Ukrajinské tanky

Ukrajina se po rozpadu SSSR stala pro Rusko významným soupeřem na světovém trhu se zbraněmi. Snad nejvíce to platí v případě tanků, protože ukrajinské tanky řady T‑84 těm ruským zdatně konkurují. Navíc se objevují informace o tom, že Ukrajina už pracuje na tanku nové generace, o němž se hovoří jako o T‑94.

Ukrajinský zbrojní průmysl byl důležitou součástí vojensko‑průmyslového komplexu Sovětského svazu. Avšak po rozpadu SSSR se rychle osamostatnil a začal Rusku významně konkurovat. Největší úspěch v tomto směru slaví Charkovská konstrukční kancelář Alexandra A. Morozova (ChKBM), která se zabývá nejen výrobou tanků a obrněných vozidel, ale také modernizačními programy pro starší typy.

320 tanků pro Pákistán
Vývojová řada ukrajinských tanků se od té ruské oddělila vlastně už před rozpadem SSSR. Vedení ChKBM totiž prosadilo výrobu tanku T‑80UD (vývojový název Objekt 478B) s dieselovým motorem 6TD (735 kW), zatímco původní „ruský“ T‑80U (Objekt 219AS) měl plynovou turbínu. Další fázi pak měl představovat tank s novou svařovanou věží, vyvíjený jako Objekt 478D. Jeho výroba však začala až po rozpadu SSSR v roce 1991; kromě nové věže navíc tank dostal výkonnější motor 6TD‑2 (890 kW), takže byl přeznačen na Objekt 478K a posléze na T‑84 Kern. (Popis vývoje T‑80 najdete v ATM 04/2003 a technické údaje T‑84 byly uvedeny v ATM 01/2004.)
T‑84 se od T‑80U/UD liší především novou svařovanou věží, která má v půdorysu tvar šestiúhelníku a vyznačuje se podstatně vyšší balistickou odolností. Dalšími rozpoznávacími znaky jsou komponenty systému aktivní ochrany Štora‑1 (více v ATM 01/2004). Stejně jako T‑80U/UD má T‑84 bloky dynamického pancíře Kontakt‑5, ale navíc je vybaven i pláty představného pancíře z texgumoidu.
Kromě ukrajinské armády projevil o T‑84 zájem Pákistán, který v roce 1995 objednal celkem 320 kusů (dodávky proběhly v letech 1997‑1999). Celý obchod však doprovázely nejasnosti v označeních tanků. Model pro Pákistán byl veden pod interním názvem Objekt 478E a byl prodáván jako T‑80UD. Stroje prvních sérií sice odpovídaly starším T‑80UD, ale pozdější série obdržely některá vylepšení T‑84, zejména novou svařovanou věž (žádný kus však neměl nový motor ani systém Štora‑1). Indie, hlavní rival Pákistánu (více v minulém ATM), ihned reagovala objednávkou ruských T‑90S, což vyvolalo vlnu analýz srovnávajících schopnosti obou typů. T‑84 podstoupil výběrové testy i v Turecku, Malajsii a Řecku.

Úpravy a modernizace
V roce 1999 byla představena zdokonalená verze T‑84U optimalizovaná pro nasazení v poušti a horkém klimatu. Má výkonnější motor 6TD‑3 (1120 kW), širší pásy, nové kryty pásů, pomocnou energetickou jednotku (APU) a vylepšený systém řízení palby. Ochranu zajišťují bloky dynamického pancíře Nož ukrajinské výroby, systém aktivní ochrany Zaslon (rovněž ukrajinský) a další představné pláty texgumoidu.
Na bázi T‑84 posléze vznikla ještě dvě podpůrná vozidla: vyprošťovací tank BREM‑84 a samohybný protiletadlový komplet Donec. BREM‑84 je vybaven dozerovou radlicí, jeřábem o nosnosti 25 tun, dvěma navijáky, svářecí soupravou a může převážet náklad 1500 kg. Donec používá upravenou věž kompletu ZSU‑23‑4 Šilka, avšak kromě čtyř 23mm radarem řízených kanonů má i čtyři protiletadlové řízené rakety Strela‑10M. Na bázi tanků T‑72 a T‑84 byla vyrobena i tzv. těžká bojová vozidla pěchoty BTM‑72 a BTMP‑84. Fakticky se jedná o tanky s upravenou a zvýšenou zádí korby, jež umožňuje přepravu pěti vyzbrojených mužů (více o BTMP‑84 najdete v ATM 06/2003).
ChKBM se rovněž zapojil do celosvětového trendu modernizací starších tanků. Čistě ukrajinského původu jsou typy T‑72AG Bantam a T‑72AM Banan (pro oba se někdy užívá název T‑74), které mají dynamický pancíř a motor T‑84. Ukrajina se navíc zúčastnila mezinárodního modernizačního projektu T‑72MP, pro který dodávala motor, komponenty podvozku a dynamický pancíř. Francouzské firmy SAGEM a SFIM vyráběly systém řízení palby a hlavním integrátorem projektu byla česká společnost PSP Bohemia, a.s. Atraktivní nabídka však bohužel nenašla zájemce. V nabídce ChKBM najdeme také nezvyklý program BM Bulat, což je modernizace tanku T‑64B. Nezdá se však být příliš perspektivní, protože T‑64 nikdy nebyl vyvezen mimo SSSR.

Záhadný Černý tygr
Mnohem větší šanci na úspěch má rozsáhlá nabídka modernizací tanků T‑54/55, T‑62 (ATM 04 a 05/2004) a čínských Type 59, které jsou ve světě velmi rozšířeny (popis programu T‑55AGM najdete v ATM 05/2004 na str. 4). Prvním vážným zájemcem o tento modernizační program je Pákistán, který hodlá vylepšit své tanky Al Zarrar, což jsou vlastně čínské Type 59. „Tanková“ spolupráce Pákistánu s Ukrajinou, která začala dodávkou T‑80UD, se rozvíjí i jinými způsoby: Ukrajina totiž dodává motory a převodovky pro čínsko‑pákistánské tanky Al Khalid, protože Čína nedokázala vyvinout dostatečně výkonný a spolehlivý motor.
ChKBM v roce 1997 představil 120mm kanon KBA2, který může střílet náboji standardu NATO. Má pásový nabíjecí mechanismus s municí uskladněnou horizontálně a odděleně od prostoru osádky, jako je tomu u západních tanků. Kanon byl poté umístěn do tanku T‑72‑120, k jehož věži byl přivařen záďový modul s náboji. Roku 2000 byl vyroben prototyp T‑84‑120 (T‑84 Kern2‑120), což je T‑84U se 120mm kanonem, překonstruovanou věží a modernějším systémem řízení palby. Sériová verze nese název Oplot MBT a v roce 2002 byla pod jménem Jatagan neúspěšně nabízena Turecku.
Ve druhé polovině 90. let se objevily první zprávy o ruských tancích nové generace, které se později staly známé jako T‑2000 Black Eagle a T‑95 (více v ATM 11/2004). Podstatně menší pozornost byla věnována informacím o tom, že také Ukrajina pracuje na zcela novém typu tanku, pro který se používá provizorní označení T‑94. Objevil se také údajný exportní název Čjornyj tigr (Černý tygr). Informace o tomto tanku jsou dosud velmi kusé a často se mísí s údaji o ruském T‑95. Některé zdroje dokonce o existenci T‑94 pochybují, ale je vhodné připomenout, že tytéž zdroje vehementně popíraly existenci T‑95.

Ukrajina nechce zaostávat
Základním prvkem T‑94 je umístění celé tříčlenné osádky v přední části korby. Dosud zveřejněné zprávy hovoří o tom, že T‑94 se svou koncepcí blíží původním vizím T‑95, tj. má malou věž, která obsahuje pouze kanon, revolverové nabíjecí zařízení a senzory pro řízení palby. Podle nejnovějších informací je dokonce možné, že ona dřívější ztvárnění ruského T‑95 se ve skutečnosti vztahovala k ukrajinskému T‑94. Dalšími zajímavými údaji je výška siluety max. 180 cm (stejně jako u T‑95) a bojová hmotnost pouhých 41 tun; pokud by se druhý údaj ukázal jako pravdivý, bylo by to něco skutečně mimořádného. Názory na pohon se značně liší a hovoří se jak o dieselu, tak o plynové turbíně; je možné, že stejně jako u T‑95 budou k dispozici obě jednotky, které budou záměnné.
Jako výzbroj se uvádí některý z moderních ukrajinských kanonů ráže 120, 125, 135 nebo 140 mm; pokud je ale známo, Ukrajina (na rozdíl od Ruska) dosud 135mm kanon nevyvinula. Ochranu má zajišťovat nový typ dynamického pancíře a systémy aktivní ochrany kategorie „soft‑kill“ (rušiče) i „hard‑kill“ (tj. takové, které nepřátelské střely fyzicky likvidují), vše pochopitelně ukrajinské výroby.
Zdá se, že T‑94 se nachází ve střední fázi vývoje, snad na úrovni prvního technologického demonstrátoru. Je dost dobře možné, že stejně jako v případě T‑95 se některé počáteční informace o T‑94 ukážou jako zkreslené nebo mylné, ale samotná existence T‑94 je stále více vnímána jako velice pravděpodobná až téměř jistá. Příčina je jasná. Rusko je v současné době na špičce vývoje tanků, zřejmě již letos oficiálně nabídne k exportu tank 4. generace T‑2000 a brzy zařadí do výzbroje tank 4,5. generace T‑95. A není důvod se domnívat, že Ukrajina chce zůstat pozadu.
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Ukrajinské tankové kanony
Ukrajinský zbrojní průmysl vyvinul pro své tanky i vlastní modelovou řadu kanonů. Jejím základem je 125mm kanon KBA3, což je v podstatě modernizace osvědčené ruské zbraně 2A46. Kromě základní verze určené pro tanky řady T‑80/84 a modernizované T‑62 existují ještě zkrácené varianty KBA3K (pro modernizace tanků T‑54/55 a Type 59) a KBM1M (pro modernizované tanky řady T‑72). Při použití ukrajinské průbojné střely 3VBM17 Mango dosahují úsťové rychlosti 1700 m/s.
Od roku 1997 je nabízen zcela nový kanon KBA2 „západní“ ráže 120 mm. Může být namontován do všech zmíněných typů tanků a má úsťovou rychlost 1790 m/s. Ukrajinská firma ARTEM vyrábí protitankovou raketu Kombat, kterou lze uzpůsobit pro odpalování z kanonů obou ráží a která má dostřel 5000 metrů. Využívá navedení po laserovém paprsku, ale lze ji jen obtížně rušit, protože paprsek nesměřuje přímo na cíl, nýbrž nad něj; raketa letí po obloukové dráze a paprsek se přesune na cíl až 0,3 sekundy před zásahem.
Ukrajina v roce 1998 předvedla dva nové kanony, jejichž výkony patří k absolutní špičce. Prvním z nich je 125mm kanon Type 50L Viťaz, který odpaluje průbojné střely APFSDS úsťovou rychlostí 2030 m/s, zatímco dosud nejlepší kanony se blížily hranici 1900 m/s. Ale ještě impozantnější zbraní je 140mm dělo Type 55L Bagira, které má hlaveň dlouhou 7 m a úsťovou rychlost 1870 m/s. Je to vůbec první kanon této ráže nabízený na světovém trhu. Uvádí se, že Viťaz dokáže na 2000 m probít pancíř o ekvivalentní tloušťce 380 mm skloněný pod úhlem 60°, což odpovídá kolmému pancíři o síle 760 mm. Bagira pak probije skloněný pancíř silný 450 mm, což znamená kolmý průraz 900 mm oceli! Pro srovnání, nejlepší ruská střela APFSDS (projektil 3BM42M) probíjí kolmý pancíř odpovídající 650 mm oceli.
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