Ukrajinské obrněnce:
Nejasné vyhlídky doma i na světovém trhu

V květnu přinesla některá média zprávy, podle kterých si tanky ukrajinské armády vedly velice dobře na cvičení NATO. Navzdory tomuto úspěchu však zbrojní průmysl Ukrajiny stále zápasí s velkými problémy. To dokazuje např. zakázka na tanky Oplot pro Thajsko, jejíž součástí jsou také dvě obrněná vyprošťovací vozidla BREM-84 Atlet.

V dubnu 2018 přišla oficiální zpráva, že ukrajinská firma ChKBM rozběhla sériovou produkci obrněných vyprošťovacích vozidel BREM-84 Atlet pro Thajsko, zdánlivě hrdé oznámení však ukrývá nejméně dvě „pasti“. Za prvé, jde jen o dva kusy, jež patří do kontraktu na tanky Oplot pro thajskou armádu, který již nabral enormní zpoždění. A za druhé, BREM-84 rozhodně není žádnou supermoderní novinkou, protože od zrodu prototypu do zahájení této „sériové“ výroby uplynulo více než dvacet let. Lze tedy říci, že navzdory oficiálnímu nadšení jde spíš o ilustraci nepříliš uspokojivého stavu ukrajinského průmyslu.

Zrod a evoluce tanků řady Oplot
Ukrajinská armáda v současnosti aktivně provozuje asi 830 tanků a dalších zhruba 1200 tanků se nachází v záložních skladech, drtivou většinu těchto počtů ovšem tvoří už zastaralá vozidla, a to T-64BV (byť několik prošlo modernizací na verzi T-64BM Bulat), T-72AV a T-72B1. Za relativně moderní lze označit 22 vozidel T-80UD, ale jedinými skutečně vyspělými tanky jsou vozidla T-84U Oplot, kterých slouží jenom deset kusů. Připomeňme, že tank T-84 byl vyvinut jako evoluce tanku T-80UD (varianta s dieselovým motorem místo plynové turbíny), a sice ve snaze jej jednak modernizovat a jednak učinit nezávislým na dovozu komponentů z Ruska. To ve druhé polovině 90. let výrazně ovlivnilo realizaci kontraktu na 320 exemplářů T-80UD pro Pákistán, jelikož Moskva kvůli udržení dobrých vztahů s Indií odmítla dodávat součásti, takže celý proces se značně zkomplikoval. Poslední tanky byly dodány až v roce 2002 (ačkoli podle smlouvy k tomu mělo dojít v roce 1997), a přestože se v Pákistánu všechny nazývají T-80UD, ve skutečnosti 285 z celkových 320 kusů odpovídá spíš provedení T-84, jelikož dostaly novou svařovanou věž, jiné přístroje, výkonnější motor a kanon KBA3, tzn. ukrajinskou kopii zbraně 2A46M. Oněch deset tanků T-84U Oplot v ukrajinské armádě obdrželo např. nové kryty pásů, dynamickou ochranu Nož a dále modernizovaný systém řízení palby. Vznikl rovněž jeden kus T-84-120 s kanonem ráže 120 mm standardu NATO, který byl pod názvem Jatagan neúspěšně nabízen Turecku. Dodavatelem všech zmíněných variant je firma ChZTM (Charkovský závod dopravního strojírenství) nesoucí jméno V. A. Malyševa.

Problémy kontraktu pro Thajsko
Ta roku 2008 prezentovala další modernizaci svého vozidla, která se nejdříve označovala jako T-84M Oplot-M, ale později se začala nabízet jen jako BM Oplot-M. Dostala agregát 6TD-2E s výkonem 882 kW, nový systém řízení palby (obsahující např. panoramatický zaměřovač pro velitele), optoelektronický rušící komplex Varta či nový dynamický pancíř Duplet. Do sériové výroby se tato verze nedostala (dosud existuje pouze onen prototyp), ale stala se základem pro exportní provedení, jež si v roce 2011 objednalo Thajsko. Kontrakt za 240 milionů dolarů měl být uskutečněn ve čtyřech fázích do srpna 2014 a zahrnoval 49 tanků BM Oplot-T a navíc dvě obrněná vyprošťovací vozidla BREM-84 Atlet. Ona varianta tanku se v zásadě shoduje s verzí Oplot-M, vyznačuje se však menšími odlišnostmi kvůli provozu v tropických podmínkách. Již záhy však bylo zřejmé, že realizace kontraktu nebude probíhat podle plánu, protože první tank Oplot-T měl do Thajska zamířit v prosinci 2012, avšak ve skutečnosti se tak stalo teprve o rok později. Armáda zákaznické země ale již skutečně naléhavě potřebovala nahradit své zastaralé americké tanky M41 Walker Bulldog, a tudíž začala uvažovat o zrušení kontraktu a zakoupení vozidel z Ruska nebo Číny. Následně bylo opravdu objednáno 49 čínských obrněnců VT4, ale smlouva s Ukrajinou vypovězena nebyla. V březnu 2018 byly dodány poslední tanky Oplot-T, zbývají však ještě dvě vozidla Atlet, jež vyrábí přímo firma ChKBM (Charkovská konstrukční kancelář strojírenství) nesoucí jméno A. A. Morozova.

Možnosti vozidla BREM-84 Atlet
První práce na tomto prostředku s interním označením Objekt 478BP začaly již v polovině 90. let a roku 1997 byl vyroben první exemplář. O tři roky později se představil veřejnosti, ovšem dlouho zůstalo jenom u něj, ačkoli v roce 2008 bylo vozidlo BREM-84 formálně zavedeno do ukrajinské armády. Onen jediný exemplář sloužil k výcviku mechaniků a až díky smlouvě pro Thajsko se dostavil první úspěch na trhu. Vyprošťovací obrněnec Atlet (podobně jako u tanků Oplot už se číselné označení většinou neužívá) byl původně založen na šasi odpovídající verzi T-84U, ovšem podvozek oněch dvou kusů pro Thajsko se zřejmě shoduje s variantou Oplot-T. Masivní korba je v zásadě podélně rozdělena na dvě části, z nichž levou tvoří úložné schránky pro nářadí, zatímco pravá představuje základnu jeřábu s nosností až 25 tun. Vozidlo disponuje také dvěma navijáky, z nichž hlavní může vyvinout tažnou sílu odpovídající zátěži cca 25 tun, při použití kladek až 75 tun. Pomocný naviják má tažnou sílu 900 kg. Kromě hlavního motoru má Atlet ještě pomocnou dieselovou energetickou jednotku o výkonu 30 kW. K přední části je uchycena radlice, kdežto na zádi se nachází ložná plocha, kde lze převážet náklad o hmotnosti až 1,5 tuny. Osádku tvoří tři muži (řidič, velitel a operátor) a pro vlastní obranu nese obrněnec Atlet jednak kulomet NSVT ráže 12,7 mm a jednak osm dýmových granátometů. Dvě vozidla pro thajskou armádu měla být dodána v srpnu 2014, ale teprve v dubnu 2018 se objevily první fotografie z jejich zkoušek na polygonu firmy ChKBM.

Další otazníky nad tankem Oplot
Kontrakt pro Thajsko tak nabral prakticky čtyřleté zpoždění a hodně poškodil image Ukrajiny. Ta se sice hájí hlavně tím, že musela řešit ozbrojený konflikt na Donbasu, ten však začal až na jaře 2014, kdy už měla být větší část dodávek dávno realizována, a tudíž skutečné důvody leží zjevně jinde. Zbrojní průmysl Ukrajiny se totiž pořád nachází v dost špatném stavu, na kterém se kromě ekonomické krize podepisuje i všudypřítomný šlendrián a korupce, a tak se většinou objevují velké problémy s udržováním tempa i kvality sériové produkce takřka čehokoli. Také proto (a pochopitelně i kvůli nedostatku peněz) nedošlo k produkci většího počtu tanků T-84U Oplot pro domácí armádu a stále není jasné, kdy (resp. zda vůbec) vstoupí do služby Oplot-M. Ukrajina vyslala své čtyři tanky T-84U Oplot do aliančního cvičení Combined Resolve X, kde bylo (údajně) dosaženo skutečně impozantních úspěchů, protože bylo „zničeno“ několik tanků Abrams, vozidel Bradley a vrtulníků AH-64 Apache, ale vypovídací hodnota takových tvrzení je samozřejmě dost omezená. Faktem je, že i někteří ukrajinští experti doporučují, aby armáda zatím preferovala levnější a jednodušší T-64BM Bulat, jelikož vyšší schopnosti tanků Oplot či Oplot-M se v konfliktu na Donbasu nedají rozumně využít. Oplot by tedy zatím měl být určen hlavně pro export. Podle zpráv z dubna 2018 se opravdu povedlo získat další velký kontrakt, a to opět pro Pákistán, který má do roku 2021 odebrat 294 tanků Oplot (lze očekávat, že půjde o nějaký derivát standardu Oplot-M) a 12 vozidel Atlet.

Obrněnec Straž a nové programy
Pro nasazení na Donbasu je zřejmě určena i nejnovější odvozenina tanku T-64, na níž se vedle podniků z Kyjeva podílí i Žitomirský tankový závod (ŽBTZ). Ten již roku 2016 vytvořil nový zbraňový modul BM-2 Duplet, u něhož už jméno upozorňuje na poměrně zřídka vídané řešení se dvěma automatickými kanony. Jeho první aplikaci představovala montáž na bojové vozidlo pěchoty BMP-2, oficiální představení modulu proběhlo na veletrhu SOFEX 2016 v Jordánsku a v říjnu 2017 bylo předvedeno zajímavé vozidlo Straž, tj. vlastně kombinace podvozku tanku T-64 a modulu Duplet. Jde zde fakticky o určitý ukrajinský ekvivalent ruského vozidla BMPT čili Terminator, tzn. bojové vozidlo pro podporu tanků. Modul Duplet nese dva 30mm kanony ZTM-2 (čili protějšek ruského typu 2A42), dva 7,62mm kulomety KT-7,62, 30mm samočinný granátomet KBA-117 a čtyři protitankové řízené rakety Barier s dosahem 5000 m. Na modulu se nachází sestava senzorů schopná zachytit cíl na dálku cca 8 km ve dne a 4 km v noci, avšak s výkonnější elektronikou vzrůstají tyto vzdálenosti na 10 a 8 km. Firma ChKBM informovala také o vývoji dvou úplně nových obrněnců, a sice bojového vozidla pěchoty BMP-U a nového tanku. BMP-U má mít hmotnost 25–27 tun, kromě tříčlenné osádky má dopravit sedm mužů a jeho výzbroj má tvořit nový modul BM-8. O projektu tanku bylo konkrétně uvedeno jen to, že počet členů osádky může klesnout na dva. Nová vozidla by měla údajně vstoupit do služby již v roce 2020, ale dosud velice neutěšený stav ukrajinského zbrojního průmyslu napovídá, že ve skutečnosti zaberou tyto programy mnohem delší dobu.
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Ambice i potíže transportéru BTR-4
Do nabídky ukrajinského zbrojního průmyslu pořád spadá také osmikolový transportér BTR-4 Bucefal, jehož image ovšem značně poškodily problémy na světovém trhu. Irák část obrněnců odmítl převzít kvůli špatné kvalitě výroby, která se posléze na Ukrajině začala vyšetřovat jako důsledek sabotáže, jenže jako pravděpodobnější se jeví prostě nedostatečná výstupní kontrola. Vozidla verze BTR-4M pro Indonésii zase zaznamenala potíže se stabilitou při plavbě a pořád není jasné, zda bude tento kontrakt pokračovat. Pět kusů koupila Nigérie a mezi další zájemce patří Makedonie, Kazachstán a Kuvajt (v posledně uvedené zemi ale má BTR-4 hodně silného soupeře, a to francouzský typ VBCI). Hlasité kritice čelí též design BTR-4, jenž se sice liší od sovětského standardu umístěním motoru uprostřed (tedy už nikoli vzadu), ale pořád obsahuje i archaické prvky, např. velká čelní okna nebo dvoutaktní tříválcový motor. Firma ChZTM tedy v roce 2013 předvedla prototyp BTR-4MV, jenž dostal přepracovanou korbu bez čelních oken a německý diesel Deutz. V loňském roce byl modernizován na variantu BTR-4MV1, která má zesílené pancéřování či systém kamer pro kruhový rozhled. Současné provedení „čtyřky“ tedy již působí vcelku vyspěle, ale je otázkou, jestli se v tvrdé konkurenci prosadí, zvláště když mu škodí pověst Ukrajiny jako nespolehlivého dodavatele.

TTD ukrajinských vozidel pro Thajsko

Oplot-T
Atlet
Standardní osádka
3 muži
3 muži
Bojová hmotnost
51 tun
46 tun
Délka korby
7,75 m
7,75 m
Celková délka
9,72 m
9,01 m
Celková šířka
3,78 m
3,56 m
Celková výška
2,76 m
2,74 m
Výkon motoru
882 kW
882 kW
Max. rychlost
70 km/h
65 km/h
Dojezd na silnici
450 km
450 km
Hloubka brodění
1,80 m
1,80 m
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