Ukrajinské kuriozity:
Galerie obrněnců z občanské války

Konflikt na Ukrajině nesporně patří mezi nejvíce sledované události v poslední době. Na záběrech v médiích se mnohdy objevují také různá podivná obrněná vozidla, jež vznikla obvykle „podomácku“ jako improvizace. Tuto nezvyklou vojenskou techniku užívají jak síly loajální ke Kyjevu, tak proruští separatisté.

V arzenálu řadové ukrajinské armády, Národní gardy a tzv. dobrovolnických praporů, ale také ve výzbroji separatistů z „Novoruska“ byly takřka od začátku konfliktu zaznamenávány různé obrněnce, které bychom v encyklopediích hledali marně. Jedná se zpravidla o improvizace, za jejichž vznikem stojí iniciativa jednotlivců či malých skupin osob. V tomto smyslu se konflikt na Ukrajině podobá těm ze třetího světa, kde mezi nejpoužívanější „zbraňové systémy“ náleží provizorně obrněné a vyzbrojené nákladní vozy (používají se pro ně pojmy jako „technical“ či „gun-truck“). Na Ukrajině můžeme v této roli nejčastěji spatřit automobily od firem KAMAZ, Ural a KrAZ, které jsou opatřené pancéřováním z rozmanitých plechů nebo stavební tyčoviny, občas nesou také mřížovou ochranu proti kumulativním hlavicím pancéřovek. Zpravidla jsou i vyzbrojené kulomety v rážích 7,62, 12,7 a 14,5 mm, popř. kanony ráže 23 mm. Obdobně byly upraveny i některé lehčí vozy, kromě populárních automobilů sovětských značek UAZ a GAZ můžeme takto vidět i výrobky západních firem.
V některých případech se však tvůrci nespokojili pouze s tím, že vozidlo vybavili provizorním pancířem a výzbrojí. Objevily se i náročnější přestavby, v některých případech používající jen původní podvozek, na který byla instalována zcela nová obrněná karosérie. Také výzbroj není omezena pouze na kulomety či lehké kanony na ručně ovládaných lafetách, jelikož se objevily i „podomácku“ postavené obrněnce s otáčivými věžemi. Ty byly někdy nově vyrobené, někdy se ovšem jedná o instalace věží např. z BMP-2. Nadšenci z obou stran sáhli též k modifikacím speciálních armádních vozidel od obrněných automobilů po tanky. Nejčastěji jde o instalování výše zmíněného mřížového pancéřování proti kumulativním hlavicím, vyskytly se ovšem také sofistikovanější konverze, které většinou posilují výzbroj vozidel. Souhrnně se dá říci, že jako nejvíce kreativní se projevili příslušníci některých jednotek Národní gardy či dobrovolnických praporů Azov, Ajdar, Donbas a Kyjevská Rus, kdežto na straně separatistů se rozhodně nejvíc improvizací objevilo u praporu Vostok. Lepší představu o ukrajinských kuriozitách ale zajisté získáte z fotografií několika nejzajímavějších exemplářů.
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Tento obrněný průzkumný automobil BRDM-2 ukrajinské armády sice pozbyl věž, avšak zato dostal mřížovou ochranu proti kumulativním hlavicím. Místo věže se nově nalézají dvě lafety, jež nesou 7,62mm kulomet PKM a 30mm granátomet AGS-17.

Mezi nejzajímavější obrněnce Národní gardy patří tento transportér BTR-80, jenž byl upraven Kalinovským plukem. Kromě mřížové ochrany dostal na věž čtveřici bezzákluzových kanonů SPG-9M ráže 73 mm. Zdánlivě působivý vzhled ovšem kontrastuje s tím, že dosud není jasné, jakým způsobem se ona čtyři děla ovládají a zaměřují.

Oblíbeným základem pro obrněné improvizace je lehký nákladní automobil GAZ-66. V tomto případě jde o vozidlo z výzbroje 9. praporu teritoriální obrany Ukrajiny, které dostalo pancíř a podle jednoho z tamních měst i bojové jméno „Žmerinka“.

Ve službách dobrovolnického praporu (později pluku) Azov se vyskytla řada nákladních vozů značky KAMAZ přestavěných na provizorní obrněné automobily. Zobrazený exemplář patrně vznikl na bázi valníkového nebo sklápěcího vozidla.

Častý základ pro obrněné improvizace představuje také lehký užitkový vůz UAZ-452, který je znám i z československé armády (zejména jako vojenská sanitka). Tento vůz dobrovolnického praporu Krivbas je opatřen pancéřováním motorového prostoru.

Patrně nejnápaditějším tvůrcem obrněnců na Ukrajině je dobrovolnický prapor Kyjevská Rus. Jeho příslušníci postavili řadu originálních obrněnců, které používají podvozky již existujících automobilů, avšak nesou úplně nové karosérie. Tento vůz nazvaný Krokodil vznikl na základě auta Nissan Patrol a je vybaven 12,7mm kulometem DŠK.

Kromě stavby obrněných automobilů se členové praporu Kyjevská Rus věnovali i přestavbám pásových vozidel. Tento obrněný tahač a transportér MT-LB tedy opatřili mřížovou ochranou a pancéřovaným střelištěm se dvěma 14,5mm kulomety KPVT.

Opravdu velkou dávku vynalézavosti projevili dobrovolníci z Lvova, kteří vyrobili „bojového robota“, resp. dálkově ovládané vozítko vyzbrojené 7,62mm kulometem PKT. Nad skutečnou bojovou hodnotou se ovšem vznáší velké otazníky.

Vůbec první obrněný automobil dobrovolnického praporu Kyjevská Rus má název Skorpion a jde o podvozek oblíbeného terénního vozu UAZ-469B, na němž se nachází nová pancéřovaná karosérie. Výzbroj představuje kulomet DŠK ráže 12,7 mm.

Nejčastěji užívaným typem tanku na obou stranách konfliktu je T-64BV. Exemplář z výzbroje separatistů na snímku si zaslouží pozornost nejen díky doplněnému pancéřování, ale také díky nezvyklé barevné úpravě. Nápis na kanonu („Pozdrav od Běsa“) a malba na korbě odkazují na fakt, že jednotce velí Igor Bezler, přezdívaný „Běs“.

Proruští separatisté vytvořili i několik skutečně groteskních kombinací. Dokládá to např. tento valníkový nákladní vůz (patrně značky Ural), na jehož ložnou plochu byla umístěna nástavba, jež zřejmě vznikla z části korby a věže bojového vozidla BMP-2 včetně 30mm kanonu. Vedle toho je vůz opatřen 12,7mm kulometem NSV na kabině.

Kromě terénních a užitkových vozů se předmětem úprav staly i běžné osobní automobily jako tento Opel Calibra. Separatisté z východu Ukrajiny jej vybavili rádoby-vojenskou kamufláží a do zádě namontovali těžký kulomet NSV ráže 12,7 mm.

Kromě improvizací nasadili separatisté i skutečně historickou techniku, kterou získali z muzeí a památníků. Zřejmě nejznámějším případem je tento těžký tank IS-3 pocházející z památníku u Konstantinovky. Dokázal jezdit, není ovšem jasné, zda mohl i střílet z kanonu. Na snímku je zachycen poté, co se jej opět zmocnila ukrajinská armáda.

Typický příklad „gun-trucku“ proruského praporu Vostok. Nákladní automobil značky Ural je opatřen deskami, které částečně chrání motorový prostor, řidičskou budku i ložnou plochu. Na kabině se nachází lafeta s 12,7mm kulometem NSV.

Pořád velmi oblíbeným a účinným nástrojem palebné podpory v pozemních bojích je původně protiletadlový 23mm dvojkanon ZU-23. Zde jej separatisté z praporu Vostok umístili na zadní část sedlového tahače návěsů německé výroby MAN F2000.
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