Zbraně operace Dunaj:
Technika invazních armád Varšavské smlouvy

Mezi jistě největší paradoxy invaze v srpnu 1968 náleží fakt, že agresoři i oběti patřili do stejného vojenského uskupení a že jejich armády vlastnily z velké části tutéž výzbroj. Co se tedy vlastně objevilo v ulicích československých měst?

Pětice armád Varšavské smlouvy, které se zúčastnily operace Dunaj, provozovala samozřejmě zejména techniku sovětské výroby, protože Moskva trvala na maximální kompatibilitě. Z čistě racionálního hlediska to sice dávalo smysl, ostatně standardizace existovala a stále existuje též v NATO, jenže Sovětský svaz toho leckdy využíval také pro politický tlak, resp. pro budování a upevňování závislosti ostatních států. Vývoj a výroba vlastní techniky byla možná, což se dá doložit na řadě originálních československých konstrukcí, prioritu však mělo užívání výzbroje sovětské, resp. jejích licenčních kopií. Ta proto drtivě převažovala i v operaci Dunaj, ačkoli se dalo (vzácně) narazit i na typy jiného původu. V každém případě však lze konstatovat, že (a to někoho patrně překvapí) okupační vojska většinou neobsahovala nejmodernější typy techniky, v některých případech lze hovořit i o technice úplně zastaralé. To nejspíše souvisí s faktem, že se operace Dunaj chystala velice narychlo (bezmála improvizovaně) a že se nečekal ozbrojený odpor ze strany čs. armády, a tudíž byly do operace vyslány i početné jednotky druhého sledu, které vesměs disponovaly starší a méně kvalitní výzbrojí.

Varianty legendárního automatu
Za nejrozšířenější palnou zbraň světa se běžně označuje „automat“ AK-47, tedy útočná puška, kterou zkonstruoval Michail Kalašnikov (1919–2013) a která užívá střelivo ráže 7,62×39 mm. Pokud bychom ale chtěli být technicky přesní, pak původní AK-47 dnes představuje vzácnost, jelikož tou skutečně nejrozšířenější zbraní je útočná puška AKM. Ta se vyráběla od roku 1959 a od původní podoby se liší především tím, že má lisované (nikoli obráněné) pouzdro závěru a šikmo „seříznutou“ úsťovou brzdu, podle které lze AKM ostatně lehce poznat. Každopádně se právě AK-47 a pak AKM brzy staly standardními dlouhými pěchotními zbraněmi skoro všech členských zemí Varšavské smlouvy. Jedinou výjimku tvořilo Československo, kde tuto funkci zastávala zbraň vz. 58, pořád oficiálně (ačkoliv technicky naprosto nepřesně) označovaná jako „samopal“. V rukou vojáků, kteří se zúčastnili operace Dunaj, se proto vyskytovaly především AK-47 a AKM a dále jejich lokální kopie, protože všechny čtyři další státy, jež vyslaly vojska do ČSSR, vyráběly obměny sovětských „automatů“. Východní Německo tudíž mělo ve službě kopii „sedmačtyřicítky“ pod jménem MPi-K, zatímco klon AKM se nazýval MPi-KM. Polsko disponovalo staršími puškami pmK, jež se následně přejmenovaly na kbk AK a byly doplněny kopií AKM nazývanou kbk AKM. Maďarské verze nesly označení AK-55 a AK-63 a konečně kopie z Bulharska, jehož armáda se do operace Dunaj zapojila vlastně jen symbolicky, dostaly názvy AKK a AKKM. Všechny tyto typy se svým vzhledem fakticky shodovaly se sovětským vzorem. Hodně se lišil rumunský klon PM md. 63, jenž dostal malou rukojeť pod předpažbím, ale jak známo, Rumunsko se invazní operace neúčastnilo.

Lukáš Visingr

Hlavní zdroje:
Daniel Povolný: Vojenské řešení Pražského jara, Praha 2008
Válka.cz, Totalita.cz, Wikipedia.org

Fotografie: VHÚ, archiv redakce

Výzbroj tankových útvarů
Jednoznačně nejvíce zastoupený tank invazních armád představoval T-55, tehdy základní tank ve Varšavské smlouvě, a pokud započteme i zahraniční verze (včetně čínského Typu 59), tak i vlastně nejvíce vyráběný tank v dějinách. Celkově totiž bylo dodáno kolem 100 000 kusů, což překonává i produkci legendárního T-34, který byl vlastně tak trochu i předkem T-55. Na bázi snahy zdokonalit „čtyřiatřicítku“ totiž vznikl dodnes opomíjený tank T-44, na jehož podvozek byla poté usazena nová věž s kanonem ráže 100 mm, čímž vznikl T-54. Jeho modernizace, jež zahrnovala mj. nový motor, ochranu proti radiaci či nové senzory, obdržela název T-55 a stala se na mnoho let nejpoužívanějším tankem ve výbavě sovětských spojenců a satelitů. Obdobně jako T-34 reprezentoval nenáročnou (skoro primitivní), avšak velmi pragmatickou konstrukci, ideální pro masovou produkci a provoz v armádách branců. Mnohé jeho modernizované verze dosud spolehlivě slouží a proti hůře vybaveným protivníkům odvádějí užitečné služby. Kromě T-55 se operace Dunaj účastnily i starší T-54 a v malém počtu také novější obrněnce T-62, jež lze vlastně pokládat za závěrečnou sovětskou evoluci „pětapadesátky“. Nový typ dostal kanon ráže 115 mm a řadu dalších zlepšení, už záhy však měla nastoupit vozidla nové generace T-64 a T-72, a tak byl praktický význam T-62 v sovětské armádě omezený, naopak v zahraničí bylo toto vozidlo značně rozšířené. Neexistuje důkaz, že by se operace Dunaj účastnily T-64, jež se už tehdy nalézaly ve výzbroji, avšak existuje nemálo snímků ukazujících zastaralé těžké tanky typu T-10M, tedy vlastně poslední členy legendární konstrukční řady KV/IS. Objevily se zde i vyprošťovací tahače na bázi starších tanků série IS (vozidla IS-2MT a IS-3T) či samohybných děl ISU-152 (vozidlo BTT-1). Patrně největší vzácnost ovšem reprezentovalo samohybné dělo SU-122-54 s dělem kalibru 122 mm na podvozku tanku T-54. Bylo vyrobeno jen 77 sériových kusů, z nichž jeden se vyskytuje na snímku z Příbrami.

Plovoucí pásové obrněnce
Kromě středních a těžkých tanků provozovala sovětská armáda tradičně i tanky lehké, které se vesměs vyznačovaly schopností plavby a sloužily většinou pro výsadkové operace a průzkum. Lehké tanky z válečných let však rychle zastaraly, a proto byl od roku 1950 připravován zcela nový typ této kategorie, který dostal název PT-76. Ono číslo v označení udávalo ráži kanonu a tank se vyznačoval ve své době revolučním prvkem v podobě vodometů, které užíval k plavbě místo dosud obvyklých lodních šroubů. Jednalo se o vysoce pohyblivé vozidlo, které dostalo i vcelku účinnou výzbroj, zatímco jeho pancéřování bylo hodnoceno jako nedostatečné, byť šlo o nutnou daň za nízkou hmotnost, resp. schopnost plavby. V roce 1968 už se PT-76 považoval za zastarávající a v roli plovoucího průzkumníka jej měla vystřídat tehdy čerstvá novinka, a to bojové vozidlo pěchoty BMP. V rámci operace Dunaj byly PT-76 vídány ještě poměrně často, a ačkoliv existují tvrzení o nasazení několika BMP, pravděpodobně jde o chybu, protože tento typ byl tehdy teprve ve větších počtech zaváděn do výzbroje. Standardním pásovým vozidlem pro dopravu pěchoty v armádě SSSR a armádách většiny dalších zemí Varšavské smlouvy byl obrněný transportér BTR-50, vytvořený na šasi PT-76. Právě BTR-50 tak byl ve velkém počtu nasazen v rámci operace Dunaj; použily je např. sovětské speciální jednotky při obsazení sídla ÚV KSČ a pak při faktickém únosu jeho funkcionářů. V řadách polské armády se objevil i typ OT-62 TOPAS, což byl modernizovaný pásový transportér na bázi BTR-50, jenž vznikl (dosti paradoxně) jako výsledek spolupráce Polska a ČSSR.

Výsadková samohybná děla
K nejzajímavější pásové technice, jež se v srpnu 1968 objevila v československých ulicích, se nepochybně řadí vozidla ASU-57 a ASU-85. Šlo o součást arzenálu sovětských výsadkářů a o produkt dlouhodobé tendence sovětského velení disponovat obrněnci, které budou schopny se účastnit vzdušných výsadkových operací. Už v období mezi světovými válkami byly sovětské výsadkové síly na nepochybné světové špičce a zvládaly leteckou dopravu lehkých tanků, byť průběh druhé světové války neumožnil tyto progresivní postupy využít. Již krátce po skončení války byl však navržen nový typ výsadkového obrněnce, a to samohybné dělo ASU-57, jež se vyznačovalo kanonem ráže 57 mm v čele pozoruhodně kompaktní korby. Na výšku měřilo jen asi půldruhého metru (!) a vážilo 3,5 tuny, a proto se dalo vysazovat i na padáku. Na konci 60. let se začalo vyřazovat, ovšem několik exemplářů ASU-57 se ještě zúčastnilo i operace Dunaj. Nástupcem tohoto mimořádně lehkého vozidla a současně typem, jenž se v srpnu 1968 objevil v poměrně významných počtech, byl obrněnec ASU-85. Číslo opět znamená ráži jeho kanonu, tentokrát ovšem šlo o podstatně větší a těžší vozidlo, jež využívalo šasi lehkého tanku PT-76 a vážilo přes 15 tun. Na rozdíl od lehkého tanku ale nemohlo plavat a kvůli své hmotnosti se ani nedalo vysazovat na padáku, takže dopravní letadlo s ním muselo přistát, jak ukázaly sovětské letouny během obsazení letiště Ruzyně. V ulicích Prahy se vyskytovala děla ASU-85 nejméně dvou sovětských výsadkových divizí, ovšem tento typ vozidla byl v té době z už jmenovaných důvodů pokládán za nevyhovující. Od poloviny 60. let bylo vyvíjeno nové výsadkové vozidlo, jež se dalo vysazovat na padáku, tj. pozdější typ BMD.

Kolové obrněné transportéry
Fakt, že útvary nasazené v rámci operace Dunaj neprovozovaly zdaleka vždycky nejvyspělejší techniku, lze dobře ilustrovat na kategorii kolových obrněných transportérů. Sovětský svaz již tehdy vlastnil relativně moderní (ač konstrukčně ne zrovna podařené) osmikolové transportéry BTR-60, pro něž okupace Československa představovala vlastně první „ostré“ nasazení, jenže je vyslal pouze v malých počtech. Polská armáda samozřejmě použila obrněnce téže kategorie OT-64 SKOT, ironií osudu vyvinuté v kooperaci s Československem, avšak zdaleka nejčastěji se v arzenálu okupačních sil objevovaly jednoznačně zastaralé šestikolové BTR-152. Ty svým dosti archaickým vzhledem připomínaly spíš pancéřované nákladní automobily, ostatně ani ve skutečnosti o nic jiného nešlo, jelikož BTR-152 vznikl tak, že se na podvozek nákladního auta ZIS-151 nainstalovala karosérie, která byla vlastně původní podobou vozu „zkopírovanou“ do pancéřové oceli. Pozdější verze měly nové šasi z vozu ZIL-157 a řadu jiných vylepšení, avšak z koncepčního hlediska byl BTR-152 v roce 1968 dávno překonaný. To samé se dalo prohlásit i o dalším typu této kategorie, čtyřkolovém BTR-40, který měl podvozek automobilu GAZ-63 a do služby vstoupil (stejně jako předchozí zmíněný typ) v roce 1950. Jeho nástupcem se stalo čtyřkolové průzkumné vozidlo BRDM-1, které dovedlo plavat. Na jeho bázi bylo v Maďarsku vytvořeno konstrukčně vyspělejší vozidlo FÚG, jež používala též čs. armáda, a to pod názvem OT-65. Maďarsko poté vyvinulo výkonnější typ PSzH, kdežto v sovětské armádě nastoupil do služby obrněnec BRDM-2, dodnes velice populární mezi fanoušky vojenské historie. Všechny jmenované čtyřkolové typy se zúčastnily operace Dunaj.

Transportní letouny
Ačkoli většina okupačních sil překročila hranice Československa po zemi, vysoce významnou úlohu sehrálo i sovětské letectvo, které jednak zajišťovalo vzdušné krytí celé operace a jednak se staralo o přesun části nasazených jednotek, zejména těch výsadkových. Kromě toho muselo zajistit dopravu bulharských vojáků, jejichž země samozřejmě neměla s ČSSR hranici, a proto se také účast Bulharska omezila na opravdu symbolický kontingent. Nejdůležitějším letounem nasazeným v okupační operaci byl taktický transportní Antonov An-12, jehož jméno zaznělo i v rozhlasových zprávách vysílaných ráno 21. srpna. V podstatě se jedná o sovětský ekvivalent slavného amerického stroje C-130 Hercules, a to i se stejnou nosností (20 tun), ovšem sovětští konstruktéři přidali jeden důležitý prvek navíc, a sice obrannou výzbroj, takže An-12 obdržel i ocasní střeleckou věž se dvěma 23mm kanony. Právě stroje An-12 tedy tvořily drtivou většinu letadel, která přistávala na Ruzyni i jinde, ačkoliv se zúčastnily také další typy. Byly nasazeny mj. menší stroje Iljušin Il-14 a takřka groteskně působila účast letounů Lisunov Li-2, neboť se nejednalo o nic jiného než o sovětskou licenční kopii legendárního amerického stroje Douglas DC-3, ve vojenské verzi zvaného C-47 Skytrain neboli „Dakota“. Pokud jde o bojové letouny, zapojily se především proudové stíhačky konstrukční kanceláře MiG, od již téměř muzeálních MiG-15 po moderní přepadové stroje MiG-21PFM. Na československé obloze se ale vyskytly i další reaktivní letouny, mj. přepadové stíhačky Jakovlev Jak-27 a Jak-28P, jejich průzkumná varianta Jak-28R a již zastaralé bombardéry Il-28. Operaci podpořily letouny pro elektronický boj Tupolev Tu-16P a radiolokační hlídkové stroje Tu-126.

Víceúčelové vrtulníky
Nesporně nejčastěji vídaný typ helikoptéry tvořil Mil Mi-4, v té době v podstatě vrchol vývoje sovětských vrtulníků s klasickým pístovým pohonem. Na pohled zřetelně připomíná americký H-19 Chickasaw, a to nikoli náhodou, jelikož na sovětskou armádu velmi zapůsobilo nasazení amerických strojů za korejské války, a proto požádala o něco podobného. Výsledný Mi-4 však byl větší a výkonnější. Lze říci, že v 50. a 60. letech představoval páteř sovětského armádního letectva a podobně tomu bylo i v armádách dalších států východního bloku. Sloužil především jako dopravní s nosností kolem 1600 kg (popř. 16 vyzbrojených mužů), avšak díky schopnosti nosit zbraně (zejména neřízené rakety) se příležitostně uplatňoval též v úloze letecké podpory, takže šlo o opravdu víceúčelový typ. Kromě „čtyřek“ se do operace Dunaj zapojily i dva starší typy helikoptér, a to malý Mi-1 a lehký Mi-2. První z nich sloužil prakticky jen jako spojovací (unesl max. tři osoby), kdežto druhý typ už zvládl též náklad asi 800 kg, popř. lehkou výzbroj, takže také patřil do víceúčelové kategorie. Státy Varšavské smlouvy již v té době provozovaly též daleko výkonnější transportní helikoptéry Mi-8 s turbínovými motory (paradoxně je v roce 1968 měla už i ČSLA), avšak v srpnu 1968 zřejmě vůbec nasazeny nebyly, tedy přinejmenším ne ze strany SSSR. Otazník visí nad Polskem, protože to k podpoře své účasti v operaci Dunaj vyčlenilo i skupinu helikoptér, která obsahovala vrtulníky Mi-1, Mi-2 a Mi-8, není však jasné, nakolik se opravdu zapojily do činnosti Polské lidové armády na československém území. Pro úplnost lze dodat, že letouny a vrtulníky vyslaly také NDR a Maďarsko, ovšem ve srovnání se sovětským letectvem se jednalo pouze o nepatrné síly.
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