Ukrajinské perspektivy T-64

Ukrajina patří mezi významné vývozce zbraní a v její nabídce se nachází také široké spektrum modernizací, modifikací nebo konverzí obrněné techniky. K technicky nejzajímavějším se řadí pěchotní a podpůrná vozidla vycházející z tanku T-64.

Snad nejznámější ukrajinskou zbrojovkou je Charkovský konstrukční závod strojírenství, jenž nese jméno konstruktéra A. A. Morozova. Není však rozhodně jedinou firmou, která se podílí na ukrajinské nabídce vojenských vozidel. V poslední době o sobě dává vědět též Charkovský tankový opravárenský závod č. 115, jenž v éře Sovětského svazu zajišťoval zejména údržbu a opravy tanků T-64. A právě tento pozoruhodný tank se stal základem série obrněných vozidel, která jsou nabízena ukrajinské armádě i zahraničním zájemcům.

19 000 tanků T-64
V roce 1966 vstoupil do výzbroje armády SSSR tank T-64, jenž byl navržen v kanceláři A. A. Morozova. Ve své době zajisté patřil k nejpokročilejším tankům světa. Měl tříčlennou osádku, plně automatické nabíjení kanonu, dálkově ovládaný protiletadlový kulomet, tehdy vynikající optický zaměřovač a vrstvené pancéřování obsahující sklolaminát mezi vrstvami oceli. Velice kompaktní dieselový motor 5TDF s pěti válci a protiběžnými písty produkoval výkon 515 kW (700 koní). Později byl montován motor 6TD, jehož výkon dosahoval až 735 kW (1000 koní). Další inovací byly dvě nezávislé převodovky usazené podélně po stranách motoru. Díky všem těmto pokrokovým prvkům byl T-64 vysoce utajovanou zbraní vyhrazenou elitním jednotkám sovětské armády, např. těm umístěným v bývalé NDR. Nikdy nebyl vyvážen a neobjevoval se na vojenských přehlídkách. Pro západní odborníky zůstával dlouho tajemstvím; blíže se s ním seznámili až roku 1992, kdy se šest T-64B1 dostalo přes Maroko do USA. Celkem vzniklo asi 19 000 tanků, z nichž okolo 7000 zůstalo v Uzbekistánu, dalších 3500 v Kazachstánu a zhruba po třech tisícovkách v Rusku a na Ukrajině.

Pro nový sektor trhu
Závod A. A. Morozova modernizoval část T-64B na variantu T-64BM Bulat, která nyní spolu s T-80 a T-84 tvoří páteř ukrajinských obrněných jednotek. Stále ale zůstávají obrovské počty tanků, pro něž chybí uplatnění. Ukrajinská vláda je chtěla sešrotovat; v té chvíli se však ozval Charkovský tankový opravárenský závod (ChBTRZ) č. 115, který rozpracoval projekt nového využití T-64. Cílem se stalo proniknout do sektoru, jenž se na trhu obrněné techniky etabloval poměrně nedávno. Nejčastěji bývá označován jako těžké obrněné transportéry či těžká bojová vozidla pěchoty. Jedná se o pěchotní vozidla, která jsou konstruována na bázi tanků a nabízejí srovnatelnou úroveň odolnosti. Hodí se pro boje ve městech, kde neustále hrozí útoky pomocí přenosných protitankových zbraní. Průkopníky této kategorie jsou Izraelci s obrněnci Achzarit a Namerah, podobná vozidla však nabízí i Rusko či ukrajinský závod A. A. Morozova. V roce 2005 se připojil ChBTRZ, který představil prototyp těžkého obrněného transportéru BTRV-64 (V znamená „važnyj“, vysoce odolný; někdy se vyskytuje i název BTR-64E), jenž byl posléze upraven do podoby bojového vozidla pěchoty BMPV-64.

Komplexně řešená odolnost
Nový obrněnec využívá šasi a část korby T-64, ovšem motorový prostor se přesunul do přední části korby, což samozřejmě velice zvyšuje čelní odolnost; jedná se o podobné řešení, které se uplatňuje u izraelských typů. Kromě vrstveného pancéřování má vozidlo dynamickou ochranu převzatou z T-64BV; lze montovat i nový ukrajinský dynamický pancíř Nož a komplet aktivní ochrany Zaslon. Čelní a boční odolnost korby má být podle výrobce dostatečná na vzdorování účinkům všech pancéřovek série RPG a pásy mají odolat explozi miny s náloží 4 kg TNT. Do zadního prostoru se vejde až dvanáct mužů, kteří mají k dispozici velké dveře v zádi. Původní obrněný transportér BTRV-64 byl ještě beze zbraní, ale bojové vozidlo pěchoty BMPV-64 lze vybavit dálkově řízenými střelišti a věžovými moduly. Zatím byla prezentována verze nesoucí 12,7mm kulomet NSVT a verze s 30mm kanonem 2A4 a 7,62mm kulometem PKT. Obrněnec může být vybaven též rádiovou rušičkou MRSS s frekvenčním rozsahem od 20 do 2000 MHz, která chrání před dálkově odpalovanými náložemi, či optoelektronickým přístrojem F-3, jehož signály mají klamat nepřátelské dálkoměry. BMPV-64 bude nabízen k prodeji od roku 2010, a to za cenu kolem 670 000 dolarů za kus bez výzbroje.

Rodina patnácti vozidel
V roce 2006 představil ChBTRZ další, snad ještě ambicióznější modifikaci T-64. Tentokrát se jedná o celou sérii bojových a podpůrných vozidel se společným podvozkem. Ten nese jméno UMR-64 či UMP-64 (universalnyj modul podvižnosti) a podobně jako u BMPV-64 se jedná o šasi T-64 s motorem vpředu. Základní variantou je UMBP-64 (universalnaja mašina bojevogo snabženija), zásobovací vozidlo o váze 32,5 tuny. Je zkonstruováno tak, aby dopravilo zásoby munice, paliv, maziv, náhradních dílů, vody a potravin, které mají posílené tankové rotě stačit na 72 hodin bojové činnosti; celkem se jedná o náklad více než 20 tun. Vedle UMBP-64 může podvozek UMR-64 sloužit pro nejméně čtrnáct jiných nástaveb o váze do 22 tun. Může to být např. bojové vozidlo pěchoty s různými věžovými moduly a střelišti, vysoce odolné velitelské vozidlo, průzkumné vozidlo, vozidlo palebné podpory, nosič 120mm minometu, vyprošťovací a dílenské vozidlo, obrněná ambulance, nosič protivzdušných či protitankových řízených střel, popř. 122mm dělostřelecký raketomet Grad či nabíjecí vozidlo pro něj. Právě o tyto dvě verze údajně jeví značný zájem ukrajinská armáda.

Přechod z pásů na kola
Nejradikálnějším zásahem do konstrukce T-64 je ovšem bojové vozidlo pěchoty BMPT-K-64, které sice využívá modifikovanou korbu tanku, avšak namísto pásů má osm kol. Diesel slouží jako zdroj pro elektrický generátor, jenž pak zásobuje energií osm elektromotorů propojených s osmi hydraulickými motory v nábojích kol. Nápravy tohoto zvláštního obrněnce jsou pevné, takže řízení se provádí smykem jako u tanků a mnoha civilních kolových nakladačů; existuje i několik podobně řízených kolových vojenských strojů, z nichž asi nejznámější je francouzský AMX-10RC (pomocnou schopnost smykového řízení má i ruský transportér BTR-90 Rostok). Vozidlo BMPT-K-64 dopraví družstvo osmi mužů. Zatím byl vyroben jeden prototyp, který je vybaven dálkově řízeným 12,7mm kulometem NSVT. Bezesporu jde o jeden z nejodolnějších kolových obrněnců vůbec. Na ChBTRZ se už obracejí některé země z Asie, Afriky a Latinské Ameriky, které jeví zájem o pásový typ BMPV-64, rodinu vozidel na bázi podvozku UMR-64 i o unikátní BMPT-K-64. A právě to nejlépe dokládá, že tank T-64 byl mimořádně povedenou konstrukcí, která ještě zdaleka nepatří do starého železa.
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TTD vozidel BMPV-64 a BMPT-K-64

BMPV-64
BMPT-K-64
Osádka + výsadek
3 + 12
2-3 + 8
Bojová hmotnost
34 500 kg
17 700 kg
Celková délka
6500 mm
6000 mm
Celková šířka
3300 mm
3100 mm
Celková výška
1950 mm
1900 mm
Max. rychlost
75 km/h
105 km/h
Max. dojezd
500 km
800 km
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