Projekt UDES:
Švédská cesta k tanku budoucnosti

V minulém čísle jsme se věnovali neobvykle řešenému švédskému tanku Strv 103. Ačkoli s ním byla švédská armáda spokojena, uvědomovala si nutnost jeho pozdějšího nahrazení. Proto byl zahájen projekt obrněných vozidel nové generace UDES, jehož výsledky poté znamenaly velký přínos pro další vývoj skandinávských obrněnců.

Originální tank bez věže Strv 103, který vznikl na švédském zbrojním úřadu KATF (Kungliga Arméförvaltningens Tygavdelning), se měl v průběhu 80. let dočkat náhrady. Různé koncepty nových vozidel předkládala a hodnotila pracovní skupina, kterou roku 1971 ustavil úřad FMV (Försvarets Materielverk), nástupce KATF. Projekt nesl jméno UDES, Underlagsgrupp Direkt Eld Stridsfordon, tzn. Podkladová skupina pro bojové vozidlo pro přímou palbu, ačkoli se pak zkoumaly i návrhy obrněnců s jinými účely. V čele projektu nestál nikdo jiný než Sven Berge, mimořádně nadaný a nekonvenční tvůrce tanku Strv 103.

Další rozvoj koncepce bez věže
Z tohoto důvodu asi nepřekvapuje, že studie nazvaná UDES 01 představovala modernizovaný Strv 103. Základním rozdílem však měla být jiná instalace 105mm či 120mm kanonu, protože ten měl disponovat též určitou možností pohybu. Odlehčením tohoto návrhu vznikly další dvě vize, jež dostaly jména UDES 03 a UDES 04. Berge se vrátil ke staré představě tanku, jenž by se obešel jen se dvěma muži osádky, protože rozvoj elektroniky to již v 70. letech umožňoval. Výsledné vozidlo mělo vážit mezi 20 a 30 tunami a kanon měl dostat možnost změny náměru, obrněnec si měl ovšem udržovat jednu z největších předností Strv 103, totiž nízkou siluetu. Za účelem ověření tohoto faktoru vznikl opravdu bizarní prostředek, jehož základem byl obrněný transportér Pbv 302. Na levé straně nesl rameno, k němuž bylo připojené podivné těleso, které imitovalo siluetu obrněnce UDES 03 při pohybu v terénu. Následovala stavba dvou funkčních demonstrátorů, z nichž jeden sloužil pro jízdní zkoušky a druhý pro testy 105mm děla. Ačkoli byly výsledky v podstatě pozitivní, převládl názor, že řešení s kanonem zabudovaným v korbě (třeba i s měnitelným náměrem) není optimální. Později se objevil ještě návrh UDES 11, který se vrátil k pevnému uložení zbraně. Byla vyrobena i dřevěná maketa ve skutečné velikosti, ale projekt UDES už v té době směřoval po odlišné cestě.

Tanky s věží či externí lafetou
Na počátku projektu UDES se objevila vize UDES 02, která navrhovala zavést do služby tank s věží, jenž by vycházel z některého zahraničního vozidla. V úvahu připadal britský Chieftain, americký XM1 (neboli prototyp pozdějšího Abramsu) a německý Leopard 2. Tehdy ovšem ve Švédsku panoval názor, že zahraniční designy jsou pro specifické požadavky země nevhodné; paradoxně se však v 90. letech právě Leopard 2 stal reálným nástupcem Strv 103. V době, kdy pracovala skupina UDES, ale tento vývoj pochopitelně nikdo předvídat nemohl, a proto se její další směřování obrátilo k domácímu tanku s konvenční věží. Firmy Bofors a Hägglunds tudíž předložily své vize věžového tanku, vybaveného 105mm nebo 120mm kanonem a vážícího od 25 do 30 tun. Pracovní skupina návrhy posoudila a jejich prvky spojila do jednoho, jenž dostal název UDES 15/16 a dočkal se dřevěné makety v měřítku 1:1. Právě z této vize později čerpal program nového tanku Strv 2000, kterému se budeme věnovat v příštím čísle. Kromě klasické věže se ale studovaly i jiné možnosti, zejména externě lafetované zbraně. Návrh UDES 17 tak představoval vizi tanku, který dostane 105mm nebo 120mm dělo na vnější lafetě, jež bude mít možnost změny výšky, aby se dalo střílet i přes překážky. Tato varianta se projevila jako příliš komplikovaná, ovšem externí lafety se zkoumaly dále.

Vozidla na německém základě
V rámci studií UDES 18 a UDES 19 tedy proběhlo hodnocení dvou možností, jak namontovat na tank o hmotnosti mezi 25 a 30 tunami externí lafetu pro dělo ráže 105 či 120 mm. Přednost dostala druhá z konstrukcí, která byla zpracována v podobě dřevěné makety, aby potom padlo rozhodnutí vyrobit plně funkční demonstrátor. Jeho základem se stalo bojové vozidlo pěchoty Marder, které měli Švédové z Německa vypůjčené ve dvou exemplářích kvůli zkouškám. V té době se externě lafetovanými děly zabývali i Němci, a proto souhlasili, aby se jejich obrněnce podrobily experimentu tohoto druhu. Roku 1976 tak byly postaveny dva demonstrátory, první pro jízdní a střelecké testy a druhý pro vývoj nabíjecího systému. Na obou se nacházela lafeta s kanonem ráže 105 mm, který u prvního z exemplářů disponoval také kompletním ovládáním kvůli střeleckým zkouškám. Ty skončily úspěšně, jelikož malá váha lafety dovolovala rychlou změnu odměru, kdežto jízdní testy prokázaly, že vozidlo dovede bez problémů působit i v lese (protože nechráněné zbrani nevadily ani větve o průměru 5 cm); neověřovala se však odolnost vůči nepřátelské střelbě. Větší potíže ale nastaly s druhým exemplářem, neboť nabíjecí systém s výkyvným ramenem byl příliš pomalý. Potom vznikl i demonstrátor s externí lafetou na bázi tanku Strv 103. Celkově byl tento koncept hodnocen spíš rozporně, ale (na rozdíl od tanku bez věže) se doporučovalo pokračovat v jeho studiu a rozvoji.

Koncepty pěchotních obrněnců
Vedle samotných tanků se v rámci projektu UDES objevila také řada návrhů jiných obrněnců. Plánovalo se, že na základě podvozků tanků UDES 03 a UDES 04 budou zhotoveny i obrněné transportéry, resp. bojová vozidla pěchoty, jež nahradí tehdejší typ Pbv 302. Koncepty dostaly označení UDES 05 až UDES 10 a v závislosti na přesném účelu, síle pancíře a druhu výzbroje se předpokládala bojová hmotnost mezi 15 a 30 tunami. Hlavní výzbroj vozidla UDES 05 měl tvořit dokonce 90mm nízkotlaký kanon, avšak u pozdějších obměn se přešlo k automatickému kanonu ráže 25 mm (zatímco vize UDES 07 možná s kanonem nepočítala vůbec). Vize UDES 05 a 06 vznikly i jako dřevěné makety ve skutečných rozměrech, ale nejdále dospěl UDES 08, jenž se dočkal funkčního demonstrátoru na bázi transportéru Pbv 302. Výsledné vozidlo, které se označovalo i jako Pbv 302H, zhotovila roku 1975 firma Hägglunds. Dostalo novou věžičku s 25mm kanonem, panoramatický zaměřovač velitele či přepracované pancéřování čela korby. Počátkem 80. let se na něm testovala také překrývající se pojezdová kola, která měly německé tanky Tiger a Panther. Švédové si od nich slibovali lepší průchodnost v terénu, zjistilo se však víceméně totéž co u slavných německých tanků, tedy příliš velká složitost a poruchovost, aniž by byl přínos z hlediska pohyblivosti dostatečně velký.

Projekty dalších druhů vozidel
Zkoušky s překrývajícími se koly probíhaly v rámci projektu bojového vozidla pěchoty, jež se vlastně také objevilo coby výsledek projektu UDES. Návrhy UDES 09 a UDES 10, které byly oficiálně popisovány jako velitelské obrněnce (Stridsledningsvagn), de facto odpovídaly spíše pokročilým bojovým vozidlům pěchoty. A právě na bázi UDES 09 pak začal program vozidla Stridsfordon 90, které dnes známe spíše jako CV90. Kromě toho se zkoumala také vozidla pro dopravu munice na podvozku UDES 03 a UDES 04, která nesla jména UDES 11 (jednalo se o druhé použití tohoto označení, protože poprvé tak byl nazván výše zmíněný tank) a UDES 12. Dále byla studována vize UDES 33, jejíž obsah představoval samohybný protivzdušný systém s raketami, resp. nosič protiletadlových řízených raket přesněji neurčeného typu. Mělo vlastně jít o další vývoj vozidla Lvrbv 701 (Luftvärnsrobotvagn 701), které využívalo šasi zastaralého samohybného děla Ikv 103 a protiletadlové rakety RBS-70. Vznikly také návrhy transportních pancéřovaných přívěsů, které nesly názvy UDES 34 a UDES 35; první z nich měl mít i vlastní motor, kdežto druhý by byl nepoháněný. Pro oba typy nabízely své koncepty dvě firmy, a sice IVC (označení verze A) a Hägglunds (označení verze B).

Široké spektrum stíhačů tanků
Další důležitou oblastí projektu UDES byl vývoj kanonových i raketových stíhačů tanků. Vize s označením UDES 13 předkládala lehké vozidlo s věží s 90mm nízkotlakým kanonem a tento návrh se následně zrealizoval v podobě vozidla Ikv 91 (Infanterikanonvagn 91), jež se sériově vyrábělo od roku 1975 (budeme se mu věnovat v některém z příštích čísel ATM). Jako UDES 14 se studovalo vozidlo velmi podobné, ovšem vyzbrojené 105mm kanonem; později opravdu vznikl demonstrátor na bázi Ikv 91 s touto zbraní, ale k sériové výrobě nedošlo. Názvy UDES 25 a UDES 26 obdržely stíhače tanků na bázi obrněného transportéru Pbv 302, jež mohly jako hlavní výzbroj nést řízené střely značky SAAB nebo bezzákluzové dělo (snad typu Pvpj 1110) ráže 90 mm. UDES 27 byl návrhem stíhače tanků na kolovém podvozku z automobilu Tgb 13 (Volvo C304), Tgb 20B (Volvo C306) nebo Tgb 40 (Scania SBA 111) s raketami SAAB nebo TOW, kdežto jméno UDES 28 dostal návrh na šasi Tgb 40 s bezzákluzovým dělem. Dále byly rozpracovány stíhače tanků s tankovými kanony kalibru 105 či 120 mm na podvozku kolovém (UDES 31) nebo pásovém (UDES 32) a konečně nosiče raket TOW. Ty mohly jako podvozek využívat buď transportér Pbv 302 (UDES 29), nebo dvoudílné pásové vozidlo Bv 206 (UDES 30), které by v této podobě dostalo pancéřovanou korbu.

Dvoudílné vozidlo UDES XX 5
Posledně zmíněná koncepce, tzn. dvoudílné kloubové vozidlo, se uplatnila u obrněnce, jenž se stal možná nejznámějším výsledkem celého programu UDES (pokud tedy nepočítáme sériová vozidla CV90 a Ikv 91). O dvoudílném řešení se uvažovalo už u obrněných transportérů, které se v rámci programu UDES studovaly (viz výše), ale pak se vyskytla myšlenka, že by se takto dal zkonstruovat i budoucí švédský tank. Firma Hägglunds, která vytvořila neobrněné vozidlo Bv 206, proto použila tuto svou konstrukci coby základ pokusného vozidla UDES XX 5, které se mohlo chlubit skutečně mimořádnou terénní průchodností. Kromě samotné svojí dvoudílné konstrukce za ni vděčilo inovativnímu prvku v podobě hydraulického válce, který se nacházel u kloubu propojujícího oba díly a umožňoval nastavování úhlu mezi oběma díly. Vozidlo tedy mohlo zaujímat velice zvláštní polohy; pokud se „prohnulo“ směrem nahoru, dokázalo účinně mířit přes překážky, zatímco „prohnutí“ dolů umožňovalo překonávání příkopů. Úspěšné testy vozidla, které neslo jen maketu zbraně a postrádalo pancíř (celkově proto vážilo jen asi 5 tun), vedly v roce 1977 k rozhodnutí postavit i plnohodnotný tank. Vznikl u firmy HB Utveckling a dostal název UDES XX 20, pancíř o tloušťce 15 až 20 mm chránící proti malorážové munici a střepinám a 120mm hladký kanon Rheinmetall L44 se samočinným nabíjecím zařízením, díky kterému se dalo střílet s kadencí 7 až 10 ran za minutu.

Zkoušky vozidla UDES XX 20
Kanon se nacházel na externí lafetě na přední části, uvnitř níž seděla tříčlenná osádka, protože díky samočinnému nabíjení nebyl třeba nabíječ. Konstrukce lafety a automatu čerpaly z plánů a demonstrátorů UDES 19 a celý systém se ovládal elektrohydraulicky. U kloubového spojení obou částí se nalézaly tři válce (jeden nahoře a dva po stranách), které zajišťovaly nastavování úhlu mezi oběma díly ve dvou, u pozdější podoby i ve všech třech rovinách. O pohon se staral motor Detroit Diesel 8VA-71TA s výkonem 448 kW. Zkoušky v letech 1982–1984 prokázaly, že tank může střílet velice přesně a z hlediska průchodnosti v řadě ohledů předstihuje klasicky řešená vozidla, čtveřice pásů navíc přinášela větší šanci na přežití po výbuchu miny. Současně se ovšem ukázaly slabiny, a to zejména vysoká silueta, horší pohyblivost na měkkém povrchu a celková složitost. Byly navrženy varianty UDES XX 20 B a C, jež měly část problémů řešit, ale nakonec armáda dospěla k závěru, že přínosy dvoudílného tanku nejsou dost velké k tomu, aby vyvážily nedostatky. Stejně jako UDES 30 ale i vozidlo UDES XX 20 významně přispělo k vývoji pásového obrněnce BvS 10. Závěrem lze dodat, že skupina UDES zkoumala i možný vývoj nepřátelských (tzn. sovětských) obrněnců. Švédové se zmýlili v odhadu, že SSSR půjde cestou externích lafet, avšak správně předpovídali nárůst ráže tankových děl (ačkoli místo 125 mm odhadovali 130 mm) nebo vznik vozidla BMP-3.
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Přehled známých návrhů vozidel řady UDES
Označení
Základní charakteristika
Hlavní výzbroj
Hmotnost
UDES 01
Tank bez věže s pohyblivou zbraní
105/120mm kanon
40 tun
UDES 02
Tank s věží na zahraniční bázi
105/120mm kanon
50 tun
UDES 03
Tank bez věže s pohyblivou zbraní
105/120mm kanon
20 až 30 tun
UDES 04
Tank bez věže s pohyblivou zbraní
105/120mm kanon
25 až 30 tun
UDES 05
Pěchotní vozidlo na šasi UDES 03
90mm nízkotl. kanon
15 až 20 tun
UDES 06
Pěchotní vozidlo na šasi UDES 04
25mm kanon
15 až 20 tun
UDES 07
Pěchotní vozidlo na šasi UDES 03
(?)
15 tun
UDES 08
Pěchotní vozidlo na šasi UDES 04
25mm kanon
15 tun
UDES 09
Velitelské vozidlo na šasi UDES 03
25mm kanon
20 tun
UDES 10
Velitelské vozidlo na šasi UDES 04
25mm kanon
25 tun
UDES 11 (1)
Tank bez věže s pevnou zbraní
105/120mm kanon
25 až 30 tun
UDES 11 (2)
Muniční vozidlo na šasi UDES 03
(žádná)
20 tun
UDES 12
Muniční vozidlo na šasi UDES 04
(žádná)
25 tun
UDES 13
Stíhač tanků s věží (Ikv 91)
90mm nízkotl. kanon
15 tun
UDES 14
Stíhač tanků s věží
105mm kanon
20 tun
UDES 15
Tank s věží od firmy Bofors
105/120mm kanon
25 až 30 tun
UDES 16
Tank s věží od firmy Hägglunds
105/120mm kanon
25 až 30 tun
UDES 15/16
Tank s věží od obou firem
105/120mm kanon
25 až 30 tun
UDES 17
Tank se zvedací lafetou
105/120mm kanon
25 až 30 tun
UDES 18
Tank s externí lafetou
105/120mm kanon
25 až 30 tun
UDES 19
Tank s externí lafetou
105/120mm kanon
25 až 30 tun
UDES 25
Stíhač tanků na šasi Pbv 302
Rakety SAAB
12 až 15 tun
UDES 26
Stíhač tanků na šasi Pbv 302
90mm bezzákl. kanon
12 až 14 tun
UDES 27
Stíhač tanků na šasi Tgb 13/20B/40
Rakety TOW/SAAB
5 až 14 tun
UDES 28
Stíhač tanků na šasi Tgb 40
90mm bezzákl. kanon
14 tun
UDES 29
Stíhač tanků na šasi Pbv 302
Rakety TOW
13 tun
UDES 30
Stíhač tanků na šasi Bv 206
Rakety TOW
5 tun
UDES 31
Kolový stíhač tanků
105/120mm kanon
9 tun
UDES 32
Pásový stíhač tanků
105/120mm kanon
13 tun
UDES 33
Systém PVO na bázi Lvrbv 701
Rakety země-vzduch
(?)
UDES 34
Transportní přívěs bez motoru
(žádná)
(?)
UDES 35
Transportní přívěs s motorem
(žádná)
(?)
UDES 51
Nepřátelský tank s věží
115/130mm kanon
40 tun
UDES 52
Nepřátelské pěchotní vozidlo
73mm nízkotl. kanon
11 až 12 tun
UDES 53
Nepřátelský tank s externí lafetou
115/130mm kanon
40 tun
UDES 54
Nepřátelské pěchotní vozidlo
(?)
25 tun

TTD vozidla UDES XX 20
Standardní osádka
3 muži
Bojová hmotnost
26 tun
Délka bez děla
7,40 m
Celková délka
9,63 m
Celková šířka
2,90 m
Celková výška
2,60 m
Výška korby
1,50 m
Max. rychlost
55 km/h
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