Toyota ve válce:
Hlavní „bojové vozidlo“ třetího světa

Na záběrech z konfliktů v zemích Afriky a Asie mnohdy vidíme užitkové automobily, jež jsou opatřené provizorní výzbrojí (a)nebo pancéřováním. Nejčastěji jde o výrobky firmy Toyota, přestože se podobně upravuje i široké spektrum dalších typů. Proč si vůbec vozy japonské automobilky získaly takovou oblibu?

Konflikty v Libyi a Sýrii, ať už je nazýváme jakkoliv a ať už na ně máme jakékoliv názory, se každopádně těší velké pozornosti médií. Množství fotografií a filmových záběrů dokumentuje mimořádně pestrou výzbroj bojovníků rozmanitých organizací, skupin a frakcí, kam náleží jak regulérní armády, tak i např. síly obávaného Islámského státu. Pokud se zaměříme na vozidla, pak jistě nejčastěji vídáme lehké užitkové automobily, na jejichž korbách jsou umístěny různé palné zbraně. Takováto vozidla, známá pod označením „gun-truck“ či „technical“, představují jeden z hlavních nástrojů pro vedení války (nejen) v poušti.

Historie „pojízdných improvizací“
Přestavby nejrůznějších terénních, užitkových a nákladních automobilů na provizorní „bojová vozidla“ pochopitelně nejsou vynálezem 21. století. První takové nápady se vyskytly dokonce už za druhé světové války na východní frontě, když Němci čelili sovětským partyzánům. Také pozdější případy těchto konverzí se objevovaly zpravidla v konfliktech, kde se pravidelné síly států utkávaly s asymetricky bojujícím protivníkem. Velký rozmach „gun-trucků“ proto přišel ve Vietnamu, kde jezdilo nemálo nákladních vozů, které vojáci armád Francie a USA vybavili provizorním pancéřováním a lafetami pro kulomety. V naprosté většině se však jednalo o auta střední až těžší kategorie se šesti koly, tedy nikoli o lehké užitkové vozy. Konfliktem, který na scénu přivedl vyzbrojené lehké automobily, zvláště pak ty od značky Toyota, se proto staly až boje mezi Libyí a Čadem v roce 1987. Libyjská armáda se pokusila obsadit část Čadu, setkala se však s rozhodným odporem tamních ozbrojenců, které navíc podporovala Francie. Libyjská armáda používala těžkou obrněnou techniku, zatímco její protivníci vsadili na pohyblivost, jež jim přinesla vítězství. Tuto pohyblivost jim zajistily právě vyzbrojené automobily Toyota, což poté způsobilo, že se těmto událostem přezdívá i „Toyota War“. Druhý konflikt, v němž hrály tyto vozy důležitou úlohu, představovala občanská válka v Somálsku v 90. letech. V té vlastně vznikl onen pojem „technical“, původně jen první slovo termínu „technical assistance grants“, tedy „zajištění technické pomoci“. Tak se označovala praxe, kdy si humanitární, zdravotnické, novinářské a další organizace najímaly somálské ozbrojence (nezřídka obyčejné bandity) jako svou „ochranu“. A jelikož ozbrojenci často používali tyto vyzbrojené automobily, postupně se toto označení přeneslo na onu kategorii vozidel. Provizorní „gun-trucky“ si často konstruovali i američtí vojáci v Iráku, kde po roce 2003 propukl rozsáhlý asymetrický konflikt, byť v jejich případě šlo fakticky jen o dočasné řešení pro kritické období, než armáda v dostatečném počtu zakoupila plnohodnotná obrněná vozidla kategorie MRAP.

Příčiny popularity značky Toyota
Novou éru rozmachu vozidel zvaných „technical“ přineslo až tzv. arabské jaro, resp. konflikty v Libyi, Sýrii a Iráku, probíhající od roku 2011. Na scéně se znovu objevilo množství výrobků značky Toyota, ovšem kromě klasického typu Land Cruiser to byl i novější typ Hilux, o němž se dnes někdy mluví i jako o základním typu „bojového vozidla“ Islámského státu. Japonskou automobilku to samozřejmě příliš netěší, ale nemá mnoho možností, jak tomu zabránit, jelikož její auta směřují k islamistům přes řadu nastrčených firem a překupníků, jak prokázalo rovněž vyšetřování amerických zpravodajských služeb. Ty však na tom také vlastně nesou svůj podíl, protože poskytly vozy Toyota tzv. umírněné syrské opozici, z jejíž podstatné části se následně vyklubali islamisté nejhoršího zrna, takže nyní Islámský stát používá také vozy, které do Sýrie poslala sama CIA. Ostatně i oficiální prodejní čísla výrobce naznačují mnohé, jelikož jen roku 2013 bylo do Iráku prodáno neuvěřitelných 18 000 vozů Toyota! Dalším zdrojem mohou být i krádeže, protože gangy napojené na islamistické sítě kradou tyto vozy po celém světě doslova po stovkách. Nepochybné je, že si ozbrojenci všeho druhu automobily Toyota vysoce oblíbili, k čemuž mají opravdu dobré důvody. Jak dokázaly i testy v oblíbeném televizním pořadu Top Gear, vozidla Land Cruiser a Hilux jsou výjimečně spolehlivá a zvládají i ty nejhorší terénní a klimatické podmínky a těžká poškození, aniž by to ovlivnilo jejich provozuschopnost. Jakkoli to zřejmě bude překvapivé, vozy Toyota v některých ohledech předstihují dokonce i americký těžkotonážní armádní speciál HMMWV neboli Hummer. Ten sice výtečně zvládá těžký terén, na rovném pevném povrchu arabských pouští však nenabízí zdaleka takovou rychlost, což pro povstalce hraje klíčovou roli. „Technical“ od značky Toyota jim totiž umožňuje přesunovat se rychle na delší vzdálenosti, což zákonitě přináší výhodu proti těžce vyzbrojené, avšak ne tolik mobilní regulérní armádě. Nelze se proto divit, že i tyto armády (např. ta syrská a irácká) stále častěji užívají podobné „pojízdné improvizace“ jako povstalci.

Pestrá nabídka jiných automobilů
Navzdory své nepochybné kvalitě a obrovské oblibě však vozidla firmy Toyota nejsou jediná, která dostávají provizorní výzbroj, případně i pancéřování. Často se objevují i produkty jiných japonských značek, např. Mitsubishi L200, Nissan Navara nebo Isuzu D-Max. V Libyi bývaly poměrně často k vidění i např. čínské vozy Tayo Grand Hiland. Běžný obrázek ale představují také produkty amerických firem, mj. Chevrolet Suburban, Dodge Ram nebo Ford F-550, mezi evropskými automobily pak nepochybně stále vede nezničitelný britský Land Rover. Poněkud zvláštní případ představují iráčtí Kurdové, v jejichž ozbrojených silách (tzv. Pešmerga) bývají hojně zastoupeny německé automobily Mercedes-Benz řady G a Volkswagen Iltis, jež naopak v jiných zemích prakticky nevídáme; jde pravděpodobně o pomoc od bohaté kurdské diaspory v Německu. Na provizorní „gun-trucky“ se někdy přestavují i těžší nákladní automobily, mezi nimiž také figuruje velmi široké spektrum značek, od známých amerických vozů International po značně exotické automobily, mj. od turecké firmy Otosan nebo od čínské firmy DongFeng. Zejména v Sýrii lze občas narazit i na konverze ruských automobilů GAZ a UAZ. Pokud jde o povahu přestaveb, většina kusů se nevyznačuje nijak zvýšenou odolností, ale u některých jsou instalovány prvky přídavné ochrany. Standardní řešení představují kovové desky přivařené ke kabinám či chladičům, aby chránily osádku a motor. Některé vozy mají též pancéřování ložné plochy pro ochranu obsluhy zbraní, popřípadě i pancéřování pro kola. Kromě kovových desek se užívají také jiné, někdy i trochu groteskní materiály, mj. stavební tyčovina, plotové pletivo, použité nábojnice, pytle s pískem, pneumatiky a dřevo (které může být pozoruhodně efektivní ochranou proti střepinám). Některé provizorní obrněnce představují sofistikovanější produkty, protože z původního auta zůstává vlastně už pouze podvozek, na němž je umístěna úplně nová obrněná karosérie. Ačkoliv taková vozidla mnohdy působí až směšně, v městském boji můžou poskytovat až překvapivě efektivní ochranu a podporu.

Od kulometů po raketové zbraně
K tomu je samozřejmě potřeba i výzbroj, bez níž by „gun-truck“ nemohl plnit svou funkci. Na korby se obvykle montují běžně známé kulomety, a sice typy PKM a FN MAG ráže 7,62 mm, dále M2HB, DŠKM a NSV ráže 12,7 mm a konečně i KPV ráže 14,5 mm. Ona poslední zbraň se často objevuje i ve formě protiletadlových střelišť ZPU-1, ZPU-2 a ZPU-4, kde číslo udává počet kulometů na společné lafetě. Původně protiletadlový účel má i jiná oblíbená zbraň, která bývá na automobilech umístěna, a to 23mm dvojkanon ZU-23-2. Ze silnějších zbraní se hodně uplatňují bezzákluzová děla ráže 106 mm a výrazně se rozšířila praxe instalovat na vozidla též původně letecké raketnice. Povstalcům totiž padlo do rukou množství letecké techniky, kterou ale neuměli sami ovládat, a tudíž alespoň z letounů a vrtulníků sundali některé zbraně, jež pak umístili na lafety na ložných plochách automobilů. Nejvíce tedy vídáme válcové raketnice pro neřízené rakety S-5 či S-8 ráže 57 a 80 mm. Povstalci ale jako svoje „raketové dělostřelectvo“ používají i pozemní raketomety, protože na auta často montují čínské raketomety Typ 63 ráže 107 mm, případně trubice získané rozebráním raketometů BM-21 Grad ráže 122 mm. Na těžší nákladní automobily se instalují také protiletadlové kanony S-60 ráže 57 mm, které jsou velmi účinné proti pozemním cílům v městském boji. Kromě obvyklých a nepříliš náročných zbraní, které se na užitkových vozech objevují nejčastěji, lze však narazit i na různé kuriozity. Jsou to např. letecké rychlopalné kanony, které vyžadují konstrukci nových spouští, protože normálně se ovládají elektricky či pomocí táhel. Tyto nové spouště se vyrábějí mj. z domovních zvonků nebo řidítek z jízdních kol. Vzniklo i několik vozů s kulomety umístěnými na střelištích, která se ovládala dálkově zevnitř automobilů, zpravidla pomocí dotykových tabletů. Možná největší kuriozitou byl ovšem vůz Toyota Land Cruiser, na který libyjští rebelové instalovali celou věž z bojového vozidla pěchoty BMP-1 se 73mm kanonem. O odolnosti vozů Toyota snad nejvíce vypovídá fakt, že tento „hybrid“ skutečně dokázal střílet.
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Vozidla na východě Ukrajiny
Za konflikt podobný těm ve třetím světě se někdy (pochopitelně s jistou nadsázkou) označují i události na Donbasu, resp. východě Ukrajiny, tedy boje mezi proruskými separatisty a vojsky, která stojí na straně vlády v Kyjevě. K úvodní charakterizaci tohoto konfliktu částečně přispěl patrně také fakt, že u ozbrojenců na obou stranách se vyskytují vozidla kategorie „gun-truck“, z nichž některá by snadno zapadla do válek v arabských zemích. V bojích na Ukrajině se totiž objevily i užitkové vozy japonských, amerických a západoevropských značek, na kterých byly instalovány kulomety či 23mm dvojkanony ZU-23-2. Na rozdíl od arabského světa ale takové vozy netvoří většinu, protože nejčastější předmět úprav reprezentují automobily, jež pocházejí od ruských a ukrajinských značek. Na provizorní „gun-trucky“ tudíž byly přestavěny oblíbené terénní vozy UAZ-469 a dále řada výrobků značek jako Ural, GAZ, KAMAZ a KrAZ. Kromě montáže výzbroje se na nich často objevuje provizorní pancéřování z rozmanitých materiálů a objevilo se i několik náročnějších výtvorů, v jejichž tvorbě vynikli zejména proruští bojovníci z praporu Prizrak nebo nacionalisté z praporu Kyjevská Rus. V některých případech tedy byly na šasi nákladních vozů postaveny celé nové obrněné karosérie, případně vznikly i kombinace automobilů a koreb obrněnců se zbraňovými věžemi.
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