Altay:
Produkt zvláštního spojenectví

V minulém čísle ATM jsme přinesli zhodnocení Turecka a jeho ozbrojených sil, jež procházejí komplexním procesem reforem a modernizací. Mezi významné typy zbraní, které by měly brzy tvořit páteř výzbroje turecké armády, patří vyvíjený tank 4. generace Altay, na jehož vývoji se kromě domácích zbrojovek podílí Jižní Korea.

Těsné vazby zpravidla vznikají mezi státy a národy, které pojí blízký etnický původ, jazyky či náboženství. Existují ale také případy, kdy se takové přátelství utvoří na bázi nějaké konkrétní historické události. Typický příklad představuje vděčnost Izraelců vůči Čechům za zbraně, jež v roce 1948 pomohly zachránit čerstvě nabytou samostatnost židovského státu. Poněkud méně známým případem je spojenectví Jižní Koreje a Turecka, jež sahá do roku 1950. Turecko totiž jako druhá země na světě (po USA) zareagovalo na výzvu OSN k vyslání vojáků do napadené Korejské republiky a zajistilo jeden z největších kontingentů. Turecká brigáda 5500 mužů pak velmi statečně bojovala proti komunistům a utrpěla citelné ztráty. A od té doby se datuje úzké spojenectví obou zemí, které se projevuje zejména v ekonomické či kulturní rovině, ale začíná se promítat i do oboru vojenství. Turecko se totiž stává jedním z hlavních zákazníků zbrojního průmyslu Jižní Koreje, který nyní zažívá výraznou expanzi.

Jak se zrodil MITÜP
Turecko nyní disponuje více než 4500 tanky; konkrétně se jedná o typy Leopard 2, Leopard 1, M60 a M48. Kromě prvního zmíněného už ovšem jde o jasně zastaralá vozidla, jejichž úroveň sice mohou vylepšit komplexní modernizace (tanky M60 byly s izraelskou pomocí přestavěny na pokročilou verzi M60T), ovšem i tak vyvstala potřeba získat i zcela nové tanky, jež nahradí zejména nejstarší M48 (ty se postupně přesunou do rezervy). První kroky v tomto smyslu byly zahájeny už v 90. letech, kvůli ekonomickým problémům však byly tyto plány odloženy až na rok 2000. První možností byl nákup některého moderního zahraničního obrněnce. Vybíralo se ze čtyř nabídek; byl to americký typ M1A2 Abrams, německý Leopard 2, francouzský Leclerc a ukrajinský T-84-120 Oplot. Ale od roku 2002 se zkoumala ještě jiná alternativa, a sice vývoj vlastního typu se zahraniční podporou. Toto pojetí zvítězilo a ministerstvo obrany v roce 2005 zahájilo program MITÜP (Milli Tank Üretim Projesi; národní projekt výroby tanku), který má vyprodukovat nové obrněné bojové vozidlo 4. generace. To posléze obdrželo jméno Altay, jež připomíná činy generála turecké kavalerie Fahrettina Altaye (1880-1974). S nabídkou vytvořit nový tank byli v červenci 2006 osloveni tři hlavní turečtí producenti obrněných vozidel, a sice firmy Otokar, BMC a FNSS. Už od počátku však byli do programu zapojeni i odborní poradci ze dvou zahraničních společností, konkrétně z německé KMW a jihokorejské Hyundai Rotem. 30. března 2007 ministerstvo obrany sdělilo, že hlavním dodavatelem v projektu MITÜP bude firma Otokar, jež spadá pod Koc Holding, největší průmyslovou skupinu v Turecku. V červnu 2007 byl vybrán zahraniční partner, jímž se stala Hyundai Rotem. Turecko tím získalo přístup k technologiím jihokorejského tanku K2 Black Panther.

Altay mění podobu
Už v létě 2007 unikly ze zbrojovky Otokar první nákresy nového tanku; zobrazovaly mohutné vozidlo s korbou poněkud podobnou tanku Abrams, sedmi páry pojezdových kol a rozměrnou věží, která měla kolmé zakulacené boky a dosahovala až k zadnímu čelu korby. Jinou známou perspektivu vyvíjeného tureckého tanku reprezentoval model T205, který se objevil v tisku na počátku roku 2008 a jehož autorem byl Dr. Oguz Eratac z univerzity Mimar Sinan. Ten se pak stal jedním z členů vývojového týmu společnosti Otokar. Jeho studie T205 však byla částečně založena na konstrukci M60 (zjednodušeně šlo o novou plochou věž na upravené korbě M60), což samozřejmě příliš neodpovídalo představám armády o MITÜP. Přesto ale T205 při vývoji nového tureckého vozidla svou roli sehrál, neboť se na něm mohly demonstrovat některé nové součásti. Za první oficiální grafiku projektu Altay lze pokládat kresbu, která byla publikována při slavnostním podepsání smlouvy o vývoji mezi ministry obrany Turecka a Jižní Koreje, což proběhlo 29. července 2008. Tento nákres se až na několik detailů shodoval s konceptem, jenž byl znám z léta 2007. Vzhledem k oficiálnímu prezentování se pravděpodobně jedná o design, který byl opravdu rozvíjen, avšak v současnosti bývá tank Altay zachycován naprosto odlišně. Turecké ministerstvo obrany v dubnu 2010 zveřejnilo počítačovou kresbu, na níž je zobrazeno vozidlo daleko konvenčnějších tvarů. Podvozek si uchovává sedm dvojic pojezdových kol, ale jinak už se podobá typu K2 Black Panther (jenž má šest párů pojezdových kol). Jistou podobu s jihokorejským obrněncem vykazuje i věž; je daleko kratší a nižší než na původních kresbách a přední část jejího stropu se svažuje dolů podobně jako u K2. Bojová hmotnost vozidla Altay se nyní předběžně kalkuluje na zhruba 60 tun.

Osádka, výzbroj a pohon
Obrněnec Altay bude mít čtyřčlennou osádku v konvenčním uspořádání; řidič tedy bude sedět v přední části korby, velitel na pravé straně věže, sedačka střelce bude mírně vepředu pod ním a konečně nabíječ bude sedět v levé straně věže. Dosud není jasné, jak bude vyřešeno nabíjení kanonu; jakožto tank 4. generace by Altay měl mít tříčlennou osádku bez nabíječe (stejně jako K2), avšak dělení tanků do generací není ustálené tak pevně jako u bojových letounů, navíc se objevují i zdroje, které řadí Altay do 3. nebo 3,5. generace. Je proto docela možné, že nabíjení bude částečně automatizované v tom smyslu, že kanon bude mít samočinně pracující zařízení, v němž bude umístěn menší počet nábojů, a nabíječ bude umisťovat munici do tohoto zařízení z hlavního zásobníku v zádi věže (takhle funguje např. tank Merkava 4). Hlavní výzbroj tanku Altay má tvořit 120mm kanon s hladkou hlavní o délce 55 ráží, který vytvoří firma MKEK na základě osvědčené zbraně značky Rheinmetall; Otokar a MKEK pak společně zajistí integraci do tanku. Nejasná je sekundární výzbroj; část zdrojů hovoří o 7,62mm koaxiálním kulometu a ručně ovládaném kulometu ráže 12,7 mm na stropě věže, ale na současné oficiální kresbě není koaxiální zbraň patrná a pomocnou výzbroj tvoří dva kulomety na stropě věže, první ráže 7,62 mm s ruční obsluhou a druhý ráže 12,7 mm na dálkově řízené věžičce Aselsan STAMP/II. Od firmy Aselsan má pocházet i moderní systém řízení palby Volkan-III. Jeho součástmi mají být např. stabilizovaná denní i infračervená čidla pro střelce a velitele; předpokládá se i schopnost „hunter-killer“, tj. „předávání“ cílů mezi velitelem a střelcem. Aselsan vyrobí i komunikační a velitelské systémy. Další turecká značka Roketsan dodá modulární pancéřování a lze očekávat rovněž aplikaci systému aktivní obrany, zřejmě na bázi toho, jímž disponuje K2. Explicitně se požaduje i ochrana proti radiologickému, chemickému a biologickému zamoření. Pohon tanků Altay prvních sérií mají zajišťovat vícepalivové turbodieselové motory německé značky MTU o výkonu cca 1100 kW (1300 koní) a převodovky Renk; později však bude použit power-pack domácí výroby s agregátem o výkonu 1300 kW (1800 koní). Altay by měl dosahovat rychlosti až 70 km/h a mít schopnost brodu do hloubky 4,1 m.

Altay i do zahraničí
Projekt MITÜP se nyní nalézá ve stádiu návrhu, vývoje a výroby prototypu, na což společnost Otokar dostala sumu 500 milionů dolarů. První ze čtyř prototypů má být hotový na konci roku 2012 nebo na počátku roku 2013. V případě jejich úspěšných zkoušek má ministerstvo obrany zadat kontrakt na úvodní sérii 250 obrněnců, z nichž první se mohou dostat do výzbroje v roce 2015. Celkově by mohlo být pro potřeby turecké armády zhotoveno až 1000 tanků Altay. Přes významnou technologickou podporu od Jihokorejců je zdůrazňováno, že všechna intelektuální a produkční práva na nový obrněnec mají patřit turecké straně, což zřejmě souvisí s faktem, že Turci chtějí tanky Altay také vyvážet. Turecký zbrojní průmysl si už totiž vybudoval poměrně dobré pozice zejména mezi některými muslimskými státy a právě obrněná vozidla (mj. pásové transportéry AIFV nebo obrněné automobily Cobra) se řadí k jeho nejúspěšnějším produktům. Coby největší odběratele tureckých zbrojovek lze zmínit Malajsii, Pákistán či Spojené arabské emiráty, mimo islámský svět je to především Gruzie. Rovněž stojí za zmínku, že na slavnostní ceremonii při uzavření turecko-jihokorejské smlouvy byl údajně přítomen i vojenský zástupce Kolumbie, aby získal informace o novém vozidle. V každém případě je velmi příznačné, že se Turci rozhodli nikoliv pro zakoupení zahraničních tanků, ale pro účast zahraničního partnera a domácí vývoj za využití importovaných technologií, protože to jim umožňuje rozvíjet i vlastní zbrojní průmysl. Takový přístup je ve světě dosti častý a je jen dalším důkazem, že své „místo na slunci“ si dnes hledá stále více ambiciózních zemí.
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