Ruské „sportovní tanky“: Pro biatlon i válku na Ukrajině

Jedním z nesporných důkazů pro tvrzení, že Rusko dodává separatistům na východní Ukrajině těžké zbraně, se staly záběry tanků T-72B3. Toto modernizované provedení známého ruského obrněnce totiž není oficiálně zařazeno ve výzbroji žádného jiného státu než samotného Ruska. Na „tankovém biatlonu“ v roce 2014 se světu představila další modernizovaná úprava letitého vozidla, která se označuje jako T-72B4 nebo T-72B3M.

Stručně o vývoji a verzích T-72
Tank T-72 náleží mezi nejznámější typy bojových vozidel dneška a pořád má i nepominutelný bojový potenciál, základní varianty ze sovětských časů však již zkrátka nevyhovují po stránce ničivé síly, odolnosti a pohyblivosti. Většina vyspělých majitelů proto realizuje různé projekty modernizace, jako je např. T-72M4 CZ v arzenálu české armády. Výjimkou proto nemůže být ani samotné Rusko, které dosud aktivně provozuje okolo 1500 tanků T-72, které tvoří největší část z jeho tankového arzenálu, který celkově čítá přes 2500 tanků. (Vedle toho se v záložních skladech nachází asi 18 000 dalších tanků včetně přibližně 7200 kusů T-72.) Vozidla, jež dnes Rusko provozuje, odpovídají ponejvíce verzi T-72B, jež se začala dodávat v roce 1985. V této souvislosti je třeba alespoň ve stručnosti připomenout genezi variant tohoto tanku, která dosud často působí nedorozumění, neboť není právě nejpřehlednější. Základní verze T-72 vznikla již v roce 1973, aby ji po šesti letech ve výrobě nahradila verze T-72A, který dostala mj. laserový dálkoměr, výkonnější 125mm kanon 2A46 (původní verze používala dělo 2A26M) či dýmové granátomety. Celosvětově rozšířená modifikace T-72M ovšem nepředstavuje modernizaci, jak by mohlo naznačovat písmeno M, ale naopak zjednodušenou exportní podobu, jež se následně (stejně jako její modernizace T-72M1) dostala též do Československé lidové armády. Evoluce T-72 pro sovětskou armádu pokračovala verzí T-72AB, jež dostala dynamický pancíř Kontakt na ochranu proti kumulativním hlavicím. Zásadní změna přišla až v roce 1985, kdy nastoupila již zmíněná varianta T-72B, opatřená mj. dělem 2A46M a novým systémem řízení palby, díky němuž lze z kanonu vypouštět i řízené střely. Od roku 1989 se na tanky montovala dynamická ochrana Kontakt-5 a tato verze se někdy neoficiálně označuje T-72BM, zatímco zjednodušená exportní podoba obrněnce T-72B dostala název T-72S.

Krátký technický popis T-72B
Sovětský tank T-72B má bojovou hmotnost zhruba 44,5 tuny a tříčlennou osádku, do níž patří řidič sedící v přední části a střelec a velitel ve věži. Hlavní výzbroj tvoří 125mm hladký kanon 2A46M, jenž funguje zároveň jako odpalovací zařízení pro protitankové řízené střely systému s označením 9K120 Svir. Samotná raketa s označením 9M119 má max. dostřel kolem 5000 m a navádí se po laserovém paprsku. Celková zásoba střeliva v T-72B čítá standardně 45 nábojů či raket, o jejichž nabíjení se stará karuselový automat. K řízení střelby je používán především optický senzor střelce 1K13-49, propojený s balistickým počítačem, díky čemuž se významně zlepšila schopnost palby na cíle i za jízdy, což byla tragicky slabá stránka předchozích variant T-72 včetně exportních. To je ostatně jeden z hlavních důvodů, proč se po světě tolik rozšířily modernizační programy pro tento typ vozidla. Kromě kanonu má tank také dva kulomety, a to koaxiální 7,62mm zbraň PKT vedle kanonu a dálkově ovládaný 12,7mm kulomet NSVT, jenž se nachází na stropě věže a měl by sloužit (teoreticky) pro protiletadlovou obranu, byť v praxi je k tomuto účelu použitelný pouze obtížně a uplatňuje se spíš pro palbu na „měkké“ pozemní cíle. Ještě lze dodat, že na rozdíl od předchozích verzí T-72 s motorem V-46 o výkonu asi 580 kW (780 koní) má verze T-72B motor V-84 o výkonu cca 630 kW (840 koní), takže navzdory nárůstu hmotnosti (původní T-72 váží asi 41 tun) se největší rychlost jízdy na silnici zvedla na 60 km/h. Výrobní varianta z roku 1989, označovaná neoficiálně také jako T-72BM, obdržela i dynamický pancíř Kontakt-5, jehož bloky dávají věži typický klínový tvar. Kvůli nim však lze novější verze T-72 při letmém pohledu snadno zaměnit za novější tank T-90, který má shodný typ dynamického pancíře. Ostatně T-90 vznikl fakticky tak, že do základní konstrukce vozidla T-72B byly zastavěny některé prvky pokročilejšího, ale daleko složitějšího typu T-80, čímž se vlastně zrodilo vozidlo propojující přednosti obou typů.

Modernizace T-72BA a T-72B2
Velká část vozidel T-72B sloužících v ruské armádě však dnes odpovídá variantě, označované jako T-72BA. Nejedná se o nová vozidla, nýbrž o výsledek modernizace, která probíhá během generální opravy tanků v ruské zbrojovce Uralvagonzavod, která odpovídá za výrobu i údržbu všech tanků T-72 a T-90 v Rusku. Vozidla T-72BA v podstatě představují dopracování T-72B na technickou úroveň sériových exemplářů z roku 1991, což znamená mj. kvalitnější soustavu řízení palby 1A40-1, dynamické pancéřování Kontakt-5 či modernější motor V-84MS, jenž se shoduje s agregátem použitým v prvních sériových tancích T-90. Některé T-72B pak obdržely ještě výkonnější soustavu 1A40-1M a motor V-92S2 s výkonem 750 kW (1000 koní), který se objevuje v tancích T-90S; tato vozidla se někdy označují jako T-72BA1. Každopádně ale byla zřejmá snaha ruské armády postupně zmodernizovat přinejmenším část T-72B natolik, aby již nebyl praktický rozdíl mezi nimi a „devadesátkami“. To potvrdil i další modernizační projekt, jenž dostal označení T-72B2 Rogatka; někdy se vyskytuje i název T-72BM, což ale způsobuje nedorozumění, protože shodně se neoficiálně označují i již zmíněné tanky T-72B z roku 1989. Tank T-72B2 každopádně obdržel modernizovaný kanon 2A46M5 a úplně nový vícekanálový senzor střelce Sosna, který spojuje optický, infračervený a laserový zaměřovač, byť paradoxní je, že onu infračervenou složku představuje francouzská kamera Thomson-CSF Catherine. Na tanku se objevil i nový dynamický pancíř Relikt a o pohon se stará motor V-92S2, a tak už lze souhrnně říci, že T-72B2 představuje jakýsi „kvazi-T-90S“, jelikož se s ním prakticky shoduje z hlediska palebné síly, odolnosti i pohyblivosti. Na první pohled lze T-72B2 od starších T-72 odlišit podle přídavného mřížového pancéřování na zádi korby. Tank byl předveden veřejnosti v roce 2006, nakonec však zůstalo jen u několika kusů a ruská armáda ho (zřejmě z finančních důvodů) nekoupila a dnes už se nenabízí ani na export.

Zdokonalený obrněnec T-72B3
Počínaje rokem 2011 se ale realizuje jiný modernizační projekt, který nese označení T-72B3 a v podstatě představuje jednodušší a levnější obměnu T-72B2. Vozidlo dostalo kanon 2A46M5 a vícekanálový senzor, avšak nejde o typ Sosna s francouzskou infračervenou kamerou, nýbrž o levnější modifikaci Sosna-U s přístrojem běloruské výroby. Velitel obdržel nový zaměřovač TKN-3MK. Od předchozích provedení T-72B a T-72BA je možno tuto úpravu rozeznat podle jiného tvaru senzorového pouzdra na levé (tady míněno levé po směru jízdy) horní straně věže a podle absence typického infračerveného světlometu, který byl umístěný napravo od kanonu; u modernizovaných tanků se na tomto místě nachází další blok dynamické ochrany Kontakt-5. Oproti T-72B2 ale zůstal původní motor V-84, popř. V-84MS. První kompletní tanky T-72B3 byly předány v létě 2013, a to do arzenálu 20. gardové tankové armády Západního vojenského okruhu ruské armády. Během roku 2013 jich zbrojovka Uralvagonzavod dodala celkem okolo 150 kusů, během roku 2014 přibylo asi 270 dalších a plány ruské armády uváděly, že by se do konce roku 2015 měl celkový stav dostat na asi 560 kusů. Další vývoj T-72 souvisí s událostí, jež nese jméno „tankový biatlon“. Jde vlastně o vojenskou soutěž v jízdě a střelbě tanků, která se poprvé uskutečnila v roce 2013 za účasti Ruska, Běloruska, Arménie a Kazachstánu. Druhý ročník měl již hostit i zástupce západních zemí, které Rusko pozvalo, a to včetně Armády ČR, avšak zhoršení vztahů se Západem způsobilo, že na „světový šampionát“ v tankovém biatlonu v roce 2014 žádný západní stát nezavítal. Vedle Ruska a čtyř dalších bývalých republik SSSR, a to Běloruska, Kazachstánu, Arménie a Kyrgyzstánu, dorazila družstva z Číny, Indie, Srbska, Mongolska, Kuvajtu, Angoly a Venezuely. S jedinou výjimkou jde o země, které vlastní tanky T-72 (a)nebo T-90, a proto byl právě obrněnec T-72 hlavním použitým typem, pouze družstvo ozbrojených sil Číny vsadilo na domácí tank ZTZ-96A.

„Bílý orel“ pro tankový biatlon
Ne všechny použité tanky T-72 však byly stejné. Delegace Běloruska, Kazachstánu, Arménie, Kyrgyzstánu, Indie, Srbska, Mongolska, Kuvajtu, Angoly a Venezuely měly obrněnce T-72B, avšak v barvách (asi nikoli překvapivě vítězného) Ruska se objevila nová verze, která vychází z T-72B3 a označuje se zpravidla jako T-72B4, popř. T-72B3M. Někdy se pro ni používá také přezdívka „Bílý orel“, protože první prototyp, jenž se předvedl již v červnu 2012, nesl z dosud neznámého důvodu bílé zbarvení. Tehdy nebylo známo ani oficiální označení tohoto vozidla a následně o něm poměrně dlouhou dobu nebylo slyšet, opět se objevil až na začátku roku 2014, kdy již bylo publikováno jeho označení a také zpráva, že právě tenhle obrněnec dostanou ruští tankisté pro účast v druhém ročníku tankového biatlonu. Hlavní odlišností od T-72B3 je velký válec na levé straně věže, který ve skutečnosti ukrývá panoramatický (tzn. otáčivý s rozsahem pokrytí 360 stupňů) zaměřovač velitele PK PAN Sokolinyj glaz (Sokolí oko); tentýž prvek byl instalován rovněž na modernizovaném vozidle T-90MS. Vedle toho lze usoudit, že se T-72B4 může pochlubit výkonnějším motorem V-92S2. Další exemplář této verze, u kterého byl nový zaměřovač přesunut na horní část věže, se poté předvedl v prapodivném nátěru s poli červené, černé a bílé barvy, aby na samotné soutěži vystoupilo též vozidlo s reklamami na počítačovou hry World of Tanks. Dle neoficiálních zpráv se Rusové rozhodli pro nasazení nové verze T-72 již v době, kdy na druhý ročník biatlonu pozvali družstva západních armád, protože se báli, že ruské systémy navádění palby nestačí na ty západní, v důsledku čehož by T-72 mohly prohrát, což samozřejmě nebylo žádoucí. Lze těžko soudit, jestli nový panoramatický zaměřovač nějak zásadně přispěl k výhře Rusů, jisté ovšem je, že druzí skončili Arméni, kteří i se starými tanky T-72B překonali třetí Čínu s novějšími tanky ZTZ-96A. V třetím ročníku v roce 2015 skončili Číňané druzí za Ruskem a před Srbskem a Kazachstánem.

Ruské tanky v ukrajinské válce
Tank T-72B3 je ale spojen ještě s jednou velmi kontroverzní záležitostí, a sice s konfliktem na Ukrajině. Nejčastějším tankem ve výbavě pro-kyjevských sil i pro-ruských separatistů je starý T-64BV; u separatistů jde vesměs o exempláře, které byly získány coby kořist či od dezertérů. Od poloviny srpna 2014 se však ve výzbroji separatistů začaly objevovat i tanky T-72, ačkoliv bylo známo, že v té době je ukrajinská armáda vůbec neprovozovala, takže to byl značně silný argument ve prospěch tvrzení, že je separatistům předalo Rusko. Toto podezření ještě zesílilo, když byly zachyceny i tanky verze T-72BM (resp. T-72B vzor 1989) s dynamickým pancířem Kontakt-5, které nemohli povstalci získat jako kořist od ukrajinské armády už prostě proto, že ta je nikdy nevlastnila. Na konci srpna se pak na straně povstalců objevily dokonce také tanky provedení T-72B3, což se dá zjistit podle vícekanálového senzoru Sosna-U a absence velkého infračerveného světlometu vedle děla. K jednomu z těchto tanků pak ukrajinská média přidala dramatický příběh, kde ukrajinský voják vypráví o účasti v bojích proti ruské 8. motostřelecké brigádě; té byl u města Ilovajsk ukořistěn T-72B3, jehož snímky se posléze rozletěly do světa. Ukrajinci pak údajně tento tank použili v boji proti jeho původním majitelům, ovšem nakonec o něj zase přišli, což vysvětluje, proč jej nemohli předložit k nezávislé expertíze. Pochopitelně je možné, že onen příběh vznikl jako propaganda Ukrajiny, avšak řada záběrů T-72B3 (včetně kolony zachycené kamerou udávající souřadnice GPS) prokazuje, že se vozidla tohoto typu na Ukrajině objevují. Jelikož jiný uživatel než armáda Ruská federace není znám, nemá již smysl zpochybňovat přesuny těžké techniky z Ruska k separatistům, ačkoli konkrétně tanků T-72B3 zřejmě nebyl dodán nějaký závratný počet. Sama skutečnost, že Rusko tyto tanky na Ukrajinu posílá, ovšem asi příliš překvapivá není, protože kromě podpory spřátelených sil to pro Rusko znamená šanci vyzkoušet novou techniku přímo v boji.

Lukáš Visingr

Parametry tanku T-72B3
Osádka
3 muži
Bojová hmotnost
46 tun
Délka korby
6,86 m
Celková délka
9,53 m
Celková šířka
3,59 m
Celková výška
2,23 m
Světlá výška
0,49 m
Výkon motoru
630 kW
Max. rychlost
60 km/h
Max. dojezd
500 km
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