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Vojenské zbraně

T-72M4 CZ je z technického hlediska hodnocen velmi dobře, ale provoz v současnosti přináší řadu problémů

Budoucnost českých tanků
Ve struktuře 7. mechanizované brigády dnes figurují čtyři prapory, mezi nimi i jediná
tanková jednotka české armády, 73. tankový prapor, sídlící v Přáslavicích. Zpravidla se
uvádí, že vlastní 30 tanků T-72M4 CZ ve třech rotách po deseti vozidlech, avšak skutečnost je poněkud složitější. Vedle trojice aktivních tankových rot má prapor i rotu záloh,
kde se provozují starší (resp. nemodernizovaná) vozidla T-72M/M1, a také mechanizovanou rotu s bojovými vozidly pěchoty.

U

tanků T-72M4 CZ však realita tak
docela neodpovídá teorii. Ve své
době se jednalo o technicky kvalitní program modernizace, který byl
dobře hodnocen také v zahraničí. Tank
dostal zejména italský systém řízení palby
TURMS-T, českou dynamickou ochranu
DYNA-72 a izraelskou pohonnou soustavu
s britským motorem Perkins a americkou
převodovkou Allison. Parametry vozidla
dramaticky vzrostly, jenže naneštěstí za
neadekvátní cenu, jež se blížila hodnotě
nových tanků. To bylo způsobeno zejména
faktem, že se nakonec pořídilo jen 30 vozidel, ačkoliv se původně počítalo až s 350.
Tankový prapor se už několik let
potýká s problémy, protože řada systémů
použitých při modernizaci se přestala
vyrábět a nedodávají se ani náhradní díly. Výsledkem je, že zhruba třetina
T-72M4 CZ se nalézá mimo provoz, jelikož
slouží jako zdroj dílů pro udržení zbylých
tanků. Jedna ze tří aktivních rot tudíž
musí používat zastaralá vozidla T-72M/M1,
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která standardně slouží pro záložníky
a jichž má armáda stále několik desítek. Je ale evidentní, že toto improvizované uspořádání nemůže dlouho vydržet
a že je třeba nalézt nějaké seriózní řešení.

Další perspektivy typu T-72
T-72M4 CZ by měly v nejbližších letech
absolvovat proces, jenž je charakterizován
jako prodloužení životního cyklu. Armáda
se oficiálně vyhýbá pojmu modernizace,

AČR by se teoreticky mohla dát i cestou lehkých či středních tanků na šasi bojových
vozidel pěchoty (zde CV90120)

48

