Záhadná zbraň:
Co zasáhlo americký tank v Bagdádu?

Večer 28. srpna 2003 došlo v Iráku k záhadné události, která dosud nebyla uspokojivě vysvětlena. Americký tank M1A1 Abrams byl zasažen jakousi zbraní, která čistě prorazila jeho pancíř a vyřadila jej z boje. Odborníci bezradně kroutí hlavami. Co to bylo?

Tank Abrams (více v ATM 1/2004) bývá často označován za nejlepší hlavní bojový tank na světě. Zvláště jeho pancéřová ochrana je mimořádně silná, což dokládá fakt, že dosud bylo z boje vyřazeno jen malé množství kusů. Osm bylo ztraceno při operaci Pouštní bouře v roce 1991 a několik během loňského a letošního roku v Iráku (přesné číslo není známo, ale zřejmě méně než deset). O to větší rozruch vzbudil Abrams zničený neznámou zbraní, kterou zatím nedokázali identifikovat ani ti nejlepší vědci americké armády.

Měla to být rutinní hlídka
Ona událost se stala krátce před západem slunce 28. srpna 2003 při běžné hlídce v ulicích Bagdádu. Tajemná střela zasáhla bok tanku v nejslabším místě, kde je věž připojena ke korbě. Naprosto hladce probila několik centimetrů vrstveného pancíře, prošla sedadlem střelce a vylétla ven stejně čistě proraženým otvorem na druhé straně vozidla. Při tom stačila způsobit dost škody na to, aby tank vyřadila z boje a aby spustila hasicí systém Halon. Ze čtyřčlenné osádky byli zraněni jen střelec a velitel, kteří utržili lehká zranění střepinami.
Tank byl vzápětí odeslán do známého výzkumného střediska TACOM (Tank-automotive and Armaments Command) v Michiganu, kde jej začali podrobně zkoumat odborníci na slovo vzatí. Avšak ani za sedm měsíců, které od události uplynuly, nedokáže nikdo s určitostí říci, jaká zbraň prostřelila tank, který bývá s trochou nadsázky označován za neprůstřelný.
Oba dva otvory v pancíři mají průměr pouhých sedm milimetrů, což naprosto neodpovídá žádné známé protitankové zbrani. Okolí průstřelů není ohořelé nebo jinak poškozené, což svědčí o obrovské rychlosti, jíž se „to“ pohybovalo – ať už „to“ bylo cokoli. Pozoruhodná je i skutečnost, že osádka tanku nezaznamenala nic, co by svědčilo o odpálení nějaké zbraně.
Těžko mohlo jít o klasickou kumulativní střelu, jež funguje na principu soustředěného paprsku explodující trhaviny. Není možné, aby paprsek probil pancíř na obou stranách tanku, neboť by musel zůstat konzistentní na dráze 3,6 m (šířka korby Abramsu). Tyto střely navíc vždy explodují v jisté vzdálenosti od cíle, což způsobuje poškození povrchu v okolí zásahu. Stejně tak nešlo o průbojnou kinetickou střelu, protože ty mají průměr několik centimetrů. (Principům protitankových zbraní byly věnovány články v ATM 6/2003 a 12/2003.)
Odborníci, kteří se touto záhadou zabývají, postupně vytvořili dvě teorie. První z nich se zdá jako mnohem reálnější, avšak objevují se v ní podstatné trhliny. Druhá teorie sice zní dost fantasticky, ale zato dokonale vysvětluje celý problém. Ovšem obě spojuje to, že nabízejí více otázek než odpovědí.

Jen šťastná rána?
Podle většiny vědců to byla některá novější ruční protitanková raketa, která využívá tzv. tandemovou kumulativní hlavici (např. ruské pancéřovky RPG‑27 a RPG‑29 nebo švédský raketomet Carl Gustav). Primární hlavice ničí reaktivní pancíř (ATM 1/2004) a sekundární hlavice probíjí vlastní pancéřování. V tomto případě šlo o jakousi „šťastnou ránu“, kdy první výbuch probil pancíř na jedné straně a druhý na druhé. Ale jak vysvětlit absenci poškození povrchu v okolí zásahu? A co víc, kam se poděly ty hlavice? Tato hypotéza vlastně říká, že celá sekundární hlavice prošla oním maličkým otvorem a celým tankem, načež vybuchla, zevnitř prorazila v druhé straně korby naprosto identický otvor a beze stopy zmizela.
Co říká druhé vysvětlení? Několik odborníků se opatrně vyslovilo v tom smyslu, že mohlo jít o nějakou koncepčně novou zbraň. Z technického hlediska to bylo něco, co vyslalo malý kousek kovu o průměru 7 mm rychlostí minimálně 3000 m/s (pro srovnání, dnešní špičková munice se blíží hranici 2000 m/s). Testy prochází celá nová generace zbraní, které by to jistě mohly dokázat, např. kanony s kapalnými výbušninami (už bylo dosaženo 3100 m/s) nebo elektromagnetická děla (až desítky km/s).
Ale tyto všechny systémy jsou ve fázi laboratorních pokusů a není známo, že by se některá země významně přiblížila jejich zařazení do výzbroje. Nehledě na to, že by asi těžko riskovala zkoušení na amerických tancích v Iráku. Faktem ovšem je, že by to bez výhrad vysvětlovalo vše, k čemu došlo v Bagdádu.
Problém byl konzultován i s civilními odborníky na munici a s firmou General Dynamics, která Abrams vyrábí. Ti se nakonec shodli na teorií „šťastné rány“ raketou s dvojitou hlavicí, i když přiznali, že to byl „opravdu podivný zásah“. Jeden z expertů k tomu řekl: „Doufám, že to byla jen šťastná rána a že nejsme součástí něčího testovacího programu. Hrát úlohu živého terče není příliš zábavné.“
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