Ukrajinské kuriozity a improvizace

Na stránkách ATM jsme vám již nejednou představili neobvyklou a improvizovanou vojenskou techniku z různých exotických zemí a konfliktů. Nyní tedy volně navazujeme přehledem zbraní, jež byly zaznamenány v bojích na východě Ukrajiny.

Již nějakou dobu se objevují komentáře, že konflikt na Ukrajině stále více připomíná boje, jež známe spíš ze Středního Východu nebo Afriky. Selhávající stát, nárůst moci lokálních autorit, více či méně skrytá zahraniční intervence, účast nejrůznějších polo-státních nebo soukromých ozbrojených formací (milicí, dobrovolníků a politických aktivistů, popř. rovnou i kriminálních gangů), stále méně selektivní násilí, to vše opravdu připomíná spíše státy třetího světa. Dalším podobným jevem je užívání neobyčejně pestré škály zbraní, ve které se objevují rovněž velice kuriózní a provizorní záležitosti. A to na obou stranách, neboť zdatně improvizuje i ukrajinská armáda a další síly bojující ve prospěch vlády v Kyjevě.

Podpora, kořist a dezerce
Média často informují o rozsáhlých dodávkách zbraní, jež k pro-moskevským separatistům na východě Ukrajiny směřují z Ruska. Ačkoli zřejmě nemá smysl zpochybňovat, že Rusko těmto silám opravdu pomáhá (k čemuž hodně přispívá i takřka „otevřená“ hranice mezi oběma státy, přes kterou může přecházet téměř cokoli či kdokoli), přesné stanovení rozsahu těchto dodávek je značně obtížné. Separatisté totiž měli možnost vybavit se více než bohatě přímo na teritoriu Ukrajiny. Je nutno si uvědomit, že se útvary ukrajinské armády na východě země více či méně rozpadly a vojáci zkrátka odešli a svou techniku opustili, pokud se dokonce rovnou nepřipojili k povstalcům, kteří takto mohli získat množství zbraní a osob znalých jejich používání. Média se hodně věnovala mj. případu dezerce desítek příslušníků 25. výsadkové brigády, kteří potom poskytli pro-moskevským silám bojová vozidla BMD, transportéry BTR-D a minimálně jeden samohybný minomet 2S9 Nona-S. Zřejmě díky obsazení základen či skladů získali separatisté též další techniku, např. tanky T-64BV, ženijní tanky řady IMR, obrněné transportéry BTR-70 a BTR-80, pěchotní bojová vozidla BMP, průzkumné obrněnce BRDM-2, raketomety BM-21, houfnice D-30, bezzákluzová děla SPG-9 či protitankové raketové komplexy Metis, byť ruský původ některých samozřejmě zcela vyloučit nelze.
 
Starožitnosti znovu v boji
Velice svérázné položky výzbroje separatistů představují zbraně, které by měly patřit spíše do muzea. Ostatně velká část z nich byla opravdu získána z muzeí vojenské historie či památníků Velké vlastenecké války. V rukou pro-moskevských ozbrojenců byly zaznamenány mj. slavné pušky-opakovačky Mosin-Nagant vz. 1891, nejméně v jednom případě v groteskní kombinaci se současným optickým zaměřovačem Leica. Do boje se znovu dostaly také 7,62mm karabiny SKS (systém Simonov) a oblíbené samopaly z II. světové války PPŠ-41 a PPS-43 (konstrukce Špagin, resp. Sudajev). Dalšími zbraněmi z největšího konfliktu v dějinách, které zjevně našly na současné Ukrajině rozsáhlé využití, jsou protitankové pušky ráže 14,5 mm od konstruktérů Děgťarjova a Simonova, které nesou jména PTRD-41 a PTRS-41 (první je jednoranná, kdežto druhá má zásobník na pět ran). Ukázalo se, že jejich střely jsou i dnes schopné prorážet pancíř obrněných transportérů ukrajinské armády. Byl vidět rovněž lehký kulomet Děgťarjov DP-27, a dokonce kulomet Maxim vz. 1910! Pro-ruští ozbrojenci získali a pokoušeli se zprovoznit též nejméně tři historické tanky, a to IS-3 a T-34/85 z památníků u Konstantinovky a Družinovky a konečně T-54 z vojenského muzea u Doněcku. Není ovšem známo, že by některých z těchto „veteránů“ doopravdy zasáhnul do „ostrých“ bojů.

„Gun-trucky“ na Ukrajině
Na obou stranách konfliktu se objevila také vozidla, jež lze charakterizovat jako „gun-trucky“ či „technicals“, tedy improvizovaně pancéřované a ozbrojené užitkové a nákladní automobily. Na těchto vozech bývají zpravidla navařené různé plechy, kovové profily a stavební tyčovina, které zajišťují elementární ochranu zranitelných částí (zejména motoru, řidičské budky a kol), popř. tvoří i lafety pro výzbroj, obvykle pro kulomety PK, DŠKM či NSV nebo protiletadlové dvojkanony ZU-23. Tak např. pro-ruský „batalion Vostok“ (v jehož řadách působí také etničtí Rusové, Čečenci atd.) nasadil několik takto upravených nákladních automobilů značek Ural a KAMAZ. Své vozy těchto firem však přestavěla i ukrajinská armáda a rovněž „dobrovolnické prapory“ pro-kyjevských nacionalistů (jako Azov, Donbas či Dněpr). Velkou pozornost získal mj. „obrněnec“ praporu Azov, který vznikl opancéřováním sklápěče KAMAZ. Objevilo se též několik lehkých užitkových vozů Nissan a Mitsubishi, vybavených pancířem a zbraněmi. Část těchto úprav proběhla v útvarových dílnách nebo opravdu „podomácku“, ale některé konverze pro „kyjevské“ jednotky uskutečnil též Nikolajevský opravárenský závod motorových vozidel (NTRZ). Opancéřoval např. dva lehké terénní vozy UAZ-4303 pro Pohraniční stráž. Pancíře a výzbroje se dočkaly i známé automobily UAZ-469 a bojovníci z „batalionu Vostok“ předvedli dokonce vyzbrojený osobní terénní vůz Lada Niva.

Krátký i střední dolet raket
Samostatnou kapitolu představuje protivzdušná výbava pro-moskevských sil. Primárně ji tvoří dobře známé přenosné systémy 9K32M Strela-2M, 9K310 Igla-1 a 9K38 Igla, jež zřejmě stojí za naprostou většinou ztrát ukrajinského letectva (více v minulém ATM). Velice překvapivým zjištěním ale bylo, že separatisté disponují i polskými komplexy PZR Grom-E2, nebo přesněji kombinacemi trubic a střel systémů Grom a spoušťových mechanismů 9P516 ze systémů Igla. S největší pravděpodobností se jedná o rakety, které Polsko prodalo Gruzii, kde je v roce 2008 ukořistili Rusové, kteří je nyní poskytnuli pro-moskevským silám; představuje to jeden z mála „silných“ důkazů o dodávkách zbraní z Ruska. Kyjev také tvrdí, že separatisté dostali od Rusů nejmodernější přenosný systém 9K333 Verba (ten se oficiálně nachází zatím pouze v arzenálu některých elitních ruských sil), jenž údajně způsobil zničení letounu An-26 z 6. června, ovšem pro toto tvrzení nepředložil žádný důkaz. Dále separatisté disponují samohybným komplexem krátkého doletu 9K35M Strela-10M, jejich nejvýkonnější protivzdušnou zbraní je však systém středního dosahu 9K37 Buk-M1, získaný nejspíše z arzenálu 156. protiletadlového raketového pluku u Doněcku (ačkoli spekulace o dodání z Ruska neutichají). Tato zbraň podle všeho stála i za tragickým koncem malajsijského letu MH17.
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