Tiran:
„Téčka“ s Davidovou hvězdou

Izraelský vojenský průmysl se nikdy nebál originálních řešení. Dokládají to sovětské tanky, které byly ukořistěny ve válkách s Araby. Izraelci jich získali takové množství, že se je poté rozhodli modernizovat a zařadit do výzbroje.

Od svého založení v roce 1948 prošel Stát Izrael mnoha válkami se svými arabskými sousedy, kteří používali převážně techniku sovětského původu. Jelikož židovský stát ve všech konfliktech vyhrál, podařilo se mu velké množství této techniky ukořistit. Získání nepřátelských zbraní není jistě ničím neobvyklým, ale Izrael vybočil z řady tím, že je nepoužil jen pro výcvik nebo srovnávací zkoušky. Modernizovaná sovětská technika totiž byla zavedena do běžné výzbroje izraelské armády.

Cenná kořist
Během tzv. šestidenní války v červnu 1967 uštědřil Izrael svým arabským sousedům zničující porážku a obsadil velká území, jež jsou dodnes předmětem sporů. Vedlejším důsledkem fenomenálního izraelského vítězství byla i kořist v podobě vojenské techniky z výzbroje arabských států. Především na sinajské frontě byli Egypťané postupem Izraelců naprosto zaskočeni a nemálo osádek prostě opustilo svá vozidla a dalo se na útěk. Izraelcům tedy padly do rukou např. téměř čtyři stovky tanků T‑54 a T‑55, ve velké většině nepoškozených, kromě nich řada dalších obrněných i neobrněných vozidel a dělostřelecké výzbroje.
Dosavadním hlavním dodavatelem zbraní pro Izrael byla Francie, která však tehdy označila izraelský preventivní úder za agresi a odmítla další zbraně prodávat. Izrael se proto přeorientoval na USA, což Američané samozřejmě velmi uvítali, protože Izrael jim okamžitě poskytl i přístup k ukořistěné sovětské technice. Ačkoli řada těchto zbraní putovala za oceán, židovskému státu zbyly stovky kořistních tanků. Co s nimi?
Izrael zvolil nejprostší možné řešení. Rozhodl se, že získané obrněnce zařadí do běžné výbavy svých pancéřových sborů. T‑54 a T‑55 v izraelských službách dostaly označení Tiran 1 a Tiran 2. Příležitost k jejich nasazení přišla záhy; arabské státy se rozhodly vést proti Izraeli „opotřebovávací válku“, tj. kampaň nájezdů, náletů, přepadů a izolovaných útoků s cílem vyčerpat zdroje nepřítele. Židovský stát výzvu přijal a oplácel stejným způsobem. Ukořistěné tanky prodělaly „křest ohněm“ ve dnech 8. a 9. září 1969 při operaci Raviv, což byl obojživelný útok na egyptská postavení na západním břehu Suezského průplavu. Během počáteční fáze byly použity tři tanky T‑55 a šest transportérů BTR‑50. Technika ruské výroby se pak uplatňovala i při dalších podobných akcích proti Egyptu i Sýrii.

Tiran 4 a Tiran 5
Vozidla T‑54 a T‑55 ve stávající podobě však byla zastaralá a jejich provoz představoval pro izraelské jednotky problém. Na druhou stranu se ale zdálo nemoudré se těchto obrněnců jen tak zbavit, a tak byl zahájen program s cílem sladit tyto tanky se standardem izraelských obrněných sborů a modernizovat je. Celý projekt obdržel název TI‑67 (Tank Israeli 1967) jako upomínku roku získání tanků. Upravené tanky T‑54 dostaly název Tiran 4, zatímco T‑55 se označovaly jako Tiran 5. První prototypy byly izraelské armádě dodány v roce 1969.
Základním rozdílem mezi nimi byla výzbroj. Starší Tiran 4 čili T‑54 si ponechaly původní sovětský kanon ráže 100 mm, zatímco novější Tiran 5 neboli T‑55 dostaly mimořádně úspěšné britské dělo L7 ráže 105 mm, což je snad nejrozšířenější tankový kanon západního světa. Tvořil rovněž výzbroj typů Centurion a Patton ve službách izraelské armády. Kanony však musely být upraveny tak, aby umožnily nabíjení z pravé strany, neboť v sovětských tancích sedí nabíječ obvykle na opačné straně než v západních. Místo původních sovětských kulometů byly instalovány zbraně na západní munici a část T‑55 dostala doplňkovou výzbroj v podobě 60mm minometu. Další podstatnou změnou byla výměna motoru, při níž byl původní sovětský agregát nahrazen modernější americkou jednotkou od firmy General Motors. Samozřejmě byly namontovány americké komunikační přístroje a část obrněnců zřejmě obdržela kvalitnější infračervené zaměřovače.
Kromě toho Izraelci provedli i řadu menších modifikací. Na věž i korbu bylo přivařeno několik schránek, přihrádek a drátěných košíků, které (kromě svého hlavního „skladovacího“ účelu) měly přispět k podstatné změně siluety obrněnců, aby je bylo možno rychle odlišit od vozidel původních majitelů. Na pravé straně věže se nachází velká hranatá schránka, po obou stranách věže jsou dvojice typických úchytů a na zádi korby je další veliká schránka s lékárničkou. Blatníky dostaly gumové zástěrky a na přední část korby byla přidány izraelské světlomety. Je ovšem nutno dodat, že tyto prvky nejsou zcela standardizovány a lze se setkat s různými jejich podobami.

Tiran 6
Modifikované tanky Tiran 4 a Tiran 5 byly patrně nasazeny již během „opotřebovávací války“, ale přesnější údaje o tom dosud chybějí. Široké bojové využití je zdokumentováno až ze čtvrté „velké“ izraelsko‑arabské války, která byla zahájena 6. října 1973 překvapivým útokem arabských armád proti Izraeli. Ačkoli v prvních dnech Izraelci utrpěli velké ztráty, podařilo se jim stabilizovat fronty, zahájit protiútoky a zvítězit. Při bojích proti Egypťanům na jižní frontě výrazně přispěla k úspěchu 11. (záložní) obrněná brigáda s tanky Tiran 5. Jejich útok vyvolal na egyptské straně obrovský zmatek; egyptská vláda totiž nikdy nezveřejnila rozsah ztrát ze šestidenní války, takže obyčejný egyptský voják vůbec netušil, jaké počty zbraní se před šesti roky podařilo Izraelcům získat.
A vojáci židovského státu dokázali tento úspěch zopakovat. Do jejich rukou opět padlo mnoho výzbroje arabských států včetně tanků T‑62, které tehdy představovaly nejkvalitnější sovětské obrněnce mimo armádu samotného SSSR. Odhaduje se, že Izraelci ukořistili přes sto těchto vozidel. Samozřejmě se ihned začalo uvažovat o jejich úpravě a zařazení do výzbroje pod označením Tiran 6. Projekt modifikace se opravdu rozběhl, ale informace o jeho výsledcích nejsou jednoznačné.
Podle některých pramenů vzniklo jen několik prototypů, zatímco podle jiných zdrojů byly upraveny téměř všechny kořistní T‑62, jež utvořily výzbroj obrněné brigády se standardním stavem 92 tanků. Také není s jistotou známo, u kolika kusů T‑62 zůstaly výkonnější 115mm sovětské kanony a kolik jich obdrželo západní zbraně ráže 105 mm. Některé zdroje uvádějí, že Tiran 6 (stejně jako předchozí úpravy) dostaly americké motory General Motors. V každém případě není známo, že by izraelské tanky Tiran 6 se 105mm kanony někdy zasáhly do boje.

Vývoz a přestavba
Vozidla Tiran 4 a Tiran 5 byla během 80. let postupně vyřazena ze služby, ale rozhodně neputovala do šrotu. Část byla předána spojenecké Jiholibanonské armádě, jež je pak použila v krvavé občanské válce. Ironií osudu se mnoho těchto tanků dostalo do rukou teroristické organizace Hizballáh. Podobně komicky dnes působí tanky Tiran ve výzbroji Íránu, který je Izraelem vnímán jako úhlavní nepřítel; během irácko‑íránské války v 80. letech se ovšem Írán těšil rozsáhlé izraelské podpoře, která nejspíše zahrnovala i dodávky tanků Tiran. Je pravděpodobné, že íránská verze T‑55 označovaná jako T‑55Z používá i některé okopírované součásti izraelského původu.
Určitá část obrněnců Tiran pak byla z čistě finančních důvodů prodávána do zahraničí; mezi zákazníky se uvádí např. Uruguay. Obecně se však dá říci, že podrobné informace o exportu ještě čekají na zveřejnění. Ale i přes vývozní úspěchy Izrael stále vlastnil stovky zcela funkčních, leč zastaralých tanků T‑54 a T‑55. Originální přístup tamních konstruktérů však opět našel řešení, jímž se stala přestavba na těžké obrněné transportéry Achzarit (více v Armádním technickém magazínu č. 3/2006), jež využívají podvozkové skupiny T‑54/55.
Tato zvláštní vozidla jsou ve výzbroji několik let a prokazují izraelské armádě vynikající služby především při operacích na palestinských územích, kde se uplatňuje jejich nezvykle silné pancéřování. Málokdo si uvědomuje, že tito obrněnci používají podvozky, které byly vyrobeny před zhruba padesáti roky! Tanky Tiran a obrněné transportéry Achzarit tedy významně vypovídají nejenom o schopnostech izraelského zbrojního průmyslu, ale i o kvalitách původních ruských tanků.
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