Vývoj tanku Altay pokračuje

V západních státech se vývoj nových tanků nalézá vesměs v útlumu a pozornost se soustřeďuje na modernizaci starších typů a vývoj lehčích bojových vozidel. Nové tanky ale naopak vznikají v jiných částech světa. Kromě zemí typu Ruska nebo Číny je to také Turecko, kde opět výrazně pokročil ambiciózní projekt domácího tanku Altay.

Turecko patří mezi země, jejichž zbrojní průmysl rychle expanduje, rozšiřuje obory působení, zvyšuje nezávislost státu na zahraničních dodavatelích a samozřejmě si nachází též zákazníky na světovém trhu. Turecko již dovedlo výrazně proniknout do sektoru obrněných vozidel, kde nabízí několik cenově velice zajímavých kolových typů. Ovšem jakýmsi „klenotem“ portfolia tureckého průmyslu by měl být tank Altay, na němž se podílí větší část tureckých zbrojovek a který platí za nejvíce ambiciózní turecký vojenský technický program. Současně je však nutné připomenout, že Altay rozsáhle využívá i zahraniční technologie.

Spolupráce s Jižní Koreou
Úvahy o vývoji nového tanku se v Turecku objevily již na přelomu tisíciletí. V roce 2005 byly oficiálně schváleny a rozběhla se iniciativa zvaná MITÜP (Milli Tank Üretim Projesi; národní projekt výroby tanku) se záměrem vyrobit tank třetí až čtvrté generace s co největším podílem domácího průmyslu. Od začátku ale bylo jasné, že se projekt neobejde bez zahraniční pomoci, takže trojice domácích zbrojovek Otokar, BMC a FNSS, která se zúčastnila výběrového řízení o pozici hlavního dodavatele, měla k dispozici poradce z německé firmy KMW a jihokorejské korporace Hyundai Rotem. V roce 2007 byla oznámena dvě důležitá rozhodnutí, z nichž první přidělilo pozici primárního dodavatele firmě Otokar, kdežto druhé znamenalo, že zahraničním partnerem projektu MITÜP budou Jihokorejci. Vzhledem k dlouhodobě úzkým vztahům obou států a jejich průmyslů to patrně nebylo překvapivé, navíc Jižní Korea v té době už představila svůj nový tank 4. generace K2 Black Panther, jehož některé prvky měly být potom poskytnuty Turecku. Dne 29. července 2008 podepsali ministři obou spřátelených zemí smlouvu, ve které se definovaly podrobnosti spolupráce, a při této příležitosti bylo prezentováno i první oficiální grafické ztvárnění nového obrněnce. Na tomto designu byla nápadná zejména výrazně dozadu posunutá věž, pravděpodobně však šlo jen o nějaký vývojový koncept, jelikož pozdější kresby a koneckonců i makety a prototypy vyhlížejí značně odlišně. V každém případně je však zcela zřejmé, že Altay je opravdu příbuzný jihokorejskému K2. Kromě podobného řešení podvozku (ačkoli v případě tureckého typu má sedm dvojic pojezdových kol, kdežto u korejského jenom šest) si lze všimnout i značně typického tvaru věže, jejíž horní přední část se u obrněnce Altay svažuje mírně dolů podobně jako u korejského stroje.

Začaly zkoušky prototypu
Firma Hyundai Rotem se tedy zřejmě podělila o základní konstrukci tanku, ačkoliv minimálně jedna významná odlišnost existuje. Jestliže K2 má již pouze tříčlennou osádku a spoléhá se na samočinné nabíjení, pak turecký Altay je v kontextu západní konstrukční školy pojat přece jen konvenčněji a má klasické ruční nabíjení. Do osádky tedy vedle řidiče, velitele a střelce patří i nabíječ. Jihokorejci dodali také hlavní 120mm kanon, který představuje zdokonalenou podobu velmi úspěšné zbraně německé značky Rheinmetall. Na straně Turecka je dodavatelem zbraně státní zbrojovka MKEK, která bude produkovat licenční verzi onoho jihokorejsko-německého děla. Do programu je ale zapojena řada dalších tureckých zbrojovek. Např. firma Roketsan by měla vyrobit pancéřování, zatímco společnosti Aselsan a STM pracují na systému řízení palby Volkan-III a dalších elektronických systémech. Sekundární výzbroj bude tvořit dálkově řízené střeliště Aselsan STAMP/II s kulometem ráže 12,7 mm na věži. O pohon prvních sérií vozidel se mají starat německé power-packy MTU s výkonem kolem 1100 kW (1500 koní), ale potom se má přejít na vyvíjený domácí agregát s výkonem asi 1300 kW (1800 koní). Podle čerstvých zpráv pracuje společnost Otokar také na elektromotoru, díky čemuž se Altay vlastně může stát tankem s hybridním pohonem. Fyzická podoba obrněnce se poprvé představila v květnu 2011, a to ve formě makety na istanbulském veletrhu IDEF. Velice důležitý milník v projektu, jehož vývojová část má přijít na miliardu dolarů, následoval loni na podzim, když zahájil testy první prototyp podvozku s maketou věže. V letech 2013 a 2014 by měly následovat zkoušky celkem čtyř prototypů a v roce 2015 má začít sériová výroba. Armáda Turecka chce zakoupit nejméně tisíc kusů, počítá se však samozřejmě i s exportem, který vedle financí určitě přinese i posílení pozice Turecka coby staronové velmoci islámského světa.
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Předběžná TTD tanku Altay
Osádka
4 muži
Bojová hmotnost
65 tun
Délka korby
7,5 m
Celková délka
10,3 m
Celková šířka
3,6 m
Celková výška
2,4 m
Max. rychlost
70 km/h
Max. dojezd
430 km
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