Vozidla Varšavské smlouvy:
Domácí konstrukce s povolením z Moskvy

Hlavním producentem výzbroje pro členy Varšavské smlouvy byl samozřejmě SSSR, ale to rozhodně neznamenalo, že zbrojní průmysl dalších států nevyvíjel a nevyráběl. Ačkoli Moskva preferovala licenční produkci sovětské techniky, ve většině zemí se objevily také domácí konstrukce, které se dočkaly i exportu.

Druhý nejsilnější zbrojní průmysl Varšavské smlouvy po SSSR mělo Československo, jež tím navazovalo na svou pozici meziválečné zbrojní velmoci a po určitou dobu vlastně i největšího exportéra zbraní na světě. Za studené války se stalo takřka „pancéřovým arzenálem“ východní Evropy, jelikož dodávalo tisíce vozidel do spojeneckých a satelitních zemí. ČSSR se v té době dostala na třetí místo (za SSSR a USA) ve světovém žebříčku producentů obrněnců, ačkoli šlo zejména o licenční kopie sovětských typů. Přesto však ČSSR a další země Varšavské smlouvy vytvářely také vlastní designy vozidel pro domácí podmínky.

Úroveň průmyslu v členských zemích
Kromě Československa disponovaly velkým průmyslovým potenciálem i Východní Německo a Polsko, ale v obou zemích byl průmysl těžce poškozen válkou, nehledě k tomu, že Němcům ani Polákům vedení v Moskvě příliš nevěřilo. Naopak Československo platilo za spolehlivého a věrného spojence, jehož průmysl byl v relativně dobrém stavu, o čemž svědčí fakt, že takřka bez prodlevy přešel z produkce pro německé okupanty na produkci pro domácí armády a poté i spojence z Varšavské smlouvy. Vcelku dobré základy pro zbrojení mělo i Maďarsko, kdežto v Rumunsku a Bulharsku existoval pouze slabý potenciál a Albánie byla tragicky zaostalá i na poměry Balkánu. Sovětský svaz však ve všech zemích tlačil na maximální industrializaci, a to s důrazem na těžký, resp. zbrojní průmysl, jelikož třetí světová válka se Západem se pokládala za takřka nevyhnutelnou. Bylo tudíž potřeba mohutně zbrojit, pokud možno efektivně, aby byl potenciál všech zemí maximálně využit. Brzy se tedy přistoupilo k tzv. koordinaci výroby, jak se označovala orientace každé země na určitý sektor průmyslu. Československu tudíž připadla hlavní role v dodávkách obrněných vozidel a navíc lehkých proudových letadel (odtud úspěch značky Aero), naopak Polsko dodávalo mj. lehké vrtulníky.

Licenční kopie i domácí konstrukce
Moskva navíc tlačila na to, aby se vyráběl co nejmenší počet konstrukcí, což znamenalo, že se nejčastěji produkovaly licenční kopie „standardních“ sovětských zbraní, jako byly např. tanky T-34, T-55 a T-72, bojová vozidla pěchoty BMP-1 a útočné pušky konstrukce Kalašnikov. Ve většině zemí se však objevovaly i domácí konstrukce, byť obvykle nějak příbuzné sovětským, jak typicky ukazuje např. československo-polský transportér OT-62 TOPAS, v podstatě velmi upravený derivát BTR-50. Naopak kolový OT-64 SKOT je vzácným příkladem designu, který vznikl bez jakéhokoli sovětského vzoru. SSSR většinou povoloval vývoj a produkci domácích konstrukcí právě jen v oboru pěchotních a pomocných vozidel, naopak v případě tanků nikoli, tam byly přípustné nanejvýš lokální modifikace sovětského designu, jako byl velice povedený čs. T-55AM2 či různá ženijní vozidla. Specifickým případem byl rumunský tank TR-125, což byl značně přepracovaný derivát typu T-72 (ten v Rumunsku dostal jméno TR-85), který však nakonec zůstal jen prototypu. Celkově lze konstatovat, že státy Varšavské smlouvy byly jasně závislé na dodávkách ze SSSR (a přeneseně i z Československa), ale jejich domácí konstrukce armádních vozidel představovaly poměrně zajímavé příspěvky, které navíc mohla propaganda využívat jako důkazy jejich rostoucí průmyslové vyspělosti.
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Polský pásový tahač Mazur D-350
Polsko se podílelo na vývoji a výrobě obrněných transportérů OT-62 TOPAS a OT-64 SKOT, avšak oba typy vznikly hlavně jako československá iniciativa. Dnes ale už není příliš známým faktem, že ČSLA zavedla do výzbroje také jedno pásové vozidlo ryze polského původu, a sice pásový dělostřelecký tahač Mazur D-350. Jeho vývoj začal roku 1956 s požadavkem, aby byla dosažena co největší příbuznost s tankem T-54. V roce 1958 tak vznikly v závodě ZM Labędy dva prototypy se jménem Mazur D-300, po jejichž zkouškách došlo k úpravám konstrukce, na základě čehož vznikly další dva prototypy. V roce 1960 tedy začala sériová produkce varianty Mazur D-350. Zmíněný požadavek se odrazil ve skutečnosti, že vozidlo používalo okolo 75 % součástí tanku T-54A, z něhož pocházelo skoro vše kromě neobrněné karosérie, jež pojala dva muže osádky a dalších osm vojáků vzadu. Mazur D-350 se většinou užíval coby dělostřelecký tahač pro 122mm kanony A-19, zatímco na korbě se vozila obsluha a munice; max. nosnost se pohybovala okolo 12 tun. Motor s výkonem 260 kW zajišťoval max. rychlost 53 km/h. Kromě polské armády sloužil Mazur D-350 i v Československu, kde byl ovšem kritizován jako velice nespolehlivý, a proto obdržel (podle prvního tajemníka polské komunistické strany) ironickou přezdívku „Gomułkova pomsta“. Dalším zahraničním zákazníkem byl Severní Vietnam. Vozy Mazur D-350 se však vyráběly jenom velice krátkou dobu, protože už v roce 1962 se v Polsku přešlo na licenční produkci sovětských tahačů ATS-59G.

Speciální modifikace tanků z NDR
Mezi obory, v nichž Moskva povolovala dalším státům Varšavské smlouvy docela široké pole působnosti, patřily speciální podpůrné modifikace tanků. Na špičku sice patřila ČSSR, kde byl vyvinut rozsáhlý seznam mostních, jeřábových a vyprošťovacích vozidel, o vlastní vývoj však usilovaly i další země, zejména Polsko a Německá demokratická republika. Druhá z nich byla důležitým odběratelem československých modifikací tanků T-55 a T-72, jako byl víceúčelový jeřábový, vyprošťovací a buldozerový JVBT-55A nebo vyprošťovací VT-72B, ale kromě toho zkoušela a vyráběla též vlastní provedení. Coby příklady lze uvést opravářské a tažné obměny T-54T a T-54TB, jež disponovaly širokým spektrem nástrojů a druhá i navijákem se silou 140 tun. Pouze ve stádiu testů zůstalo odminovací vozidlo Minenräumfahrzeug (Pz), na němž byly testovány různé vyorávací, válcové a elektronické systémy k likvidaci min. Největší úspěch se však dostavil s domácím mostním tankem BLG-60 na podvozku T-55. Sovětský svaz tradičně vyráběl (a Rusko stále vyrábí) zejména mostní tanky s trojdílnou mostovkou, jež měla pevnou centrální část a dva sklopné koncové díly, zatímco další země Varšavské smlouvy věřily spíše západní koncepci dvoudílné „nůžkové“ mostovky. Kromě čs. vozidla MT-55A byl takto řešen i východoněmecký BLG-60 s nosností 50 tun. Továrny v Magdeburgu a Genthinu vyrobily od roku 1967 bezmála 200 kusů. Pracovalo se též na tanku BLP-72 s jinak řešenou mostovkou na šasi T-72, ale kvůli technickým potížím byl projekt zastaven.

Maďarské průzkumné obrněnce
V roce 1957 vstoupilo do sovětské výzbroje čtyřkolové průzkumné vozidlo BRDM-1, které se samozřejmě exportovalo i do dalších států Varšavské smlouvy. Ačkoliv jej Maďarsko získalo, jevilo zájem vyrobit i vlastní typ této kategorie, a tudíž z továrny Rába od roku 1964 vyjížděly obrněnce D-442 FÚG (Felderítö Úszó Gépkocsi, obojživelné průzkumné vozidlo). Přestože se občas označuje za variantu BRDM-1, ve skutečnosti byl FÚG odlišnou, byť vzhledově značně podobnou konstrukcí, která užívala některé součásti z BRDM-1. Oproti sovětskému typu bylo maďarské vozidlo hranatější a pomalejší, disponovalo však silnějším pancířem. Obdobně jako BRDM-1 nemělo organickou výzbroj, vzniklo v několika účelových variantách a stalo se také základem pro vývoj pokročilejšího typu, který už obdržel kulometnou věž. Sovětský svaz tedy vyvinul BRDM-2, kdežto v Maďarsku vznikl v roce 1970 obrněnec D-944 PSzH (Páncélozott Szállító Harcjármü). Na rozdíl od svého předchůdce už měl dveře v bocích korby, a tudíž jeho osádka již nemusela spoléhat jen na poklopy, a disponoval věží s dvojicí kulometů ráže 14,5 a 7,62 mm. Opět se objevilo i několik účelových obměn, ale na rozdíl od BRDM-2 neexistovaly verze s řízenými raketami. Vozy FÚG a PSzH vstoupily i do výzbroje dalších zemí Varšavské smlouvy; v Československu se obrněnec FÚG označoval jako OT-65 a některé západní zdroje tvrdily, že ČSLA provozovala také PSzH pod názvem OT-66. V současnosti se ale už ví, že se tento typ obrněnce v ČSSR nikdy standardně nepoužíval.

Bulharské pěchotní vozidlo BMP-23
Mezi vysoce významné, přestože nedoceněné typy vozidel sovětské výroby patří pásový tahač a transportér MT-LB, který se dočkal i velkého množství odvozených variant. Určitou dobu se licenčně vyráběl mj. v Bulharsku, které pro své potřeby také vytvořilo některé speciální verze, např. vozidlo radiačního a chemického průzkumu BRM Sova, zdaleka nejdůležitější však bylo rozhodnutí zkonstruovat na základě MT-LB nové bojové vozidlo pěchoty, které dostalo název BMP-23. Vzniklo začátkem 80. let, veřejnosti se poprvé předvedlo na přehlídce konané v roce 1984 a o rok později oficiálně vstoupilo do výzbroje. Korba v zásadě vychází z MT-LB, jež se oproti téměř příslovečně stísněnému BMP-1 vyznačuje většími rozměry, takže BMP-23 nabízí tříčlenné osádce i sedmičlennému roji podstatně větší pohodlí. Pohon zajišťuje turbodieselový motor o výkonu 235 kW, který 15tunovému vozidlu propůjčuje rychlost 62 km/h. Na korbě se nalézá věž s kanonem 2A14 ráže 23 mm (odtud i název), kulometem a odpalovacím zařízením pro protitankové střely. U základního provedení to byly rakety komplexu Maljutka, u pozdější verze BMP-23D šlo o systém Fagot. Vznikla také průzkumná úprava BRM-23 s širší sestavou senzorů a v menším počtu i provedení BMP-30, jež obdrželo věž s 30mm kanonem, převzatou z typu BMP-2. Závod NITI Kazanlak ve stejnojmenném městě vyrobil cca 120 kusů BMP-23, z nichž část dosud slouží v bulharské armádě. Ta je nasadila také v expedičních operacích, mj. v Iráku, kde se vozidla BMP-23 údajně velmi osvědčila.

Rumunské kolové vozidlo TABC-79
Armády Československa a Polska provozovaly vlastní osmikolové transportéry OT-64 SKOT, zatímco ostatní země Varšavské smlouvy používaly sovětský BTR-60 a jeho deriváty, ačkoliv bylo veřejným tajemstvím, že nejde o právě nejlepší design. Existovaly tedy snahy ho vylepšit a vyřešit jeho nejvážnější chyby, z čehož poté v SSSR vznikl typ BTR-70. Iniciativu ale tehdy jevilo též Rumunsko, jež nejprve na bázi BTR-60PB vyvinulo obrněnec TAB-71 (Transportor Amfibiu Blindat), který místo dvou benzinových motorů dostal dva dieselové a obdržel i jinak pojatou věž. Její dva kulomety ráže 14,5 a 7,62 mm mohly díky většímu náměru střílet také na vzdušné cíle. Rumunsko pak začalo licenčně vyrábět i BTR-70, ale opět se s tím nespokojilo a vytvořilo jeho domácí obměnu TAB-77, která znovu obdržela věž rumunské konstrukce a jiný systém pohonu, sázející na dva diesely francouzské firmy Saviem. Na bázi TAB-71 a TAB-77 vznikly různé účelové verze (např. několik velitelských), avšak rozhodně nejzajímavější je typ TABC-79. Využívá konstrukční celky TAB-77 (včetně věže), avšak má jen čtyři kola a kromě tříčlenné osádky dopraví čtyři muže (místo osmi až devíti v osmikolových vozech). Slouží pro převoz pěchoty a průzkum, ale vzniklo opět i několik odvozených variant, např. protiletadlový komplex CA-95 se čtyřmi raketami krátkého dosahu (v podstatě rumunská obdoba sovětského systému 9K31 Strela-1). Výroba TABC-79 začala roku 1979 a rumunské ozbrojené síly dosud provozují přes 400 kusů pod novým názvem ABC-79M.

Rumunský horský obrněnec MLVM
Bojové vozidlo pěchoty BMP-1 se (navzdory různým nedostatkům) stalo nesmírně rozšířenou konstrukcí, o čemž svědčí i fakt, že jen v Československu se vyrobilo přes 17 000 kusů. Vedle základní podoby vzniklo působivé množství variant, a to jak v SSSR, tak i u dalších uživatelů. Mezi ty patřilo Rumunsko, které nejprve vyrábělo licenční podobu BMP-1, pak ovšem získalo svolení Moskvy upravit si jeho design. Výsledkem se stal prodloužený obrněnec MLI-84, jenž navíc dostal silnější motor, ale rumunská armáda potřebovala také něco dalšího, a sice vozidlo pro dopravu a podporu pěchoty v horách. Konstrukce BMP byla příliš těžká, a tak v 80. letech začal vývoj lehkého horského obrněného transportéru MLVM (Mașina de Luptă a Vânătorilor de Munte) o váze pouhých 9 tun. Využíval sice některé komponenty BMP-1, ale design korby se podobal spíše samohybnému kanonu SU-76 a výzbroj se nacházela ve věži, která byla tatáž jako na osmikolovém obrněném transportéru TAB-71M a nesla dva kulomety ráže 14,5 a 7,62 mm. Transportér MLVM poskytuje místo pro dva muže osádky a sedmičlenný výsadek a díky motoru francouzské konstrukce dosahuje rychlostí 48 km/h, navíc dokáže plavat. Vznikla také modifikace MLVM-AR s minometem kalibru 120 mm a dvě podpůrné verze k přepravě zásob a evakuaci raněných. V 90. letech se plánovalo omlazení MLVM, které mělo získat novou věž s 25mm kanonem (stejnou má zmodernizované vozidlo MLI-84M), avšak vznikl jen prototyp. Rumunská armáda v současnosti vlastní 75 kusů MLVM.
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