Mostní tank MTU-2020:
Kombinace tradice a inovace

Mezi novinky na červnovém fóru Armija-2019 se řadil rovněž mostní tank MTU-2020, který se objevil v nabídce značky Omsktransmaš. Vedle návratu k tradičnímu ruskému řešení mostovky s pevnou centrální částí zaujal také využitím kompozitů.

Ve výbavě ruských ženistů se nachází několik typů útočných mostů na podvozcích nákladních automobilů i tanků (více v č. 4/2018). Vesměs jde o konvenčně řešené prostředky, avšak nový typ MTU-2020 napovídá, že ruský zbrojní průmysl hledá také nové cesty, přestože zároveň ho lze brát i jako ukázku určitého „návratu ke kořenům“. 

Diskuse o řešení mostovky
Novinku prezentoval Omský závod transportního strojírenství (Omsktransmaš), jenž náleží do struktur korporace Uralvagonzavod, která je součástí konsorcia Rostech. Z Omsku pochází též řada starších sovětských i ruských mostních vozidel, a tak jde v podstatě o další krok evoluční linie. MTU-2020 je umístěn na tankovém podvozku, jenž kombinuje součásti z tanků T-90A a T-72B3, tzn. dnes nejdůležitějších typů obrněnců ruských tankových útvarů prvního sledu. Na korbě se nachází masivní hydraulický mechanismus, který slouží k pokládání a zvedání mostu o maximální nosnosti 60 tun. V posledních letech se v ruské armádě hodně rozšířily mostovky s řešením, které je nejčastější také na Západě, tzn. se dvěma díly a „nůžkovým“ principem. Na tyto mosty však v Rusku cílí i kritika, jež upozorňuje, že tato metoda pokládání mostu logicky způsobuje velkou pracovní výšku (jelikož most se prakticky musí zvednout do kolmé polohy), což může varovat protivníka. Most prostředku MTU-2020 se tudíž vrací k řešení, které bývalo obvyklé u sovětských útočných mostů z éry studené války, resp. k mostovce, která má pevnou střední část a dva krajní nájezdové díly, které v pochodové poloze leží sklopené na oné střední části. Při přesunu má tudíž most zákonitě větší rozměry, jeho pokládání však není tak nápadné a pravděpodobně nabízí také vyšší strukturální pevnost.

Polymery a ocelová záloha
Jestliže však mechanické řešení mostovky představuje jistý návrat k ruské konstrukční tradici, pak použitý materiál mostu lze označit naopak za velmi inovativní. Pro výrobu mostovek byly samozřejmě standardně používány ocelové slitiny, pouze u typu MTU-90 se nezvykle uplatnil hliník, zatímco mostovka na MTU-2020 je zhotovena z polymerových kompozitů. Dosud není známo, že by nějaký výrobce útočných mostů u sériového typu sáhl k takovému materiálu, ale lze předpokládat, že se pokusy v tomto smyslu provádějí už delší dobu. Také u MTU-2020 lze soudit, že jde pouze o určitý zkušební demonstrátor, což ostatně dokládá i skutečnost, že vedle polymerového mostu s délkou 27 m bylo vytvořeno i konvenčnější záložní řešení, a sice most, jenž je zhotoven z oceli, je o metr kratší a váží o tři tuny více. Bez ohledu na druh mostu by se položení mělo odehrát za dobu kratší než 5 minut, aniž by dvoučlenná osádka musela opouštět ochranu pancíře. Na nosném vozidle si lze povšimnout mj. lehkého představného pancéřování po stranách a velkého počtu dýmových granátometů, protože na každém boku se nalézají čtyři a na čele je montována baterie hned dvanácti kusů. Název MTU-2020 napovídá, že vozidlo by mohlo vstoupit do výzbroje ruských ženistů příští rok, ale bližší údaje o stavu tohoto nesporně vysoce zajímavého projektu dosud nebyly zveřejněny.
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TTD vozidla MTU-2020
Osádka
2 muži
Celková hmotnost
55,85 t
Nosnost mostu
60,00 t
Délka mostu
27,00 m
Šířka mostu
4,60 m
Celková délka *
11,7 m
Celková šířka *
4,00 m
Celková výška *
3,95 m
* V pochodovém režimu.
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