Duel: M1A1 Abrams vs. T-90A Vladimir:
Splněný sen milovníků tanků?

V Sýrii možná dojde k tomu, o čem znalci a fandové vojenské techniky řadu let debatují. Islámský stát totiž ukořistil tanky Abrams irácké armády a Rusko vyslalo do Sýrie svoje špičkové tanky T-90, a proto dramaticky vzrostla pravděpodobnost, že by konečně mohl proběhnout přímý střet těchto dvou vozidel.

Debaty o tancích velmi často končí u sporu, který moderní tank je vlastně „nejlepší“. Zastánci západní konstrukční školy zpravidla sází na americký Abrams nebo německý Leopard 2, resp. na jejich modernizované verze jako M1A2 či Leopard 2A6, kdežto ti, kdo preferují ruský styl, považují za nejlepší tank T-90. Ke střetnutí těch opravdu nejlepších tanků z obou stran bývalé železné opony však nikdy nedošlo, a tudíž se zatím jedná pouze o spekulace. Ale situace by se již brzy mohla změnit, a to díky ruské intervenci v Sýrii, protože v rukou znepřátelených stran se tam nacházejí tanky M1A1M Abrams a T-90A Vladimir.

Ruská vojenská intervence v Sýrii
Zraky celého světa se již řadu měsíců upírají hlavně na Sýrii, kde proti sobě vedou nelítostnou válku sekulární diktatura Bašára Asada, syrská opozice s podporou Západu a Islámský stát, ze kterého se stala mimořádně vážná hrozba. Syrský konflikt má řadu rovin, často v něm dochází ke změnám stran a je téměř nemožné určit, kdo je ten „správný“ a kdo „špatný“. Sýrie se dnes do značné míry nalézá v pozici objektu nepřímého konfliktu několika mocností, ať se už jedná o USA, EU, Rusko, Írán, Turecko či bohaté arabské země. Každopádně však na podzim došlo k důležité změně situace, když do konfliktu přímo vojensky intervenovala Ruská federace, jež do Sýrie vyslala početné letecké i pozemní síly. Hlavním motivem jednání Moskvy je nejspíše snaha uchránit své dvě základny v Sýrii, a to přístav Tartus a letiště Latakija, což ale znamená i snahu udržet u moci Asadův režim, který Rusku užívání těchto základen garantuje. Rusko se už dřív podílelo na konfliktu nepřímo díky poradcům a dodávkám zbraní, ovšem 30. září 2015 schválil ruský parlament přímé nasazení síly a již krátce poté provedly ruské letouny údery na cíle Islámského státu a dalších syrských opozičních skupin. Rusko tvrdí, že se chce omezit jen na vzdušné operace a zapojení do pozemních bojů neplánuje, avšak mnozí experti soudí, že se ruští vojáci nakonec budou angažovat i na zemi, byť to třeba Moskva (podobně jako v případě Ukrajiny) oficiálně nepřizná. Nepochybné je, že do Sýrie bylo dopraveno také několik desítek ruských vojenských vozidel, jež se zatím pohybují jen v okolí zmíněných základen, ale možná se brzy objeví též v boji po boku syrských vojáků. Kromě obrněných transportérů série BTR a houfnic ráže 152 mm vyslala ruská armáda do Sýrie i minimálně šest tanků T-90, a to nejspíše v nejmodernější variantě T-90A Vladimir. Paradoxní však je, že extrémisté z Islámského státu by proti nim mohli nasadit slavné americké tanky Abrams.

Abrams pro profesionální armádu
Obrněnec M1 Abrams dnes představuje (společně s německým typem Leopard 2) nejznámější tank západní konstrukční školy. Jeho historie sahá až do začátku 70. let, kdy americká armáda začala hledat nástupce tanků M60 Patton (jenž byl vlastně stále založen na typu M26 Pershing z konce druhé světové války). V roce 1976 zvítězila společnost Chrysler (dnes součást značky General Dynamics), jejíž vozidlo pak dostalo označení M1 Abrams. Od většiny tanků se lišilo pohonnou soustavou nikoli s dieselem, nýbrž s plynovou turbínou. Vyznačovalo se také velmi pokročilým systémem řízení palby, který byl vyroben se záměrem totálně „přestřílet“ všechny potenciální protivníky, tedy sovětské tanky T-64, T-72 a T-80. Původní varianta, jež se začala vyrábět v roce 1979, měla ještě kanon ráže 105 mm, ovšem brzy se přistoupilo k vylepšení, se kterým se již od začátku počítalo, a to k instalaci kanonu M256 ráže 120 mm, jenž vznikl jako kopie německé zbraně značky Rheinmetall. Dále bylo modernizováno i pancéřování, takže od roku 1984 byla dodávána komplexně zdokonalená varianta M1A1. Vývoj ale pokračoval dále, takže tato verze dostala přídavné pancéřové desky z ochuzeného uranu a další vylepšení, např. nezávislý infračervený zaměřovač velitele. Spojením všech těchto prvků vznikla verze M1A2, jež byla zavedena v roce 1992 a posléze dále zdokonalována, a to až na nejmodernější podobu M1A2 SEP (System Enhancement Package). Abrams v každém případě představuje povedený a vysoce vyspělý tank, zkonstruovaný pro nepříliš početnou, ale perfektně vycvičenou armádu profesionálů. Vyžaduje rozsáhlé logistické zabezpečení a je enormně těžký (váha nejnovějších verzí se blíží 70 tunám), avšak kombinace skvělých senzorů, výkonného kanonu a mimořádně účinné munice APFSDS s uranovým jádrem pořád Abrams řadí na světovou špičku; stejně tak jeho pancéřování stále patří k vůbec nejodolnějším.

Nesnadná cesta k obrněnci T-90A
Historie ruského tanku T-90 se dá vysledovat až na počátek 80. let, kdy byly zahájeny snahy o komplexní modernizaci široce rozšířeného tanku T-72. Ten měl jednoduchou konstrukci, díky níž se dal produkovat v obrovských počtech, ovšem za špičkou povážlivě zaostával z hlediska palebné síly a pancéřové ochrany. Naopak tank T-80 v tomto smyslu exceloval, ale byl daleko složitější a dražší. Inženýři Uralské konstrukční kanceláře dopravního strojírenství (UKBTM), jež dnes tvoří součást ruské zbrojovky Uralvagonzavod, tedy přišli s myšlenkou spojit výhody obou typů. Základ obrněnce s pracovním názvem Objekt 188 tak tvořila konstrukce T-72B, do níž byl zabudován vyspělý systém řízení palby Irtyš z tanku T-80U. Vozidlo si tedy zachovalo vysoce kompaktní řešení a kanon 2A46 ráže 125 mm s automatickým nabíjením. Tank byl ale zaveden až do výzbroje armády samostatné Ruské federace, a sice v roce 1992 pod označením T-90 (původně se navrhoval název T-88). Dodávky ovšem probíhaly hodně pomalu, což těsně souviselo s dezolátním stavem zbrojního průmyslu. Firmě Uralvagonzavod nesmírně pomohla objednávka ze strany Indie, kam putovala přepracovaná exportní verze T-90S. Především díky tomu se podařilo udržet produkci tanků v Rusku, takže od roku 2004 byla vyvíjena nová verze pro ruskou armádu. Ta dostala název T-90A a později se začala označovat i jako Vladimir, ale nikoli podle prezidenta Putina, nýbrž podle zesnulého konstruktéra Potkina. Od původní verze se liší hlavně novou svařovanou věží, vyspělejší elektronikou (do které trochu paradoxně patří i francouzský infračervený zaměřovač) a silnějším motorem. V současné době už existuje také dále modernizovaný tank T-90MS Tagil (v ruské armádě se zřejmě bude označovat T-90AM), který má věž s přídavným zásobníkem munice na zádi a dále zdokonalenou elektroniku, avšak tento obrněnec se zatím nachází ve stádiu prototypu.

Vyhodnocení střetnutí v roce 1991
Nepočítáme-li neověřené informace o bojových zkouškách T-90 v Čečensku, pak není známo, že by se tento tank již účastnil opravdového konfliktu. Naopak americký typ Abrams už má za sebou rozsáhlé bojové nasazení, poprvé pochopitelně roku 1991 v operaci Pouštní bouře, resp. správněji Pouštní šavle, protože takto se nazývala pozemní kampaň proti Iráku (název Pouštní bouře se formálně vztahuje pouze ke vzdušným úderům). V každém případě US Army poslala do boje převážně tanky verzí M1 a M1A1, které následně způsobily naprostý masakr iráckých tankových jednotek. Ty měly velice pestrou výzbroj, která kromě starých obrněnců jako T-55, T-62 a Type 59 zahrnovala i exportní provedení tanků T-72, T-72M a T-72M1. Totální debakl těchto vozidel při střetnutí s tanky Abrams vedl k obrovské kritice, která směřovala na vozidla sovětského (resp. ruského) původu obecné, avšak vypovídací hodnota tohoto střetnutí byla jen omezená. Je totiž nutno si uvědomit, že Iráčané disponovali jednoznačně zastaralými verzemi, navíc SSSR exportoval do třetího světa techniku se záměrně horšími parametry (o lecčems asi vypovídá, že sami Rusové jí přezdívali „zbraně pro opičáky“). Na výsledku se navíc nesmírně podepsala drtivá vzdušná převaha koaličních sil a špičková úroveň profesionálních vojáků US Army, za nimiž nezkušení Iráčané katastrofálně zaostávali. Prakticky všechny podmínky měly tehdy charakter výhody pro tanky Abrams, proti nimž irácké T-72 neměly skoro žádnou šanci. Díky vyspělým systémům řízení palby a munici APFSDS s jádrem z ochuzeného uranu mohly tanky Abrams ničit irácké obrněnce na takovou vzdálenost, že Iráčané mnohdy ani netušili, že se americké síly blíží. Zastaralé střelivo iráckých T-72 se ukázalo jako tragikomicky neúčinné a navzdory docílení několika zásahů byly jenom dva tanky Abrams nějak vážněji poškozeny a ani v jednom případě nedošlo k proražení čelního pancíře.

Nastává paradoxní otočení situace
Mezi uživatele více než 10 000 vyrobených tanků Abrams se zařadila i nová armáda Iráku, jež postupně získala asi 140 kusů. Jedná se o vozidla verze M1A1M, jež nejsou opatřena deskami z ochuzeného uranu ve vrstveném pancíři a nedisponují ani municí s uranovým jádrem. Patrně ani kvalita jejich senzorů se nerovná těm, kterými disponuje US Army. A nelze si dělat nějaké zvláštní iluze ani o úrovni výcviku a morálky iráckých tankistů, o čemž dostatečně mluví fakt, že během prvních střetů s Islámským státem utrpěla irácká armáda sérii krutých porážek. Část útvarů se prostě rozutekla a nikoli nepodstatná část sunnitských vojáků se k islamistům potom přidala. Jistý počet tanků Abrams, buď osádkami opuštěných, nebo dezertéry přivezených, tak mohl IS zařadit do svých služeb. Zřejmě jde jenom o několik málo kusů, k nimž islamisté jistě nemají k dispozici zásoby munice a náhradních součástek, a proto je trochu sporné, zda budou tyto tanky po delší dobu schopné provozu, natož boje. Přesto lze však čekat, že pokud (až?) se ruské síly střetnou s islamisty na zemi, proti ruským T-90A se postaví právě ex-irácká vozidla Abrams pod černými vlajkami. Oproti roku 1991 však bude situace jaksi paradoxně obrácená. Výzbroj kontingentu v Sýrii zřejmě představuje to nejlepší, co dnes ruská armáda vlastní, a dá se usoudit, že personál tvoří dobře vycvičení profesionálové (ruská armáda má ostatně v plánu své tankové síly brzy úplně profesionalizovat). Naopak tankisté IS jsou v situaci, jež se trochu podobá situaci iráckých vojáků v roce 1991; mají zjednodušenou exportní techniku a za svými protivníky výrazně zaostávají z hlediska výcviku a znalostí taktiky, a navíc nejspíš nemají pro své tanky Abrams odpovídající logistiku. Střetnutí proto celkem jednoznačně favorizuje ruské T-90A a není vyloučeno, že očekávání dobrých výsledků v boji (a tudíž i dobré reklamy) patří mezi vedlejší motivace vyslání ruských vojsk do Sýrie.
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Parametry tanku M1A1 Abrams
Osádka: 4 muži
Bojová hmotnost: 65 t
Celková délka: 9,81 m
Celková šířka: 3,66 m
Celková výška: 2,90 m
Motor: turbína AVCO-Lycoming AGT-1500
Výkon: 1100 kW (1500 koní)
Max. rychlost: 66 km/h
Max. dojezd: 465 km
Kanon: 120mm M256, zásoba 40 nábojů
Kulomety: 12,7mm M2HB, dva 7,62mm M240

Parametry tanku T-90A Vladimir
Osádka: 3 muži
Bojová hmotnost: 46,5 t
Celková délka: 9,53 m
Celková šířka: 3,78 m
Celková výška: 2,23 m
Motor: turbodiesel ČTZ V-92S2
Výkon: 735 kW (1000 koní)
Max. rychlost: 65 km/h
Max. dojezd: 550 km
Kanon: 125mm 2A46M5, zásoba 42 nábojů
Kulomety: 12,7mm Kord, 7,62mm PKTM
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