Syrské úpravy tanků:
Z armádních dílen do občanské války

Na stránkách ATM jsme už nejednou psali o improvizovaných obrněných vozidlech či různých provizorních úpravách techniky z výzbroje nestátních ozbrojených sil. Občanská válka v Sýrii, kterou v únoru 2016 po pěti letech přerušilo příměří, však přivedla na scénu některé zajímavé improvizace také na straně režimu Bašára Asada.

Před vypuknutím občanské války vlastnila syrská armáda a elitní Republikánská garda zhruba 4950 tanků, z nichž asi polovinu tvořily T-55 (vesměs varianty A a AM). Dále bylo v provozu kolem tisícovky tanků T-62 (ponejvíce verze M) a něco mezi 1500 a 1700 vozidly T-72. Mezi těmi dominovaly varianty T-72M a T-72M1 (včetně vozidel dodaných z Československa), ale jistý počet tanků odpovídal kvalitnějším T-72A a T-72AV, jež Sovětský svaz jinak exportoval pouze výjimečně. Vozidla dvou posledně zmíněných provedení se v Sýrii podle roku dodávky označují rovněž jako „T-82“. Sýrie provozovala také přibližně 2450 bojových vozidel pěchoty BMP-1 a BMP-2. Válka samozřejmě způsobila podstatnou redukci těchto počtů, avšak Syřané nedávno obdrželi množství vozidel T-72B a BMP-2 z ruských záložních skladů a část zbylých obrněnců prodělala některé pozoruhodné technické úpravy.

Přídavné pancéřování všeho druhu
Jak bývá v podobných konfliktech obvyklé, nejčastějším cílem těchto modifikací je zvyšování pancéřové odolnosti vozidel, a to hlavně proti kumulativním hlavicím pancéřovek řady RPG a protitankových řízených střel. Na tancích i jiných obrněných bojových vozidlech se tak začalo objevovat představné pancéřování (spaced armor), nejdříve řešené vesměs jako ocelové desky přivařené ke korbám a věžím tak, aby hlavice vybuchla v „nesprávné“ vzdálenosti, což značně omezuje účinnost kumulativního paprsku. Podle dostupných informací však toto řešení nebylo příliš efektivní, proti novějším zbraním s tandemovými kumulativními hlavicemi nefungovalo téměř vůbec, a navíc zvyšovalo hmotnost vozidla. Lepší a také váhově vhodnější ochranu tedy poskytuje mřížová ochrana (slat armor), jež se občas kombinuje i se svazky zavěšených řetězů (chain armor); ono posledně jmenované řešení Syřané nejspíš okopírovali od Izraelců. Zdá se, že mřížová a řetězová ochrana se osvědčila, neboť zejména na vozidlech Republikánské gardy už má zjevně standardizovaný charakter. Vedle jejích tanků T-72M1 a obrněnců řady BMP se tyto prvky objevily rovněž na samohybných protiletadlových kanonech ZSU-23-4 Šilka, které se uplatňují i coby prostředky palebné podpory v městských bojích, a dále na buldozerech, jež slouží u syrských ženistů. Vedle přídavné ochrany z desek, mříží a řetězů byly zaznamenány i méně obvyklé materiály, např. provizorní pancéřování z prázdných dělostřeleckých nábojnic a ochrana zhotovená z pytlů s pískem a z pneumatik. Navzdory originalitě a poutavému vzhledu je však reálná účinnost takových úprav dosti pochybná.

Palebná síla pro nasazení ve městě
Jiný druh improvizací v syrských vládních ozbrojených silách směřuje ke zlepšování či změně povahy palebné síly vozidel. Lze soudit, že jde především o snahu vybavit obrněnce zbraněmi vhodnějšími k boji ve městě, kde velkorážové kanony s malým rozsahem náměru na tancích a BMP-1 nabízejí jen omezené využití. Bylo tak zaznamenáno několik vozidel BMP-1, jež mají na místech původních věží střeliště (někdy lehce pancéřovaná) s protiletadlovými dvojkanony ZU-23-3 ráže 23 mm, případně také s kanony ráže 37 mm. Jinou technicky zajímavou úpravu, která pochází z dílen syrské armády, představuje „tank“ na bázi pásového podvozku GM-578. Ten pochází s největší pravděpodobností z odpalovacího zařízení 2P25, jež standardně nese tři protiletadlové střely systému 2K12 Kub (exportní označení Kvadrat). Syrští vojáci však na něj umístili protiletadlový kanon S-60 ráže 57 mm, který opatřili pancéřovou ochranou. Zjevně se opět jedná o prostředek pro palebnou podporu. Na několika snímcích od Republikánské gardy se pak objevil obrněnec, jemuž se v Rusku začalo přezdívat „syrský Terminátor“ a který se dá označit za hodně provizorní (či spíš primitivní) protějšek bojového vozidla pro podporu tanků (BMPT). Jeho základ tvoří tank T-72M1, jenž je opatřen přídavnou ochranou a místo věže má otáčivé pancéřované střeliště. V něm je instalován protiletadlový komplet ZPU-4, tedy sestava čtyř kulometů KPV ráže 14,5 mm. První snímek tohoto vozidla byl zveřejněn v květnu 2015 a fotografie z března 2016 dokládají, že obrněnec stále existuje.

„Ptačí budky“ proti raketám TOW
Technicky snad nejzajímavější úpravu ale představuje montáž optoelektronických rušičů proti protitankovým řízeným raketám. Rakety TOW, jež syrské opozici dodávají tajné služby USA, Turecka a arabských zemí, na podzim 2015 zabrzdily postup vládních vojsk, ale ofenzíva poté opět nabrala sílu. Na tom zřejmě mají podíl nejen dodávky vozidel z Ruska včetně tanků T-90 se systémy aktivní ochrany Štora, ale i skutečnost, že se podobná zařízení stále častěji montují též na starší obrněnce v syrské armádě. Mají podobu osmibokého hranolu, v jehož bocích jsou nápadné zasklené otvory. Díky typickému vzhledu si zařízení získalo přezdívku „ptačí budka“ (rusky „skvorečnik“), avšak oficiální označení v arabštině údajně zní Sarab-1 („Přelud-1“). Za oněmi skly jsou patrně ukryty jednak senzory detekující odpálení rakety a jednak infračervené vysílače. Jak známo, u protitankových raket s poloautomatickým naváděním (jako je TOW) je sledování polohy rakety prováděno automaticky díky zdroji infračervených paprsků na raketě. Rušiče však vysílají obdobné signály, takže autopilot určí polohu rakety chybně a poté jí vyšle povel, který ji odkloní mimo cíl. Na tomto principu pracují také rušiče systému Štora (ony dva nápadné bloky na čele věže) či jiné podobné typy rušičů z jiných zemí. Mezi ty patří i Izrael, a jelikož se jeho zařízení vzhledově poněkud podobá „ptačím budkám“, nabízí se tady možnost, že Syřané tento komplex nějak získali a okopírovali. Každopádně už byly tyto systémy viděny nejen na vozidlech T-72, T-62, T-55 nebo BMP-1, ale dokonce už také na jednom automobilu Toyota Land Cruiser s dvojkanonem ZU-23-2. Lze tudíž soudit, že fakticky hrají větší roli než rušiče Štora na dosud malém počtu syrských tanků T-90.
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