Turecké tankové novinky:
Modernizace pro nasazení v Sýrii

Na veřejnosti se objevily první záběry modifikovaných tanků Leopard 2A4 turecké armády, na nichž se nachází dynamická a mřížová ochrana. Pokračuje i proces modernizace vozidel M60, jež obdrží mj. systémy aktivní ochrany Pulat. Velkého úspěchu dosáhl nový turecký tank Altay, který již nalezl svého prvního exportního odběratele.

Turecká armáda dnes provozuje téměř 2500 tanků (a dalších přibližně 2000 vozidel se nachází ve skladech), a to typů Leopard 2, Leopard 1, M60 a M48. Část vozidel nyní absolvuje proces modernizace, který má zvýšit zejména ochranu a senzorové kapacity, aby tanky dokázaly lépe čelit hrozbám, s nimiž se setkávají na severu Sýrie. Projekt s názvem Firat („Eufrat“) realizuje turecký zbrojní průmysl s podporou Ukrajiny, protože kvůli napětí ve vztazích s Ankarou byla Západem odmítnuta žádost Turecka o technickou pomoc.

Turecké tanky pod palbou raket
Od začátku syrského konfliktu náleželo Turecko mezi hlavní zahraniční aktéry, byť jeho účast se dlouho omezovala „jen“ na výcvik, vyzbrojování a financování opozičních skupin, popř. na krátké operace vojenských jednotek za hranicemi. K zásadní změně došlo 24. srpna 2016, kdy do Sýrie vstoupily početné turecké síly, a to s oficiálním cílem zatlačit Islámský stát, ačkoli ve skutečnosti zjevně šlo (a stále jde) zejména o boj proti Kurdům a jejich spojencům ze sil SDF. Operace nazvaná Firat Kalkani („Štít Eufratu“) však nepostupovala zdaleka bez potíží, jelikož turecké tanky se opakovaně staly cíli útoků řízených raket Fagot, Kornet-E, Metis-M, TOW-2 a Milan, jež zničily nebo vyřadily desítky vozidel. Řadu z nich se sice podařilo znovu opravit, ale armáda v každém případě projevila zájem o modernizaci tanků Leopard 2 a M60, aby byly na hrozbu lépe připravené. Mělo jít zejména o instalaci dynamického pancéřování a komplexů aktivní ochrany, ovšem západní země tehdy odmítly Turecku asistovat, a proto turecký Odbor pro obranný průmysl čili SSM (Savunma Sanayii Mustesarligi) oslovil domácí zbrojovky, aby navrhly vlastní řešení. V rámci projektu Firat se má zmodernizovat 81 tanků Leopard 2A4, 40 obrněnců M60A3 a 120 tanků M60T, což je modifikace M60A1, která v podstatě reprezentuje tureckou aplikaci programu Sabra izraelské firmy IMI.

Modernizační program M60TM
Ta ve spolupráci s tureckými firmami MKEK a Aselsan zajistila upgrade 170 vozidel M60A1, jež získala mj. 120mm kanony MG253, nové zaměřovače pro velitele, modulární a dynamické pancéřování a nové motory značky MTU. Program byl završen v roce 2010, vztahy obou států se však od té doby znatelně zhoršily, takže na izraelskou pomoc již Turci spoléhat nemohou, a podobně je tomu se vztahy s členy NATO. Turecké společnosti Aselsan, BMC, FNSS, Otokar a Roketsan tak v lednu 2017 odeslaly odboru SSM své návrhy a 11. května 2017 byl podepsán první kontrakt. Značka Aselsan obdržela zakázku na modernizaci M60T na verzi M60TM, jež se může chlubit řadou nových komponentů. Na pohled zřejmě nejnápadnější je dálkově řízená zbraňová stanice SARP (Stabilized Advanced Remote Platform), která se nalézá na zádi věže. Standardně nese 12,7mm kulomet, avšak na části vozidel bude 40mm automatický granátomet s programovatelnou municí. Na tanku přibyly i čtyři bloky systému YAMGÖZ (Yakin Mesafe Gözetleme Sistemi), které snímají celé okolí ve viditelném a infračerveném spektru. Výsledný obraz se přenáší na displej speciálních brýlí, takže osádka se může rozhlížet okolo tanku. Celý systém se dá navíc integrovat se zbraňovou stanicí SARP. Velitel má k dispozici také výsuvný teleskopický stožár s otáčivým senzorovým blokem.

M60A3 se promění na M60A3T1
Další novinku na obrněnci M60TM reprezentují detektory ozáření laserovým paprskem TLUS (Tank Lazer Uyari Sistemi), jež jsou propojeny s dýmovými granátomety, čímž vzniká systém aktivní ochrany „soft-kill“. Součástí projektu je však také soustava aktivní ochrany „hard-kill“ nazvaná Pulat, ve skutečnosti derivát ukrajinského kompletu Zaslon-L. Každé vozidlo dostane celkem šest efektorových modulů (více v ATM 3/2019). Další nové součásti varianty M60TM zahrnují mj. vrstvu pancíře proti střepinám, senzor řidiče TDVS (Tank Driver Vision System), klimatizaci, pomocný zdroj elektřiny a zvukový výstražný systém. První obrněnce M60TM se dostaly do služby počátkem roku 2018 a záhy byly nasazeny do bojů o Afrin, ale modernizace ještě není hotova, neboť asi až na konci roku 2018 byly na tanky skutečně namontovány první systémy Pulat. Zbrojovka Aselsan předvedla M60TM ve finální konfiguraci na veletrhu IDEF 2019. Další část programu Firat tvoří modernizace obrněnců M60A3 na provedení M60A3T1, což realizují společnosti Aselsan a Roketsan. Na tanky se instalují desky přídavného pancíře a bloky dynamické ochrany a vedle toho v podstatě shodná sestava prvků jako na M60TM, tedy zbraňová stanice SARP, senzory YAMGÖZ a TDVS, systém TLUS atd. Výhledově by se měl na M60A3T1 objevit i aktivní ochranný komplet Pulat.

Leopard 2A4 s novou ochranou
Kontrakt na modernizaci tanků Leopard 2A4 získala značka BMC. Už dříve se hodně mluvilo o modernizačním „balíčku“ Leopard 2 NG společnosti Aselsan, jenž má údajně nabízet stejný stupeň vylepšení jako německý program Revolution MBT, který víceméně dopracovává tanky verze 2A4 na úroveň 2A6. Kvůli časovému tlaku však nyní Turecko vybralo jednodušší řešení značky BMC, které se týká zejména odolnosti. V březnu 2019 se proto objevily první snímky, které zachycovaly turecký tank Leopard 2A4 s několika bloky výbušné dynamické ochrany na korbě a věži, jenže bylo zřejmé, že proces není zdaleka hotov. O něco později byly zveřejněny záběry zkoušek tanku ve výrazně pokročilejší fázi modernizace. Čelo i přední část boků korby a přední část boků věže chrání malé bloky dynamické ochrany, kdežto na zádi korby a věže se nachází mřížová ochrana a čelo věže obdrželo přídavný pancíř klínového tvaru, ačkoliv dosud není známo, o jaký druh ochrany se jedná. Použité dynamické pancéřování zřejmě představuje derivát ukrajinského pancíře Duplet, byť je známo, že firma Roketsan vyvíjí i vlastní ochranu. Také tanky Leopard 2A4 mají posléze obdržet systémy Pulat. Turecko sice dříve velmi stálo o aktivní ochranné systémy od německé značky Rheinmetall, ale vzhledem k politické situaci se zjevně bude muset spoléhat na jiné dodavatele technologií.
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Exportní úspěch pro Altay
Velké ambice programu domácího tureckého tanku se odrážejí i ve skutečnosti, že se Turecko od počátku velice snaží dosáhnout s ním také komerčního úspěchu. V minulosti se objevovaly zprávy, že zájem o tank projevily armády Saúdské Arábie, Ománu, Ázerbájdžánu a Pákistánu. Eventuální export tureckého vozidla do arabských zemí však výrazně zkomplikovala politická roztržka mezi Katarem a dalšími sunnitskými zeměmi, ve které se Turecko postavilo na stranu Kataru. Vztahy Ankary a Rijádu pak ještě hodně zhoršila vražda saúdského novináře Džamála Chášakdžího a v případě Ománu se mluví o jeho zájmu zakoupit jihokorejské tanky K2, avšak Ankara velice pragmaticky využila zmíněného sporu a uzavřela smlouvu s Katarem. V březnu 2019 bylo tureckou stranou oficiálně oznámeno, že si Katar opravdu objednal 100 tanků Altay a že prvních 40 exemplářů obdrží do začátku roku 2021.
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