M-84D Degman:
Další modernizace chorvatských tanků

Chorvatská armáda dnes vlastní 75 obrněnců M-84A4 Snajper, jak se jmenuje modernizovaná licenční kopie sovětského tanku T-72. Už několik let se však mluví také o tom, že se připravuje druhá fáze komplexního zdokonalení těchto vozidel.

Jak naznačuje název, tank M-84 se začal v Jugoslávii vyrábět v roce 1984 na základě sovětské licence. Na dodávkách této kopie T-72M se podílelo cca 240 jugoslávských podniků a celkem vzniklo asi 650 kusů. Nástupcem se mělo stát přepracované vozidlo M-91 Vihor, jenže rozpad mnohonárodního státu znamenal konec plánů a tanky M-84 si potom rozdělily armády Srbska, Chorvatska, Slovinska a Bosny a Hercegoviny. Dalších 149 vozidel si pořídil Kuvajt. V tomto článku si všimneme perspektiv M-84 v Chorvatsku.

Provedení M-84A4 Snajper
V základní verzi představuje M-84 nepatrně odlišnou kopii vozidla T-72M se všemi známými nectnostmi této konstrukce. Později se ve výrobě přešlo na provedení M-84A, jež se dá popsat zhruba jako ekvivalent T-72M1. Chorvatsko získalo kolem 150 tanků M-84A bývalé federální armády a záhy začalo uvažovat též o jejich modernizaci. Výsledkem se stala varianta M-84A4 Snajper od firmy Đuro Đaković Specijalna vozila z města Slavonski Brod. Hlavní změny byly provedeny v oblastech palebné síly a pohyblivosti, ovšem ochrana obrněnce zůstala stejná. Ve věži se stále nalézá původní 125mm kanon 2A46, ale na místo původních přístrojů přišel nový systém řízení palby Omega-84, který vychází ze systému slovinské značky Fotona. Základním senzorem je dvoukanálový denní a pasivní noční zaměřovač střelce SCS-84, díky němuž mohl zmizet totálně zastaralý přístroj s nutností aktivního infračerveného přisvícení. Soustava řízení palby zahrnuje rovněž balistický počítač DBR-84, meteorologické senzory, laserový dálkoměr (dosah 10 km s přesností ±7,5 m) a nový mechanismus ovládání kanonu. V tanku byl původně umístěn diesel V-46TK o výkonu 740 kW, většina chorvatských zdrojů se však shoduje, že do verze M-84A4 byl zabudován nový agregát německé značky MTU s výkonem 820 kW. Vedle toho má tank novou radiostanici Racal. Do roku 2008 bylo 75 kusů M-84A modernizováno na standard M-84A4, ovšem už nevyhovující odolnost i stárnutí dalších systémů přimělo armádu, aby se vrátila k úvahám o projektu vozidla M-95 Degman. To vzniklo ve firmě Đuro Đaković, která vlastně navázala na zmíněný program M-91 Vihor.

Návrh modernizace M-84D
Postavila dva prototypy M-95, avšak objevila se i možnost analogicky modernizovat M-84A4, jež by pak mohly obdržet označení M-84A5 nebo M-84D Degman. Již na pohled se tento tank liší značně přepracovanou věží, na které se nalézá kompozitové pancéřování s vrstvami titanu, wolframu a keramiky a dále bloky dynamické ochrany, jež jsou umístěny také na korbě. Jedná se o ochranu RRAK, jež vznikla za spolupráce s izraelskou firmou Elbit. V tanku je vestavěný nový systém řízení palby Omega-D, jehož prvky obsahují mj. denní a noční zaměřovač střelce SGS-D, zaměřovač velitele DNKS-2, laserový dálkoměr a nový počítač. Volitelně lze použít i zaměřovač střelce TSGS-D se samostatným infračerveným kanálem. Obrněnec M-84D má též detektory ozáření laserovým paprskem LIRD-4B a nové hydraulické ovládání věže. Na věž se dá umístit dálkově ovládaná zbraňová stanice Rafael Samson RCWS či Kongsberg Protector a zvažuje se také výměna 125mm děla za 120mm kanon firmy RUAG. Hmotnost tanku se kvůli všem změnám zvyšuje ze 42 tun na cca 45 tun, ale možnost instalovat nový dieselový motor o výkonu 890 kW znamená zachování dobré pohyblivosti (max. rychlost 70 km/h). Předpokládá se, že chorvatská armáda objedná modernizaci všech obrněnců M-84A4 na provedení M-84D, ale někdy se spekuluje rovněž o nákupu až 29 nových M-95. Firma Đuro Đaković hodlá uspět také na světovém trhu, protože usiluje o kontrakt na modernizaci kuvajtských M-84AB a chce se svou nabídkou oslovit rovněž uživatele vozidel T-72.

Lukáš Visingr
Foto: MO Chorvatska a Đuro Đaković

Publikace: ATM 6/2019

