Zaslon pro Turecko:
Ukrajinské řešení aktivní ochrany

V některých médiích se objevily zprávy, že část tureckých tanků operujících na severu Sýrie by již měla mít aktivní ochranné systémy Pulat. Jde o odvozeninu typu Zaslon od Ukrajiny, jež jej běžně popisuje jako nadřazený veškeré (a zvláště ruské) konkurenci, avšak nad celou koncepcí systému Zaslon se dosud vznášejí otazníky.

Systémy aktivní ochrany kategorie „hard-kill“, jež dokážou ničit blížící se protitankové rakety a další hrozby, se stále častěji objevují na tancích i jiných obrněných vozidlech. Lze očekávat, že během několika let půjde o takřka nezbytné vybavení. K trendu se přidalo i Turecko, jež by tak chtělo řešit ztráty v bojích proti Kurdům na severu Sýrie. Státy NATO ale pomoc odmítly, a proto se Ankara obrátila na ukrajinský zbrojní průmysl.

Ochrana na krátkou vzdálenost
Ten již od roku 2003 nabízí ochranný systém Zaslon, jenž pochází od firmy Microtek, která je na trhu zastupována společností SpecTechnoEksport. Systém Zaslon navazuje na práce, jež se provedly již v 80. letech v rámci programu ochranného systému krátkého dosahu Dožď, avšak tehdy projekt narážel na problémy, a proto se k němu samostatná Ukrajina vrátila v 90. letech, aby nabídla konkurenci k ruským systémům Arena a Drozd. Ty patří (stejně jako mj. izraelské typy Trophy a Iron Fist) mezi systémy dlouhého dosahu. Používají centrální radiolokátor, jenž sleduje okolí vozidla, a pokud je zjištěna hrozba, dojde k odpálení výbušného projektilu, který blížící se raketu zničí přímým zásahem či střepinami. Zaslon ovšem funguje odlišně. Na tanku jsou umístěny ploché moduly, každý se dvěma válcovými tělesy, z nichž každé obsahuje malý radar s dosahem 2 až 2,5 m a výbušnou nálož. Jakmile je systém aktivován, z každého modulu se vysune jedno válcové těleso a radary zahájí snímání. Když tímto perimetrem projde hrozba, dojde k iniciaci nálože. Ta roztrhá těleso, čímž vzniká „sprcha“ střepin, která spolu s tlakovou vlnou hrozbu zneškodní. Posléze se z modulu vysunuje druhé těleso. Výrobce tvrdí, že Zaslon se oproti ruským systémům vyznačuje mnohem kratším reakčním časem (max. 0,005 sekundy oproti 0,07 sekundy u systému Arena) a menší hmotností, protože každý modul váží dle verze jen 50 až 130 kg. Zaslon údajně nabízí též větší azimutální rozsah působení (cca 150 stupňů) a prý dokáže zneškodňovat také podkaliberní průbojné střely.

Turci projevují urgentní zájem
Komplet montovaný na jedno vozidlo čítá tři až šest modulů, tj. šest až dvanáct senzorových a destrukčních těles. Vznikla i odlehčená verze Zaslon-L (zvaná také Šeršeň) pro menší vozidla; v každém jejím modulu se nalézá jen jedno válcové těleso. Ukrajinské ozbrojené síly oficiálně přijaly Zaslon do výzbroje roku 2009 a byla předvedena dvě jím vybavená vozidla, a sice tank T-64BV a transportér BTR-70DI, kromě toho se Zaslon objevil také na polském lehkém tanku Anders, ale sériová produkce systému zjevně nezačala. Nový impuls se tedy dostavil až v roce 2017, kdy o něj projevilo zájem Turecko, jehož vozidla Leopard 2A4 a M60A3 utrpěla citelné ztráty v bojích s Kurdy na severu Sýrie. Rychle byla navázána kooperace a turecká společnost Aselsan na jaře roku 2018 vyrobila svůj derivát kompletu Zaslon-L nazvaný Pulat, který by se měl postupně instalovat na celkem 120 vozidel Leopard 2A4, M60A3 a M60T. Některé zdroje uvádějí, že šestice modulů kompletu Pulat se už nacházejí na několika M60, které absolvovaly v loňském roce modernizaci. Princip systému Zaslon však čelí též kritice, protože testy údajně ukázaly jenom omezenou účinnost. Střepiny a tlaková vlna totiž často nepostačují na likvidaci kumulativní hlavice a efekt na podkaliberní munici byl takřka nulový. Exploze navíc ohrožuje osoby v okolí a senzory či další výbavu tanku a (v rozporu s tvrzením výrobce) může způsobit aktivaci dynamické ochrany. Ostatně i proto byl kdysi přerušen vývoj komplexu Dožď a proto si systémy Zaslon nepořídili ani Poláci. Nyní tak zbývá čekat na zprávy ze Sýrie, které mohou naznačit, jestli Turci skutečně udělali správné rozhodnutí.
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