Ukrajinské tanky:
Zkušenosti posílené modernizacemi

Když na Ukrajině propukly nepokoje, asi jen málokdo tušil, že přerostou do války, v níž budou bojovat i tanky. Následný konflikt každopádně připomněl, že Ukrajina patří mezi silné hráče na trhu obrněných vojenských vozidel.

Sovětský svaz býval svého času největším výrobcem tanků na světě a dnešní Rusko si v tomto sektoru udržuje velmi silnou pozici. Zdaleka ne celý tankový průmysl SSSR se ovšem nalézal na území dnešní Ruské federace. Jeho značná část byla lokalizována na Ukrajině, která se pak také stala významným hráčem na světovém trhu se zbraněmi. Konkurence je sice velká, avšak ukrajinské tanky se přece jen dokázaly komerčně prosadit.

Charkovská konstrukční škola
Mezi nejvýznamnější průmyslové podniky na Ukrajině patří Charkovská konstrukční kancelář strojírenství nesoucí jméno A. A Morozova, obvykle označovaná ChKBM (tzn. Charkovskoje konstruktorskoje bjuro po mašinostrojeniju imeni A. A. Morozova). Její dějiny začaly již roku 1927, kdy skupina konstruktérů, kteří se dříve zabývali zejména pásovými tahači, dostala úkol vytvořit nový tank. Postupně se z Charkova stalo jedno z hlavních středisek vývoje i produkce tanků pro sovětskou armádu. Právě odsud vzešly rychlé tanky řady BT a následně i legendární střední tank T-34. Po německé invazi se velká část sovětského průmyslu přestěhovala za Ural, což se pochopitelně týkalo i tanků, a ačkoliv se po válce vývojové a výrobní kapacity částečně vrátily do Charkova, kde pak vzniknul ještě tank T-54, další vývoj středních tanků už probíhal zejména za Uralem, přesněji v Nižním Tagilu v podniku Uralvagonzavod. Sériová výroba sice v Charkově běžela, ale tamní designy se ocitly zdánlivě na „vedlejší koleji“. Ve skutečnosti se ale pracovalo na kvalitativně a konstrukčně zcela novém tanku, jehož prototyp byl hotov roku 1962. Vozidlo jménem T-64 vstoupilo do služby v roce 1967 a disponovalo novým dělem, jež mělo ráži 125 mm a plně samočinné nabíjení, což zmenšilo počet členů osádky na tři. Vozidlo bylo dále vylepšováno, dostalo mj. dynamický pancíř a schopnost vystřelovat z kanonu řízené protitankové rakety. Zkoušel se i pohon plynovou turbínou, což poté spolu s dalšími změnami vedlo ke zrodu obrněnce T-80U, na kterém se vedle „charkovských“ podíleli také konstruktéři z Kirovského závodu v Leningradě. V kontrastu s Rusy však inženýři z ChKBM nejspíš nikdy nebyli velkými fandy turbínového pohonu tanků, a tudíž vytvořili vozidlo T-80UD, ve kterém se znovu objevil dieselový motor. Každopádně platilo, že zatímco známější a jednodušší T-72 (podobně jako dříve T-54/55 a T-62) byl koncipován pro masovou produkci a také se rozsáhle exportoval, pokročilejší obrněnec T-80 (stejně jako před ním T-64) sloužil výhradně v elitních jednotkách Rudé armády a nebyl uvolněn pro vývoz.

Zušlechťování „osmdesátky“
Kolaps Sovětského svazu znamenal radikální zlom také pro vývoj a produkci tanků. Prakticky nemožným se stalo pokračování výroby T-80UD v Charkově, protože ta potřebovala dodávky součástí z podniků v Rusku. A už koncem 80. začínalo být evidentní, že nadále nebude možné udržovat dvě paralelní a nezávislé řady tanků (T-72 a T-64/80). Rusko se poté rozhodlo vsadit na základní konstrukci T-72, do níž zapracovalo některé pokročilé prvky T-80, z čehož vznikl stále rozvíjený tank T-90, kdežto Ukrajina se rozhodla jít cestou zdokonalování T-80. Nejprve ale bylo nutno vyřešit onen palčivý problém součástek z Ruska. Prvním krokem, jenž fakticky znamenal osamostatnění ukrajinského tankového průmyslu, se tak stalo vozidlo T-84, které se ve své době označovalo i jako Kern a bylo představeno roku 1994. Původně se patrně počítalo jen s náhradou ruských komponentů ukrajinskými, ale nakonec došlo k dosti velkým změnám. T-84 se od T-80UD odlišoval zejména novou svařovanou věží šestiúhelníkového půdorysu (ta původní byla odlévaná a kulatá) a novým motorem 6TD-2 o výkonu 890 kW, kdežto základní verze agregátu 6TD dodávala výkon 735 kW. Tank dostal také zmodernizovaný systém řízení palby a jeho výzbroj tvořil 125mm kanon KBA3, prakticky ukrajinská verze původní sovětské zbraně 2A46M. Zásoba 45 kusů munice zahrnovala i naváděné rakety a vedle kanonu byl tank vyzbrojen podle sovětského standardu, neboli 7,62mm koaxiálním kulometem PKT a 12,7mm protiletadlovým kulometem NSVT na věži. K ochraně přispíval i aktivní rušící systém Štora-1 obsahující dvanáct vrhačů dýmových granátů. V roce 1996 získal tento tank i exportní úspěch, když si Pákistán objednal 320 kusů tanku T-80UD. Neochota Ruska dodávat součástky ovšem Ukrajinu přinutila urychlit začátek výroby T-84 a většina tanků pro Pákistán, třebaže oficiálně mají jméno T-80UD, odpovídá spíše ukrajinskému standardu; mj. mají onu novou svařovanou věž. Dodávky pro Pákistán byly dokončeny v roce 2002.

Nová vozidla Oplot a Oplot-M
V té době už však Ukrajinci měli za sebou i další krok v podobě představení obrněnce T-84U, pro který se zpočátku užívalo označení Kern 2, později se však stal zdaleka nejznámějším pod jménem Oplot. Jedná se komplexně zmodernizovanou variantu T-84, u které byl kladen velký důraz na působení v extrémních klimatických podmínkách (od –40 do +55 °C), což potvrzuje, že Ukrajina jej vytvořila zejména coby nabídku pro bohaté arabské země. Na první pohled lze T-84U od základní varianty rozpoznat podle mnohem větších bočních krytů pásů, které chrání téměř celé pojezdové ústrojí, ale ve skutečnosti došlo k řadě dalších změn. K dispozici byl mj. nový dieselový motor 6TD-3, který dodával výkon asi 1120 kW. Místo ruského dynamického pancíře Kontakt-5 byla namontována ukrajinská dynamická ochrana typu Nož, tank dostal též nový komplex řízení palby, radiostanici se zvýšeným dosahem, terminál družicové navigace a pomocnou energetickou jednotku o výkonu okolo 8 kW, jež dovede pohánět všechny systémy vozidla, aniž by musel pracovat hlavní motor. Doplňková výzbroj zahrnuje kulomety KT-7,62 a KT-12,7, vylepšené ukrajinské kopie původních sovětských, resp. ruských kulometů, a to se zásobou 1250 a 450 nábojů. Navzdory intenzivní marketingové kampani se ovšem nepodařilo tank do arabských zemí prodat a bylo zhotoveno jen deset kusů pro armádu samotné Ukrajiny. Ve stejném počtu si ukrajinská armáda pořídila také dosud nejpokročilejší verzi, jež má název T-84M Oplot-M (někdy také BM Oplot). Vlastní výzbroj se nezměnila, vozidlo však má nový systém řízení palby s panoramatickým zaměřovačem velitele a schopností „hunter-killer“, což znamená, že si velitel a střelec mohou „předávat“ zjištěné cíle. Pro tank jsou charakteristické i mohutné kryty pásů a hranaté prvky na věži; v obou případech jde o dynamický pancíř Nož-2. Tank má i rušící systém Varta a aktivní ochranný systém Zaslon, jenž může pomocí projektilů doslova „sestřelovat“ blížící se protitankové rakety.

Nová ukrajinská tanková děla
Právě vývoj nových součástek pro zvýšení odolnosti, resp. pravděpodobnosti přežití obrněnce na bojišti demonstruje definitivní „odpoutání“ Ukrajiny od závislosti na prvcích z Ruska. Jako další příklad lze zmínit vývoj tankových kanonů. Jestliže výše zmíněný kanon KBA3 je pouze ukrajinskou variantou sovětského kanonu 2A46M, pak kanon KBM2 dokazuje, že se Ukrajina rozhodla vydat samostatnou cestou. Tato zbraň má totiž „západní“ ráži 120 mm; nevznikla ale samoúčelně, nýbrž pro jeden zcela konkrétní projekt, a sice další variantu tanku T-84, která se představila světu v roce 2002. Používají se pro ni jména T-84-120, Kern 2-120 či Oplot MBT, ovšem nejznámější je pod názvem Jatagan (popř. v anglickém přepisu Yatagan). Toto slovo se zapsalo do dějin jako označení turecké šavle, což není náhodou, jelikož toto vozidlo Ukrajinci nabídli Turecku, které v té době hledalo nový hlavní typ tanku pro svou armádu. Tank Jatagan vychází ze základní konstrukce T-84U, ale zásadně se liší svou věží. Nejde jen o 120mm dělo, ale i o fakt, že k zádi původní šestiúhelníkové věže je připojen nový modul obsahující nabíjecí zařízení s plně automaticky fungujícím pásovým dopravníkem. Systém řízení palby se podobá verzi T-84U a k pohonu slouží motor 6TD-2. Testy dopadly výborně, Turecko se však posléze rozhodlo nespoléhat na zahraniční dodavatele a místo toho vytvořit domácí vozidlo. Jatagan je ale v nabídce společnosti ChKBM pořád přítomen. Pro přezbrojení vozidel připadají v úvahu i dvě další ukrajinská tanková děla s opravdu impozantními výkony. Prvním je Type 50L Viťaz ráže 125 mm, které nabízí úsťovou rychlost přes 2000 m/s (u 2A46M či KBM3 je to „jen“ cca 1800 m/s), a druhým kanon Type 55L Bagira ráže 140 mm. Objevil se roku 1998 a jde o první tankový kanon této ráže nabízený na světovém trhu. Společnost ChKBM dodává také obrněné vyprošťovací vozidlo na bázi T-84, nazývané BREM-84 nebo Atlet. Jeho hlavní naviják může táhnout až 25 tun, za využití dvou nebo tří kladek i 50, resp. 75 tun. Atlet má rovněž pomocný naviják s tahem 900 kg, radlici a jeřáb s nosností 25 tun.

Omlazování starších obrněnců
Ukrajina se však zdaleka neomezila pouze na rozvoj T-80/84, jelikož vyvinuté komponenty se objevily i v četných projektech modernizace různých starších vozidel. Coby příklad lze zmínit modernizace tanku T-64, známé pod názvy T-64U a BM Bulat. Přestože se toto vozidlo nikdy neexportovalo mimo Sovětský svaz, v někdejších svazových republikách se stále nachází více než dostatek exemplářů, jež lze zdokonalit a nabídnout k odprodeji do zahraničí. Vzniklo tedy několik prototypů modernizovaných T-64, do nichž byly zapracovány komponenty z T-80/84, zejména systémy řízení palby či ochranné prvky. Sama ukrajinská armáda by měla dle tabulek disponovat asi 1700 tanky T-64, ač o funkčnosti velké většiny z nich lze důvodně pochybovat; jisté však je, že 76 exemplářů bylo zmodernizováno na provedení zvané T-64BM Bulat, jež se vyznačuje mj. motorem 5TDFM, dělem KBA3, novým zaměřovačem a dynamickou ochranou Nož. Zbrojovka ChKBM představila i modernizace dalších typů ze sovětské éry; vozidlo T-72 se stalo předmětem projektů T-72AG Bantam, T-72AM Banan a T-72MP, z nichž poslední se vyznačoval použitím řady komponentů od západních firem a kooperací s českou značkou PSP Bohemia (určitou dobu byl i kandidátem na modernizaci českých T-72). Ale největší zásah do konstrukce „dvaasedmdesátky“ představoval T-72-120, opatřený oním kanonem ráže 120 mm a novým pásovým nabíjecím zařízením. ChKBM navrhnul i modernizace tanků T-54/55, T-62 a Type 59, prezentované na prototypu s názvem T-55AGM. V oboru modernizací ale působí i další ukrajinská firma, a to ChBTRZ (Charkovskij bronětankovyj remontnyj zavod). Vzbudila zájem zejména atraktivním „omlazením“ tanku T-64, jež dostalo jméno T-64E a posunuje toto vozidlo téměř na úroveň T-80. Dalším projektem je modernizace T-72, označená T-72E. Snad nepodivnějším nápadem je však „hybrid“ nazvaný T-55-64, jenž na podvozku z T-64 nese věž z T-55, což má údajně přinést úsporu čtvrtiny nákladů.

Světový trh a občanská válka
Po vývozu 320 tanků do Pákistánu se ukrajinskému tankovému průmyslu nevedlo nijak zvlášť dobře, třebaže Ukrajina patřila řadu let mezi největší exportéry tanků na světě. Tento zdánlivý paradox vycházel z faktu, že se rozprodávaly hlavně gigantické přebytky po sovětské armádě, což vyžadovalo nanejvýš opravy a údržbu, a proto modernizace (nebo dokonce prodej nových tanků) stagnovaly. Teprve v posledních letech se začala situace zlepšovat. V roce 2010 začaly zkoušky prototypu T-55M8A2 Tifon-2, určeného pro armádu Peru. Jde o modernizaci vozidla T-55, jež vychází z projektu T-55AGM a je vybavena 125mm kanonem KBM-1M. Peru zatím nepřijalo definitivní rozhodnutí, údajně se však uvažuje o modernizaci 300 kusů. Další úspěch přinesl kontrakt s Etiopií, jež si v roce 2011 objednala 200 tanků T-72 ve variantě označované T-72E1 či T-72UA1; na tomto programu spolupracují ChKBM a ChBTRZ. A v témže roce se konečně dostavil i exportní úspěch pro Oplot, když se Thajsko rozhodlo zakoupit 49 obrněnců varianty Oplot-M. První tanky dorazily na místo určení v únoru 2014, v červenci byla splněna asi polovina kontraktu a jeho zakončení se plánuje na rok 2015. V únoru 2014 byla podepsána další smlouva, tentokráte na padesát „omlazených“ obrněnců T-64B1M, jež by měly směřovat do Demokratické republiky Kongo, ale v té době již přitahovalo pozornost něco trochu jiného, a sice konflikt na východě Ukrajiny. Sporadicky přicházely zprávy, že separatisté už disponují i tanky, ačkoli nesporně se to potvrdilo až v červnu, kdy byly v jejich výzbroji zaznamenány u Doněcku. Šlo o tanky verze T-64BV, část z nich však měla dynamickou ochranu v trochu jiné konfiguraci, než jaká je běžně známá, takže se spekuluje, že snad jde o repasované a na vývoz přichystané kusy, kterých se separatisté zmocnili (ač se pořád opakuje i obvinění, že obrněnce byly dodány z Ruska). Vládní jednotky pak nasadily proti separatistům zejména typy T-64BV a T-64BM Bulat. Jak se aktuální nešťastný konflikt podepíše na dalším vývoji a exportu tanků z Ukrajiny, lze však v této chvíli pouze spekulovat.
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Parametry tanku T-84U Oplot
Osádka: 3 muži
Bojová hmotnost: 48 tun
Celková délka: 9,664 m
Délka korby: 7,075 m
Celková šířka: 3,670 m
Celková výška: 2,800 m
Výška po strop věže: 2,215 m
Světlá výška: 0,515 m
Max. rychlost na silnici: 70 km/h
Max. rychlost v terénu: 50 km/h
Dojezd na silnici: 500 km

Tanky v roli pěchotních obrněnců
Kromě vývoje a výroby tanků začal ukrajinský zbrojní průmysl významně pronikat rovněž do dalšího sektoru vojenských vozidel. Jde o poměrně nový obor, který se obvykle označuje jako „těžké obrněné transportéry“ a „těžká bojová vozidla pěchoty“. Je důsledkem velkých proměn charakteru konfliktů po studené válce a růstu efektivity protitankových zbraní, což klade nové nároky na odolnost OT a BVP. Vznikají tedy pěchotní obrněnce zkonstruované na bázi tanků, což jim propůjčuje výrazně vyšší úroveň ochrany. Existuje několik možných přístupů k vývoji takového vozidla. Zbrojovka ChKBM představila vozidla BTMP-84 a BMT-72, jež na pohled vypadají jako prodloužené tanky se zvýšenou zádí korby, kde se nalézá prostor k dopravě pěti mužů (dost podobné řešení již dlouho používají izraelské tanky řady Merkava). Druhý přístup reprezentují obrněnce závodu ChBTRZ, jenž používá z tanků jen podvozky, na které instaluje zcela nové korby a věže. Na podvozku T-55 tak vznikl pěchotní obrněnec BMP-55, kdežto na bázi T-64 byl vyroben obrněný transportér BTRV-64 a potom lépe vyzbrojená bojová vozidla BMPV-64 a BMPT-64. Kromě toho byl představen projekt univerzální řady pásových vozidel s označením UMR-64 či UMP-64, která opět využívají šasi „čtyřiašedesátky“, avšak tentokrát jde o modulární konstrukci. Bylo navrženo množství obměn od bojového vozidla pěchoty přes velitelské, průzkumné či zásobovací vozidlo až po platformy pro různé zbraňové systémy, mj. protitankové rakety či dělostřelecké raketomety. Na bázi T-64 bylo vyrobeno dokonce požární vozidlo GPM-64, ale patrně nejzajímavější odvozeninou tohoto tanku je obrněnec BMP-K-64. Využívá část podvozkové skupiny T-64, ovšem dieselový agregát slouží k pohonu generátoru, jenž dodává elektřinu osmi elektromotorům, které pak pomocí hydraulických motorů roztáčejí osm kol. Vozidlo se řídí podobně jako pásové, tj. smykem. Žádný z ukrajinských „tankových“ pěchotních obrněnců ale zatím nepřekročil fázi prototypu.

Publikace: Extra Válka – Zbraně 10/2014

