Tank Karrar:
Íránská novinka podle ruského vzoru

V srpnu 2016 se objevily první záběry nového íránského tanku jménem Karrar, avšak oficiální prezentace obrněnce proběhla až letos v březnu. Vozidlo, jež evidentně vychází z T-72, vypadá velice moderně a nápadně připomíná ruský T-90MS.

Íránská islámská republika se čas od času pokouší zapůsobit na svět či na vlastní obyvatelstvo zprávami o nových typech vojenské techniky. Nejčastěji jde o balistické rakety, ovšem nyní si tamní média za hlavní téma vybrala tank nazvaný Karrar. Íránskou propagandu je samozřejmě třeba brát s rezervou, ale na základě analýzy fotografií nového vozidla lze skutečně říci, že jde o poměrně pokročilou modernizaci obrněnce T-72S, jež zřejmě využívá importované součásti, přesto však naznačuje pokrok íránského zbrojního průmyslu.

Domácí alternativa k tanku T-90
V Íránu se T-72S licenčně vyrábí pod jménem Shilden, vedle něj však Írán provozuje i mnoho dalších typů tanků ze SSSR, Číny, Velké Británie a USA. Představil rovněž několik domácích vozidel, z nichž jistě nejznámější jsou tanky řady Zulfiqar (někdy přepisováno jako Zolfaqar), jež zřejmě vznikly kombinací technologií z několika států; nejnovější verze vypadá tak trochu jako napodobenina amerického M1 Abrams. Stejně tak nové vozidlo Karrar nemůže zapřít, že se skutečně hodně podobá ruskému T-90MS. Některá íránská a ruská média v roce 2015 psala o tom, že Írán testoval T-90, a roku 2016 se objevily zprávy, že jednal o licenční produkci, ale posléze se údajně rozhodl pro vývoj domácí alternativy. Lze tedy soudit, že tu představuje typ Karrar, o kterém Írán (asi podle očekávání) tvrdí, že využívá pouze íránské komponenty, dá se však předpokládat, že některé technologie získal Írán ze zahraničí, nejspíše z Ruska. Typ T-72 má totiž odlévanou věž, zatímco Karrar (podobně jako T-90MS) dostal novou svařovanou věž s většími rozměry a patrně i odolnějším kompozitním pancířem. Podvozek se shoduje s T-72 a nic nenasvědčuje výměně motoru, a tak bude pohyblivost íránského obrněnce zřejmě podobná jako u T-72, pravděpodobně spíše i poněkud horší kvůli větší hmotnosti. Jednoznačně největší změny se ale dotkly odolnosti, která tradičně patří mezi nejvážnější slabiny T-72, a tudíž se na ni hodně zaměřují i takřka všechny modernizační programy.

Pokrok v odolnosti a řízení palby
Korba a věž obrněnce Karrar obdržely bloky dynamické ochrany, která vyhlíží velmi podobně jako ruské pancéřování Relikt. Tyto bloky se nalézají na čele věže, na čele korby a též na části bočních krytů pásů, jejichž tvar se také nápadně podobá těm na T-90MS. Ruský vzor kopíruje i pancíř zadní části boků korby, resp. motorového prostoru vozidla, kde je montována mřížová ochrana. Tu spolu s bloky modulární kompozitní ochrany najdeme i na bocích a zádi věže. Co se týče palebné síly, pozornost vzbudil čtverhranný „obal“ hlavně kanonu, jeho účel však není přesně známý; spekuluje se o pokročilé termální ochraně nebo součásti stabilizačního systému zbraně. Změnila se také sekundární výzbroj, protože na věži se nachází naprosto nová dálkově řízená zbraňová stanice s kulometem, která je (stejně jako na ruských tancích T-90MS či T-14 Armata) propojena s otáčivým senzorovým blokem velitele. Ten je součástí modernizovaného systému řízení palby, odkud již zmizel nechvalně proslulý aktivní infračervený senzor. Střelec tedy používá denní zaměřovač a pasivní infračervený senzor a stanoviště velitele i střelce jsou vybavena rozměrnými barevnými LCD displeji. Přesný původ těchto prvků není znám, ovšem jako možné zdroje technologií se uvádí Slovinsko, Itálie nebo KLDR. Nová optika se objevila také u stanoviště řidiče v korbě. Jako zajímavost lze ještě doplnit, že Karrar dostal i nová čelní světla principu LED. Nyní lze tedy už jen čekat, zda (popř. kdy) se nový tank posune ze stádia demonstrátoru nebo prototypu do fáze sériové produkce.
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