Zbraně „arabského jara“:
Improvizace povstalců v Libyi a Sýrii

V asymetrických válkách někdy přicházejí ke slovu i různé neobvyklé zbraně, které jsou výsledkem improvizace. Zřejmě nejlepším příkladem ze současnosti je technika, užívaná protivládní opozicí v konfliktech v arabských zemích.

Na konci roku 2010 začal proces, který se označuje jako „arabské jaro“. Odpor proti režimům v zemích Středního Východu a severní Afriky nabral velmi rozdílné směry, protože někde byl omezen fakticky jen na rozsáhlé demonstrace, zatímco jinde nabyl ráz plnohodnotné občanské války. V Libyi povstalci díky významné pomoci a intervenci Západu zvládli porazit ozbrojené síly Muammara Kaddáfího, zatímco v Sýrii rebelové proti režimu Bašára Assada pořád bojují. Politické důvody a okolnosti konfliktů však nyní ponechejme stranou a věnujme se neobvyklé technice, jež se v rukou arabských povstalců objevuje.

Stále oblíbený „technical“
Nejobvyklejším „bojovým vozidlem“ ozbrojených skupin ve třetím světě je prostředek, jemuž se běžně říká „technical“. Jeho popularita vychází především z toho, že je jednoduchý, levný a rychlý. Standardní podoba „technicalu“ tak zůstává prakticky pořád stejná. Základem je lehký užitkový terénní automobil se záďovou valníkovou plochou. Jednoznačně nejčastějším typem je Toyota Land Cruiser, kromě toho se hodně uplatňují vozy dalších japonských značek (např. Mitsubishi, Toyota nebo Isuzu), legendární britské Land Rovery, americká auta (jako Dodge a Chevrolet), v poslední době i čínské vozy (ponejvíce Tayo Grand Hiland). Na ložné ploše pak je instalována zbraň, kterou bývá kulomet či malorážový kanon. Nejběžněji jsou pochopitelně zbraně sovětského původu (resp. jejich rozmanité kopie), jako jsou mj. 7,62mm kulomety PK, 12,7mm kulomety DŠK, 14,5mm kulomety KPV (často montované i po dvou či po čtyřech ve střelištích série ZPU) či 23mm dvojkanony ZU-23. Těžší palebnou sílu nabízejí bezzákluzová děla (nejběžnější je americké 106mm M40) a dělostřelecké raketomety; nejčastěji bývají vidět trubice ze sovětských 122mm systémů BM-21 Grad nebo kompletní dvanáctihlavňové čínské raketomety Type 63 ráže 107 mm. Dramaticky také přibylo případů, kdy se na „technicalech“ objevují i zbraně sejmuté z letounů či vrtulníků, zejména raketnice pro neřízené letecké rakety S-5 a S-8 ráže 57, resp. 80 mm, ale také třeba letecké kulomety a kanony. Patrně nejbizarnější konstrukci ovšem reprezentuje několik automobilů, na které byly instalovány věže z bojových vozidel pěchoty BMP-1 s funkčními 73mm kanony! Některé „technicals“ bývají opatřené také pancéřováním řidičské budky, motoru (a)nebo kol.

Od robotů ke katapultům
Vyzbrojené užitkové automobily ovšem pochopitelně nejsou zdaleka jedinými improvizacemi arabských povstalců. Jelikož disponují ohromným arzenálem rozmanitých zbraní, které získali nejrůznějšími způsoby od zakoupení na černém trhu po ukořistění vládním silám, objevují se i různé originální aplikace. Povstalci někdy staví různá provizorní děla, granátomety, minomety a raketové odpalovací rampy, aby mohli využít zásoby ukořistěného střeliva, přestože si umějí vyrábět i střelivo vlastní. Koneckonců, v řadách povstalců se najde i velké množství technicky vzdělaných lidí (např. studentů technických univerzit), navíc se s nimi mohou o svoje znalosti podělit ti, kdo mají s asymetrickou válkou dlouholeté zkušenosti. Např. některé rakety použité v Sýrii vykazují podobnost s těmi, které proti Izraeli nasazuje palestinský Hamás a libanonský Hizballáh (byť je paradoxní, že první zmíněná organizace stojí na straně povstalců, zatímco ta druhá podporuje Assadův režim). To, že technická vyspělost rebelů v arabských zemích roste, dokazují i některé až pozoruhodně pokročilé zbraňové systémy. Již v Libyi byly zaznamenány pokusy o stavbu dálkově ovládaných střelišť a mobilních bojových robotů, ale k jejich použití v boji tam patrně nedošlo, avšak v Sýrii se střeliště řízená pomocí webových kamer a počítačů již reálně užívají. Zajisté není třeba zdůrazňovat, jakou výhodu může takový systém znamenat zejména ve městě. S těmito zbraněmi ovšem ostře kontrastují různé katapulty a praky, pomocí nichž povstalci vrhají granáty či bomby. S nadsázkou proto můžeme říci, že v Sýrii vedle sebe bojují zbraně z „kosmického věku“ i ze středověku. 
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Schmeissery a Sturmgewehry
Různé ozbrojené skupiny v arabských a afrických zemích (tedy nejen v Libyi a Sýrii, ale třeba také v Palestině, Jemenu, Somálsku, Súdánu či Mali) disponují skutečně neuvěřitelně pestrým a rozsáhlým arzenálem ručních palných zbraní. Objevují se mezi nimi i „historické kuriozity“, a to včetně německých zbraní z II. světové války, jako jsou samopaly MP 40 (přezdívané také „Schmeisser“, byť konstruktér Hugo Schmeisser s nimi neměl nic společného) či automatické pušky StG 44 alias „Sturmgewehr“ (paradoxně právě Schmeisserovo dílo). Vnucuje se zřejmě otázka, kde k nim povstalecké a teroristické skupiny přišly. Vesměs jde o zbraně, jež po válce našly vítězné země v různých továrnách a skladech, načež je v 50. letech vyvážely do četných států na Středním Východě a v severní Africe, z nichž se následně různými cestami dostaly do rukou nynějších majitelů. Mezi oněmi vítěznými státy bylo také Československo, které dodalo Sýrii několik tisíc útočných pušek StG 44 (a další tam přišly z Jugoslávie). Pokud ale samopal MP 40 může normálně užívat i dnešní střelivo typu 9 mm Parabellum, v případě pušek StG 44 bude získání další munice (po spotřebování zbytků oněch několika milionů nábojů, jež dodaly ČSR a Jugoslávie) představovat daleko vážnější problém. StG 44 totiž střílí speciálními náboji typu 7,92 mm Kurz, jež jsou dnes vyráběny už jen v malých počtech (převážně pro sběratele), což se odráží v jejich obtížné dostupnosti a vysoké ceně.
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