Novinky programu Armata:
Obrněnce nové generace na cestě k sériové výrobě

V loňském ročníku jsme publikovali sérii článků o nových ruských obrněných vozidlech. Od té doby samozřejmě přišlo mnoho dalších zpráv, jež se týkají především těžké platformy Armata. Tank T-14 pomalu, ale jistě směřuje k začátku sériové produkce a objevily se také informace o dalších obrněncích na tomto novém podvozku.

Vznik designu Armata nepochybně představuje pro ruské pozemní síly zásadní přelom, neboť přináší naprosto nový přístup ke konstrukci obrněné techniky. Sovětská konstrukční škola, jež kladla na první místo malou siluetu, vlastně skončila a do popředí se dostal důraz na odolnost, která se u nových vozidel zajišťuje skutečně komplexně. Těžká vozidla řady Armata vyvolala obrovský zájem, ale jejich principiální odlišnost a technická pokročilost zákonitě znamená, že se jedná o program časově a finančně vysoce náročný.

Nové informace o ochraně T-14
Připomeňme, že jméno Armata označuje těžkou pásovou podvozkovou platformu, jejíž hlavní aplikaci reprezentuje tank T-14 (Objekt 148). Spolu s druhým základním typem, jímž je těžké bojové vozidlo pěchoty T-15 (Objekt 149), byl předveden na vojenské přehlídce, jež se konala v květnu 2015 v Moskvě. Charakteristickým rysem nového obrněnce je fakt, že jeho tříčlenná osádka sedí jen v korbě, a proto se věž nesoucí 125mm kanon 2A82-1M ovládá dálkově. Tank disponuje vrstveným pancířem, dynamickou ochranou Malachit a dvěma aktivními komplexy, z nichž první nese jméno Afganit. Patří mezi systémy „hard-kill“ a podle ruských pramenů má likvidovat hrozby (včetně podkaliberních průbojných střel) o rychlosti až 2000 m/s. Rozporné údaje se týkají druhého systému, neboť se původně tvrdilo, že jde o produkt ústavu NII Stali a že jeho efektory vrhají dýmové a elektromagnetické pulsní granáty. Nyní se však uvádí, že jde o zařízení SPZ (sistěma postanovki zavěsy) od podniku Elektromašina, jež pálí různé dýmové granáty, které zajišťují „neviditelnost“ vozidla v optickém a infračerveném spektru a zamezují jeho ozáření laserovým paprskem. O detekování nepřátelských raket či granátů se stará jednak radar s pevnými anténami a elektronickým směrováním paprsku a jednak optické senzory, jež pocházejí od podniku AO Katod a pracují primárně v ultrafialové části spektra. Také se uvádí, že ochranné systémy všech vozidel Armata ve skupině budou datově propojené, takže vozidla se budou chránit vzájemně podle směru, odkud se blíží ohrožení. Výrobce tanku T-14, kterým je podnik Uralvagonzavod, informoval i o tom, že vyvinul nový typ 125mm granátu vybavený dálkově ovládaným zapalovačem. Nejspíše se jedná o granát zvaný Tělnik, o němž se objevily zprávy již dříve a který je určen primárně proti živé síle.

Obrněnce T-15 a Terminator-3
Naopak o senzorovém vybavení a systému řízení palby tanku T-14 stále existuje jen minimum dostupných informací. Z konkrétních zpráv lze uvést, že panoramatický zaměřovač velitele na věži dodal podnik KOMZ (Kazanskij optiko-mechaničeskij zavod) a že zaměřovač a vedle něj umístěný 7,62mm kulomet PKTM se mohou otáčet nezávisle na sobě. Stále ovšem přetrvávají otazníky ohledně sekundární výzbroje T-14, neboť jediný kulomet „puškové“ ráže se zdá jako příliš málo. Na základě bojových zkušeností T-72 v Sýrii se proto opět ozývají hlasy, aby tank obdržel i malorážový (zřejmě 30mm) automatický kanon proti cílům, na které kulomet nestačí a na které nelze nebo nemá smysl pálit 125mm kanonem. Přesto však zjevně platí, že T-14 má sloužit hlavně coby „lovec“ tanků protivníka, zatímco boj s dalšími druhy cílů připadne jiným typům. Těžké bojové vozidlo pěchoty T-15 (přezdívané „Barbaris“) už disponuje výzbrojí, jež má dovolit uplatnění proti širokému spektru cílů, a to 30mm kanonem 2A42 a protitankovými střelami Kornet-D. Přinejmenším část sériových T-15 by ale měla obdržet výkonnější výzbroj, a sice modifikovanou podobu věže AU-220M Bajkal s 57mm kanonem. K tomu by na sériové verzi věže mohly přibýt řízené rakety Kornet-D nebo Ataka, které mohou nosit i termobarické hlavice proti „měkkým“ cílům. Vozidlo T-15 výhledově dostane i malé bezpilotní průzkumné letadlo. Častým tématem debat je chystaný obrněnec Terminator-3, tj. bojové vozidlo podpory tanků (BMPT) na šasi Armata, zřejmě také vyzbrojené 57mm kanonem, ale bez možnosti vézt pěchotu. UVZ navíc informoval, že stejně vybavené obrněnce chce postavit také na bázi tanků T-72 či T-90. Nadšená ruská média popisují připravovaný Terminator-3 jako „Tank 2.0“, jenž by mohl na moderním bojišti zcela nahradit klasické tanky, ala tato tvrzení pochopitelně nelze brát příliš vážně a ruská armáda nic takového zjevně nechystá.

Široká nabídka dalších aplikací
Vedle T-14 a T-15 vznikl prototyp vyprošťovacího obrněnce T-16 (Objekt 152), ovšem o něm se dosud ví velice málo. Uralvagonzavod uvedl, že rozpracoval celkově 28 různých vozidel na platformě Armata. Její široký potenciál podporuje i možnost umístit motor dozadu, dopředu či doprostřed a také existence tří verzí motoru s výkonem 1350, 1500 a 1800 koní, tedy asi 1000, 1120 a 1340 kW. Sériová verze tanku by měla získat nejvýkonnější podobu, avšak pro některá pomocná vozidla patrně postačí slabší motory. Mezi vyvíjenými aplikacemi platformy Armata se kromě vozidla Terminator-3 asi nejvíce zmiňuje tzv. BAM (bojevaja artillerijskaja mašina). Má jít o silně obrněné vozidlo nesoucí dělo ráže 152 mm pro přímou palbu, které by zastávalo podobnou úlohu jako kdysi samohybné dělo ISU-152 neboli „Zvěroboj“. Mohlo by se uplatnit mj. v městském boji či jako výkonná protitanková zbraň. Dále má vzniknout BMGZ (bojevaja mašina gruppovoj zaščity) neboli samohybný protiletadlový komplet s kanonovou i raketovou výzbrojí, patrně derivát systémů řady Pancir (ale existuje i plán usadit na šasi Armata systémy krátkého a středního dosahu Tor a Buk). Zajímavá zpráva přišla ze zbrojovky KBP, která chce na šasi Armata instalovat univerzální raketový komplet, jenž bude ničit tanky, opevnění, malé lodě a pomalé vzdušné cíle na vzdálenost až 145 km. Mohlo by jít o aplikaci systému Germes, jehož dvoustupňové rakety (příbuzné těm ze systémů Tunguska a Pancir) mají takové výkony. Na šasi Armata má vzniknout také zásobovací vozidlo BMO (bojevaja mašina obespečenija) a robotický ženijní prostředek k průzkumu a odminování AIRM (avtomatizirovannyj inženěrnyj kompleks razvědki i razminirovanija). Už nyní armáda zkouší podobné vozidlo Prochod-1, jež představuje robotickou verzi obrněnce BMR-3MA Vepr.

Taktické využití řady Armata
Priorita ale pořád patří tanku T-14, jenž by měl již v příštím roce postoupit do stádia počáteční sériové produkce. První zprávy mluvily o tom, že by v roce 2020 mohla ruská armáda vlastnit cca 2300 kusů, ale toto číslo snad žádný odborník nebral vážně, protože se nacházelo naprosto mimo možnosti státního rozpočtu i mimo kapacity podniku UVZ. Realistické odhady hovoří o počtu o řád menším, tedy spíše o několika málo stovkách kusů, což ostatně potvrzuje též první oficiální objednávka sériové produkce, podle níž by armáda měla do konce roku 2019 obdržet 70 kusů T-14. Prototypy, které se ukázaly na přehlídkách, nyní prodělávají vojskové testy a dá se usuzovat, že vývoj ve skutečnosti zdaleka neskončil, takže opravdu masová produkce tanku v definitivní standardizované podobě začne až po roce 2020. Jiná otázka zní, jaká přesně bude pozice vozidel řady Armata v ruské armádě, resp. jaké budou mít taktické využití, protože jim zajisté ještě dlouho bude patřit jen velice malý podíl ve srovnání se stávajícími typy. Nabízí se možnost užívat tanky T-14 např. jako „násobiče síly“ starších tanků, tedy nasazovat je v rámci jednotek s T-72B3 a T-90A. V takové situaci by se ale plný potenciál nových obrněnců patrně neprojevil a tento přístup odmítá i podnik UVZ. Podle jeho názoru by se měly formovat menší profesionální jednotky („moduly“) vyzbrojené jen vozidly série Armata (více v ATM 11/2015 na str. 17). Měly by se využívat jen v konfliktech proti technicky pokročilému nepříteli, neboť proti většině nepřátel stačí současná výzbroj. Analogicky se lze ovšem ptát, jak se uplatní řada Armata u případných zahraničních zájemců, mezi které údajně náleží mj. Indie, Čína, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Katar a prý i jedna evropská země (snad Srbsko?). Nesporné však je, že vznik platformy Armata výrazně ovlivní nejen ruskou armádu, protože se už odráží v programech nové generace obrněnců v dalších státech.
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