T‑2000 a T‑95:
Ruské tanky nové generace

V posledních letech se hodně hovořilo o dvou nových typech ruských tanků známých jako Černý orel a T‑95. Zvláště T‑95 se stal předmětem nejrůznějších spekulací a dokonce se vážně pochybovalo o jeho existenci. ATM jako první český časopis přináší exkluzivní informace o T‑95 spolu s úplným přehledem vývoje ruských tanků v 90. letech.

Rubrika Profil zbraně v minulých dvou číslech ATM byla věnována americkému tanku Abrams, který bývá považován za nejlepší západní tank současnosti. Avšak Rusko disponuje moderními tanky, které jsou s Abramsem po všech stránkách srovnatelné, a podle posledních zpráv už vyvinulo dva typy tanků, jež významně předčí veškerou západní konkurenci.

Série T‑72, T‑80 a T‑90
Když se v roce 1991 rozpadl Sovětský svaz, disponovala jeho armáda pěti základními modelovými řadami tanků. Útvary druhého sledu dosud používaly starší typy T‑55, T‑62 a T‑64, zatímco jednotky prvního sledu měly „střední tanky“ T‑72 a „průlomové tanky“ T‑80 (vysvětlení těchto pojmů najdete v ATM 4/2004 na str. 12). Vůbec nejlepšími tanky SSSR byly T‑80U a T‑80UD s novým systémem řízení palby, díky němuž byly rovnocenné všem tehdejším západním typům. Jinak se lišily jen pohonem: Verze U měla plynovou turbínu, kdežto UD poháněl dieselový motor. Doplňoval je velitelský tank T‑80UK s rozšířeným navigačním a spojovacím vybavením a rušícím systémem TŠU‑1 Štora, který může odklonit z dráhy některé protitankové řízené střely (více o ochraně tanků najdete v ATM 1/2004).
Avšak už koncem 80. let bylo zřejmé, že nadále nebude možné udržovat ve službě dvě různé modelové řady tanků. Vojenské velení SSSR mělo zájem o typ, který bude kombinovat výkonnost T‑80 s jednoduchostí a úsporností T‑72. S řešením tohoto úkolu přišel Vladimír Potkin, konstruktér GPO Uralvagonzavod z města Nižnij Tagil, kde se vyráběla většina moderních ruských tanků (kromě T‑80). Potkin vlastně převzal celou strukturu T‑72 a zabudoval do ní některé prvky T‑80; nový tank nejdříve nesl jméno T‑72BU, ale posléze byl nazván T‑90. Kvůli způsobu jeho vzniku mu Rusové přezdívají „hybridní tank“.
Záhy se však objevila konkurence z Konstrukční kanceláře Kirovského závodu (OKBT), která v 70. letech vyvinula tank T‑80 (historii OKBT byl věnován seriál v ATM 8/2002 až 4/2003). Vedení OKBT tvrdilo, že T‑90 je pouze účelovým kompromisem, a snažilo se přesvědčit ruskou armádu, aby zařadila do první linie tank T‑80UM, což byla nejnovější verze T‑80 s výkonnějším motorem a novým systémem řízení palby. Armáda se však nakonec přece jen rozhodla pro T‑90, který je od roku 1993 páteří ruských pozemních sil.

Dva názory na věže
Vývoj typových řad T‑90 a T‑80 tím však zdaleka neskončil. Vznikly dvě subvarianty T‑80UM se systémy aktivní ochrany, které mohou pomocí antiraket zneškodnit protitankové střely. Dostaly označení T‑80UM‑1 Bars (ochranný systém Arena) a T‑80UM‑2 (ochranný systém Drozd‑2). Od T‑90 byla odvozena řada verzí jako T‑90A, T‑90E a T‑90S s různými motory, senzory a dalším vybavením. V roce 1999 byl představen T‑90M s novou svařovanou věží (jako poctu zesnulému inženýru Potkinovi dostal komerční název Vladimir) a nedávno přibyl T‑90RS s ochranným systémem Arena.
Všechny popsané typy mají v zásadě stejnou konstrukci. Jejich malé lité věže (s výjimkou T‑90M) sice podstatně zmenšují siluetu tanku, ale rovněž mají za následek určité nevýhody. Malé rozměry nabíjecího automatu komplikují (v případě T‑80 dokonce úplně znemožňují) použití dlouhých kinetických střel APFSDS. V této souvislosti lze dodat, že zavedení automatického nabíjení u ruských tanků nebylo motivováno snahou o vyšší rychlost palby (nabíječ v západních tancích dokáže nabíjet rychleji), nýbrž snahou odstranit čtvrtého člena osádky a dále zmenšit siluetu tanku. Druhým problémem je to, že další munice je uskladněna takříkajíc „kde se dá“, takže osádka věže (velitel a střelec) pracuje doslova obložená střelivem a v případě exploze nemá prakticky žádnou šanci na přežití.
Západní tanky mají oproti ruským podstatně rozměrnější svařované věže, v nichž je munice umístěna vzadu a od posádky je oddělena pancéřovou přepážkou. Zadní část věže je navíc nahoře opatřena oddělitelnými panely (tzv. blow‑off panels), které jsou v případě výbuchu odhozeny, čímž odvedou energii exploze vzhůru. Ruští konstruktéři tedy museli řešit zdánlivě neřešitelné dilema: Jak zajistit oddělení osádky od munice a zároveň nezvětšovat siluetu tanku? Odpověď na tuto otázku byla faktorem, který předznamenal další vývoj ruských tanků. Když nelze přesunout munici, tak bude nutné přesunout osádku.

Přichází Černý orel
Na zbrojní výstavě v Omsku v roce 1997 vzbudil ohromný zájem demonstrátor nového tanku, který byl výrobkem Omského závodu transportního strojírenství (OZTM). Byl vyvíjen jako Objekt 640, později byl nazván T‑80UM‑2 (což způsobovalo záměny s výše zmíněným tankem s ochranným systémem Drozd), aby se číselné označení nakonec ustálilo na T‑2000. Tank je ale nejznámější pod komerčním jménem Černý orel (Čjornyj orjol, Black Eagle).
Je charakteristický novou svařovanou věží, jinak ovšem vychází z konstrukce T‑80U a využívá řadu jeho částí; kus předvedený v roce 1997 měl dokonce ještě původní šasi T‑80U se šesti páry pojezdových kol a věž byla pouze maketa. Až v roce 1999 byl představen druhý prototyp s plně funkční věží a novým podvozkem, který byl opět odvozen od T‑80U, ale byl nižší a měl sedm párů kol a odlišně řešené kryty pásů. OZTM však nabízí i montáž nové věže na starý podvozek T‑80U (samozřejmě po nezbytných úpravách).
Černý orel je zajímavý především tím, že jeho silueta je vysoká jen 200 cm, má tedy o 20 cm méně než T‑80U a o téměř 50 cm méně než západní typy. Také vnitřní uspořádání věže je nové; velitel a střelec sedí v korbě na otočných sedačkách a do věže zasahují pouze hlavami. Jinak ovšem věž připomíná věže západních tanků, zejména tím, že zásoba munice je umístěna v její zadní části s oddělitelnými panely. Nový nabíjecí systém s horizontálním uskladněním munice je rychlejší a umožňuje používat dlouhé průbojné granáty APFSDS.
Hmotnost T‑2000 dosahuje 48 až 50 tun, což mu spolu s výkonným motorem dává vynikající pohyblivost. Dříve se uvádělo, že tank pohání diesel V‑92S (890 kW), ale nyní se experti přiklánějí spíše k plynové turbíně s výkonem až 1100 kW. Jisté je jen to, že Černý orel vydává velmi zvláštní zvuk, naprosto odlišný od všech známých tanků. V těžkém terénu se pohybuje mimořádně hbitě a má skvělou akceleraci, což svědčí o použití automatické hydrodynamické převodovky. Maximální rychlost na silnici se odhaduje na nejméně 75 km/h.

Ochrana a výzbroj T‑2000
U T‑2000 byl vždy zdůrazňován vysoký stupeň ochrany. Chrání jej nový vestavěný dynamický pancíř Kaktus, vysoce účinný proti kumulativním i kinetickým střelám. Čelo věže má půlkruhový půdorys a klesá pod velmi ostrým úhlem. Celková odolnost čelní plochy (včetně dynamického pancíře) údajně odpovídá asi 1000 mm oceli proti kinetickým a 1500 mm oceli proti kumulativním střelám. Po bocích věže je umístěno 12 antiraket ochranného systému Drozd‑2 a tank má i rušící zařízení Štora‑1.
První dva prototypy tanku měly 125mm kanony 2A46M, ale už existuje nejméně jeden kus s kanonem ráže 135 mm. T‑2000 je uzpůsoben i pro montáž nových kanonů ráže 140 a 152 mm a stejně jako jiné moderní ruské tanky může z kanonu odpalovat protitankové řízené střely (více v ATM 9/2003). Také jeho další výzbroj se shoduje s ruským standardem: spřažený 7,62mm kulomet PKT a dálkově řízený 12,7mm kulomet Kord na střeše věže. Střelec disponuje zaměřovačem se třemi režimy (den, noc, termovize) a velitel má vlastní panoramatický zaměřovač (opět s termovizí). Součástí výbavy jsou i další snímače dat (např. meteorologický senzor DV‑EBS), tank je vybaven družicovou navigací GLONASS a systémem pro přenos dat v reálném čase.
Podle zveřejněných údajů patří T‑2000 do 4. generace tanků, stejně jako francouzský Leclerc (ATM 7/2003) a izraelský Merkava Mk. 4 (ATM 4/2003), ale podle OZTM je 1,5 až 1,7krát efektivnější než všechny západní typy. Od začátku je zdůrazňováno, že jde o ryze soukromý a komerční projekt OZTM, nikoli tank pro armádu Ruské federace. Objevila se už řada zahraničních zájemců (např. Čína, Indie a Jižní Korea), ale žádný kontrakt nebyl zatím uzavřen. Podle posledních zpráv by se měl T‑2000 příští rok objevit v katalogu státní zbrojní exportní společnosti Rosoboronexport.
Jak známo, Rusko (resp. Sovětský svaz) nikdy neuvolňovalo pro export tu absolutně nejlepší techniku. Jestliže byl Černý orel se svými působivými výkony určen jako vývozní typ, pak odborníci mohli jen spekulovat, na jaké úrovni bude nový tank pro armádu Ruské federace. První zvěsti o něm se objevily již v roce 1995 a postupně přicházely další a další zprávy. Ale jak se ukázalo, skutečnost předčí všechna očekávání.

Revoluce jménem T‑95
Nový tank pro armádu Ruské federace má označení T‑95 a byl navržen v podniku GPO Uralvagonzavod někdy v polovině 90. let. Jeho první prototyp byl vyroben nejpozději v roce 1999 a v březnu 2000 o něm hovořil i ruský ministr obrany Igor Sergejev. Už se objevilo mnoho spekulací o T‑95 a někdy se dokonce pochybovalo o jeho existenci. Na výstavě REA 2004 ovšem byly úzkému okruhu osob předvedeny záběry ze zkoušek prototypu a byly odhaleny i další významné informace. Některé údaje o T‑95 tak lze prohlásit za definitivně platné a další lze pokládat za velmi pravděpodobné.
T‑95 je tankem klasické koncepce s pásovým podvozkem a otočnou věží. Nepotvrdily se tak spekulace o tzv. polověžovém designu, kde by „věž“ tvořil jen externě lafetovaný kanon. Nepravdivé jsou i údaje o tom, že T‑95 má malou litou věž jako starší ruské tanky. Právě naopak, relativně rozměrná svařovaná věž T‑95 se podobá věžím západních tanků; na rozdíl od zakulacené věže T‑2000 však má klínovitý tvar a je posunuta poněkud vzad. Podvozek má sedm párů pojezdových kol a silueta tanku má výšku pouhých 180 cm.
Klíčovým a bez nadsázky převratným prvkem T‑95 je umístění celé tříčlenné osádky (řidič‑mechanik, velitel a střelec) do přední části korby. Věž je tedy plně bezosádková a kompletně oddělená od korby. Spojení věže a korby je dokonce opatřeno pyropatronami, takže v případě ohrožení lze věž od korby doslova odstřelit. Dalším revolučním řešením je přístup do prostoru posádky nikoli zepředu, ale zezadu. Do tanku se tedy vstupuje dvířky na zádi, podobně jako do některých bojových vozidel pěchoty.
Pro tank byly vyvinuty dvě nové pohonné jednotky, a to vícepalivový motor o výkonu 1035 kW (1400 koní) a plynová turbína o výkonu 1480 kW (2000 koní). Motorový prostor je unifikovaný, takže oba motory lze i v bojových podmínkách podle aktuální potřeby snadno zaměňovat. Při hmotnosti T‑95 do 50 tun budou takové výkony znamenat podstatné zlepšení jízdních vlastností. První odhady uváděly maximální rychlost 75 km/h, ale poslední analýzy připouštějí, že na silnici by mohl T‑95 s turbínou dosáhnout magických 100 km/h.

Promyšlená ochrana
Ochrana T‑95 je vyřešena velice komplexně a skládá se z několika nezávislých prvků, jejichž kombinace zaručuje maximální pravděpodobnost přežití osádky. Tank lze obtížně zjistit optickými, infračervenými i radarovými prostředky. Chrání jej optoelektronické rušiče Štora a antirakety systému Arena nebo Drozd. Tyto prvky jsou vestavěny přímo do struktury věže, stejně jako vrhače klamných cílů a dýmové granátomety.
T‑95 je opatřen dynamickou ochranou Kaktus (stejnou jako T‑2000) a bloky dynamické ochrany 3. generace Relikt, které jsou odpalovány bezkontaktně (ještě před zásahem střelou). Vrstvený pancíř se zřejmě skládá ze dvou vrstev titanové oceli, mezi nimiž je kompozit, jehož mřížka (matrice) je keramická (popř. kovo‑keramická) a výplní jsou tvrzená skelná nebo uhlíková vlákna. Ekvivalentní odolnost (včetně dynamické ochrany Kaktus) je minimálně stejná jako u T‑2000, tj. 1000 mm oceli proti kinetickým a 1500 mm proti kumulativním střelám. Ochrana Kaktus proti kumulativním střelám nahradí až 500 mm oceli, takže vrstvený pancíř T‑95 při udávané fyzické síle 500 mm odpovídá 1000 mm oceli. Má tedy koeficient tloušťkové účinnosti 2, zatímco dosud se za špičkové považovaly pancíře s hodnotou 1,5. Zcela ojedinělé je umístění osádky do jakési obrněné „kapsle“ s pancéřováním soustředěným na horní části; protistřepinový prostor mezi korbou a „kapslí“ vyplňuje organický materiál, jehož hustota a balistický odpor se údajně blíží vodě.
Špičkové senzorové vybavení T‑95 je odvozeno od přístrojů bitevních vrtulníků a kromě běžných prvků (TV kamery, infračervená čidla, laserové dálkoměry) obsahuje i milimetrový radiolokátor. Už dříve se na ruských tancích objevovaly malé radary pro zjišťování blížících se raket, ale T‑95 je prvním tankem, který má výkonný průzkumný radar použitelný i pro navádění zbraní. Nachází se na výsuvném stožáru, takže jím lze pozorovat okolí zpoza terénních překážek. Tank je vybaven i detektorem zemních min, pro komunikaci a navigaci slouží družicový systém GLONASS. Veškeré získané údaje jsou zpracovávány počítači a osádce jsou předávány pomocí průhledových displejů a systémů virtuální reality.
Zdůrazňuje se i úroveň propojení T‑95 s další technikou na bojišti, zejména vzdušnou. Zařízení pro přenos dat v reálném čase z leteckých prostředků do tanku vyvinula malá, ale dynamická a úspěšná firma Kronštadt. Toto propojení T‑95 s vrtulníky je tak propracované, že vrtulníky mohou navádět zbraně odpálené z tanku a naopak.

Blíží se 5. generace
Předvedený exemplář T‑95 byl vybaven hladkým kanonem ráže 135 mm, ale k dispozici jsou i zbraně ráže 140 a 152 mm. Dříve se uvádělo, že nabíjecí automat je revolverový (jako  u Merkavy Mk. 4), ale ve skutečnosti je pásový (jako u T‑2000 a Leclercu). Speciálně pro T‑95 byl vyvinut nový termobarický granát proti nepancéřovaným cílům. Tank samozřejmě může odpalovat řízené rakety, a to nejen protitankové, ale nově i protiletadlové (údajně jde o zmenšeninu letecké rakety R‑73). Podle některých expertů by tato „raketizace“ ruských tanků mohla dojít tak daleko, že T‑95 by mohl mít místo kanonu bezzákluzové odpalovací zařízení pro rakety. Doplňkovou výzbroj tvoří kulomet spřažený s dělem a pohyblivý kulomet (nebo možná malorážový automatický kanon) v malé výsuvné věžičce.
Zatím známé informace potvrzují, že T‑95 je v současnosti nejpokrokovější tank na světě. Evidentně spadá do 4,5. generace, ačkoli to je vlastně bezpředmětné, protože jej prostě není s čím srovnávat. Jeho vývoj už je téměř dokončen a sériovou výrobu by bylo možno zahájit v nejbližší době. Není však jasné, zda se tak opravdu stane, protože ruská vojenská doktrína netrvá na rychlém zavádění nových zbraní do služby, ale dává přednost jejich postupnému vylepšování s tím, že v případě nutnosti lze ihned spustit výrobu nejnovějšího modelu.
Důkazem toho je i vývoj koncepčně nových bojových vozidel 5. generace, která jsou patrně zamýšlena jako protiváha amerického FCS (ATM 8 a 9/2003) a která už s dnešními tanky nebudou mít mnoho společného. Pracuje na nich ruská Vojenská akademie, vědecký ústav NII (Naučno‑Issledovatělskij Institut) i některé zbrojní společnosti (mj. OAO Specmaš). Budou mít dvoučlennou nebo jednočlennou osádku, případně budou řízena dálkově. Rusko už taková vozidla otestovalo, dokonce i T‑95 byl původně zamýšlen jako „tank‑robot“, ale tato koncepce se pro dnešní podmínky zdála být příliš futuristická. Robotická vozidla tedy zatím fungují jen jako návnady pro oklamání nepřítele.
Ruská vozidla 5. generace budou pravděpodobně vybavena elektromagnetickými děly (ATM 12/2003) a elektromagnetickou ochranou, která může změnit trajektorii útočících střel a neutralizovat jejich bojové hlavice. I přes známé finanční problémy ruské armády jsou do těchto systémů investovány značné prostředky, což svědčí o tom, že Rusko i nadále přikládá tankům klíčový význam v pozemní válce.
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