Zbraně z Podněstří:
Technika téměř zapomenuté armády

Podněsterská moldavská republika, oficiálně neuznaná kvazi-státní entita na území Moldávie, představuje jeden z bizarních pozůstatků zhroucení SSSR. V její armádě tedy figuruje zejména zastaralá sovětská technika, v posledních letech se však vyskytují také zajímavé novinky, které cosi vypovídají o kreativitě tamních inženýrů.

Dvě „lidové republiky“ na východě Ukrajiny se řadí do seznamu „de facto států“, jež fakticky existují na území bývalého SSSR, aniž by se ale dočkaly rozsáhlejšího (popř. vůbec nějakého) mezinárodního uznání. Vedle Abcházie, Jižní Osetie a Náhorního Karabachu tam patří rovněž Podněstří, jež se nachází přímo u hranic Ukrajiny. Podrobnosti o všech těchto čtyřech entitách najdete v č. 5/2015, zatímco tento článek se věnuje několika technickým zajímavostem, jež do výzbroje armády Podněstří přibyly v posledních letech.

Pozůstatky válečného konfliktu
Jak známo, na území Podněstří se v letech 1990–1992 odehrála válka, kde proti sobě bojovaly síly čerstvě nezávislé Moldávie a polovojenské jednotky tamních etnických Rusů a Ukrajinců, jimž aktivně pomáhala rovněž ex-sovětská 14. armáda. Ta se sice po skončení konfliktu stáhla a nyní v Podněstří působí pouze malý kontingent ruských mírových sil, avšak vláda Podněstří, jež si vybojovalo faktickou (třebaže žádným státem neuznanou) samostatnost, převzala velkou část techniky 14. armády. Podněstří pak získalo smutnou proslulost jako území, odkud plynou zbraně do států třetího světa, avšak nikoli nepodstatný podíl techniky tam pochopitelně zůstal. Podle dostupných informací se ovšem zdá, že technika od 14. armády měla velice nevyvážené složení, neboť podněsterské síly se sice zmocnily mj. mnoha obrněných transportérů a dalších kolových vozidel a také spousty pomocných prostředků, ale počty pásových bojových vozidel nebo dělostřeleckých zbraní byly výrazně menší. V Podněstří však zjevně existují průmyslové podniky schopné zajistit alespoň jakési improvizace, v čemž se koneckonců navazuje na četné pokusy o provizorní výzbroj z výše zmíněného konfliktu. Tehdy byl vytvořen např. raketomet s kolejnicemi pro dvanáct 82mm raket Alazan, které v časech SSSR sloužily pro rozprašování chemikálií k ovlivňování počasí (resp. pro lokální vyvolávání srážek), ovšem v Podněstří byly upraveny na nosiče improvizovaných výbušných hlavic.

Dvojice nových typů raketometů
Právě do oboru dělostřeleckých raketometů spadají i další dva typy techniky, z nichž ten starší byl na přehlídkách v Podněstří identifikován už před delší dobou. V zásadě jde o dalšího člena rozsáhlé „rodiny“ raketometů Grad, resp. kompletů kalibru 122 mm. Je postaven na podvozku starého automobilu ZIL-131, na jehož korbě se nalézá nepříliš sofistikovaná pohyblivá rampa. Na té je pak umístěna raketnice s celkem dvaceti trubicemi pro rakety ráže 122 mm. Komplex má tedy jen poloviční palebnou sílu oproti klasickému BM-21 se čtyřiceti raketami, a proto se debatovalo o důvodech vzniku něčeho takového. Objevila se teorie, že armáda Podněstří měla zájem na zvýšení množství raketometů, a tudíž trubice z jednoho BM-21 použila pro dva nové raketomety, avšak nyní se soudí, že správné vysvětlení je jiné. Šlo o to, že po 14. armádě bylo získáno velké množství 122mm raket, ovšem jen minimum raketometů (pokud vůbec nějaké), takže nové systémy mají spíše trubice místní výroby. O tom svědčí nejen odlišnost konstrukce od BM-21, ale také fakt, že v létě 2018 byl zaznamenán další nový raketomet, který již působí daleko vyspělejším dojmem. Využívá šasi KAMAZ-4310 a otočná lafeta nese čtyři svazky po dvanácti trubicích. Má se za to, že oba typy raketometů pocházejí od podněsterského podniku, který nese název Pribor, a tudíž se jim v západních zdrojích občas říká Pribor-1 a Pribor-2, ale jejich oficiální podněsterské označení dosud známo není.

Transportér na bázi pokladače
Další zajímavost patří do kategorie obrněných transportérů a poprvé byla zaznamenána v roce 2015, ačkoliv i její kořeny lze vysledovat do bojů na počátku 90. let. Mezi techniku, kterou od 14. armády získaly síly Podněstří, totiž náležel i značný počet pásových pokladačů min, a sice vozidel GMZ-2 a GMZ-3. Několik těchto obrněnců bylo tehdy nasazeno i jako improvizované obrněné transportéry, jelikož z jejich záďových prostorů bylo vymontováno všechno vybavení pro kladení min, čímž vznikl prostor pro dopravu družstva pěšáků. Také je známo, že v bojích proti moldavské armádě byl nejméně jeden takový obrněnec zničen. Po válce se vozidla GMZ vesměs uskladnila, ale patrně někdy na počátku této dekády bylo přijato rozhodnutí uskutečnit propracovanější variantu oné konverze. Minimálně osm obrněnců GMZ-3 tak bylo přestavěno na obrněné transportéry, které mají v zádi korby jednodílné dveře pro nástup i výstup pěchoty. Ve stropě přední části prostoru družstva se objevil velký průlez, u něhož se nalézá střeliště pro kulomet KPV ráže 14,5 mm. Střeliště má velký pancéřový štít a u některých exemplářů se nad ním nachází i ochranný rám. Pěšáci mohou vést palbu rovněž osobními zbraněmi skrze střílny v bocích (u některých vozidel jsou na každé straně dvě, u jiných tři). Oficiální název obrněnce opět není znám, nesporně ovšem jde o ukázku pragmatického přístupu tamních inženýrů, kteří pracují s omezenými technickými a ekonomickými zdroji.

Lukáš Visingr
Foto: Russian Internet

Publikace: ATM 5/2019

