T-14 Armata:
Ruská tanková revoluce

Představení nového tanku T-14 na platformě Armata se nepochybně řadí mezi nejvýznamnější události ve vojenství v posledních letech. Většina údajů o převratném ruském obrněnci je stále utajována, přesto lze ovšem s jistotou konstatovat řadu věcí. Přinášíme vám tedy souhrn toho, co je dnes o T-14 více či méně spolehlivě známo.

Klasická ruská tanková konstrukční škola skončila. Tak lze stručně, avšak výstižně shrnout to, co reprezentuje nový tank T-14. Samotný fakt, že ruská zbrojovka Uralvagonzavod pracuje na novém tanku, byl znám již řadu let, ale projekt byl pečlivě utajován. Na veřejnost se dostávaly jen malé útržky informací a první nekvalitní fotografie se objevily až v březnu 2015. Následně se vyrojily snímky s věží zakrytou plachtou, ovšem na odtajnění celé podoby obrněnce jsme si museli počkat do 4. května. O pět dní později formace T-14 projela po Rudém náměstí, kde se stala největším lákadlem letošní ruské Přehlídky vítězství.

Základní konstrukční filozofie
Klasická sovětská, resp. ruská tanková konstrukční škola se zrodila koncem 50. let, kdy vznikl tank T-64, opatřený nabíjecím automatem. Díky tomu byl z osádky odstraněn nabíječ, což byl i hlavní důvod zavedení onoho nového (třebaže nespolehlivého) technického prvku, neboť tak bylo možno zmenšit věž a celou siluetu tanku. Také následující typy (T-72, T-80 a jako vrchol T-90) se držely shodného přístupu, jenž dával na první místo malou siluetu a nízkou hmotnost (a tudíž i velkou pohyblivost), čemuž ale byla obětována ochrana osádky. Sovětské tanky byly nedostatečně pancéřované a osádka, která pracovala takřka „obložená“ municí, neměla mnoho šancí přežít, pokud zásoby munice explodovaly. Tank T-14 představuje naprostý zlom, jelikož přikládá největší význam ochraně osádky. Obrněnec, jehož hlavním konstruktérem byl Andrej Leonidovič Terlikov z Uralské konstrukční kanceláře transportního strojírenství (UKBTM), je na ruské poměry obrovský; to ostatně platilo i o prototypu T-95 (Objekt 195), z něhož převzal T-14 řadu prvků konstrukce. Korba měří na délku téměř 9 m a celková délka s kanonem vpřed činí skoro 11 m, korba je vysoká kolem 1,8 m a výška po strop věže (bez kulometu) přesahuje 2,6 m. Nezvykle tvarovaná věž je řízena dálkově, protože celá tříčlenná osádka sedí v obrněné „kapsli“ v přední části korby, a sice tak, že (po směru jízdy) vlevo má místo řidič, vpravo sedí velitel (tito dva mají „své“ poklopy) a mezi nimi (posunutý o něco dozadu) střelec. Zvažuje se montáž řídicího systému, jenž by v případě zranění osádky zajistil samočinný odjezd z bojiště, a v dlouhodobé perspektivě by dokonce mohl „kapsli“ vystřídat počítačový komplex, který by T-14 fakticky změnil v plně robotické bojové vozidlo.

Podvozek a pohonná soustava
Tank T-14 je základním typem nové řady vozidel, která sdílejí těžkou podvozkovou platformu nazvanou Armata (ačkoliv se toto jméno běžně užívá i pro samotný tank). V její zadní části se nalézá turbodieselový motor A-85-3A (vyskytují se i názvy 12N360 či 12ČN 15/16), který má dvanáct válců uspořádaných do čtyř řad ve tvaru písmene X. Motor produkuje výkon asi 1500 koní (přes 1100 kW), jenž je přenášen pomocí skutečně revoluční převodovky. Ta spojuje dva paralelní okruhy, a sice klasické planetové mechanické ústrojí a hydrostatický systém, který je však aktivován jen při potřebě většího krouticího momentu, tj. např. při rozjíždění či v těžkém terénu. Další zvláštností převodovky je integrovaný obraceč chodu, díky kterému dokáže T-14 jezdit stejně rychle vpřed i vzad. To navíc úzce souvisí s celou univerzální koncepcí platformy Armata, jež dovoluje výrobu vozidel s motory vzadu i vpředu (druhý případ představuje těžké bojové vozidlo pěchoty T-15). Nejedná se tedy technicky o „přesun“ motoru dopředu, nýbrž o „obrácení“ celého podvozku. Tank T-14 má pár zadních hnacích kol a vepředu pár napínacích kol (zatímco u obrněnce T-15 je to pochopitelně obráceně), sedm párů pojezdových kol a ještě čtyři páry horních kladek. Pojezdová kola mají i tzv. aktivní zavěšení, tzn. nastavování polohy každého kola pomocí hydraulických servomechanismů. Přesné výkony T-14 samozřejmě stále nejsou oficiálně známy, avšak zpravidla se uvádí max. rychlost přes 80 km/h (možná dokonce 90 km/h) a max. dojezd na silnici přinejmenším 500 km. Na spodní přední části korby vozidla se nalézá sklopné zařízení pro hloubení okopů a tamtéž má být instalován i elektromagnetický systém SPMZ-2 zajišťující zneškodňování zemních min.

Nemálo otazníků nad výzbrojí
Věž T-14 má kompaktní „jádro“ (v zásadě spíše jen externí lafetu pro kanon), ke kterému jsou připojeny další prvky a desky pancéřování, jež fakticky utvářejí vnějškově viditelný tvar věže. Průběžně přichází i zprávy, že T-14 perspektivně obdrží 152mm zbraň, avšak nyní má 125mm kanon 2A82-1M se samočinným nabíjením. Střely s nábojkami jsou nejspíše uložené ve svislé poloze v rotačním zásobníku v korbě a tato zásoba (obvykle se uvádí 30 či 32 nábojů) je úplně oddělena od osádky. Další munice (do celkového počtu cca 45 kusů) by mohla být uskladněna v „převisu“ na zádi věže. Kanon zjevně postrádá ejektor k odvádění plynů z hlavně (snad díky nepřítomnosti osádky ve věži), avšak nad hlavní se nachází nápadné čidlo k měření deformací hlavně. Primární senzor soustavy řízení palby tvoří vícekanálový přístroj, ukrytý za nápadným otvíracím krytem vlevo od kanonu. Na věži se nachází panoramatický zaměřovač pro velitele, lze si tam všimnout také šesti malých pevných kamer pro kruhový rozhled. Tank by měl nést i malý radiolokátor pásma Ka s elektronickým vychylováním paprsku. Velké diskuse však stále vyvolává sekundární výzbroj, jelikož jasně je vidět jen 7,62mm kulomet PKTM (6P7K), který se nalézá na otáčivé plošince spolu s panoramatickým zaměřovačem velitele. Jde o modifikaci dálkově řízeného střeliště UDP T05BV-1, jež se objevilo na obrněnci T-90MS. Není ale zatím známo, zda má T-14 i koaxiální kulomet (pokud ano, pak se asi nachází v malé svislé štěrbině vpravo od děla; podobně je to v izraelském tanku Merkava Mk 4) nebo zda budou následně na věž skutečně instalovány další zbraně, o kterých se dříve mluvilo, např. 12,7mm čtyřhlavňový kulomet, 30mm rychlopalný kanon či 57mm granátomet.

Pancéřování a aktivní ochrana
Důraz na ochranu osádky se projevuje v pasivních i aktivních prvcích. Ústav NII Stali vyvinul pro vrstvený pancíř novou ocelovou slitinu 44S-SV-Š, která má poskytovat odolnost vyšší než starší slitiny při snížení váhy asi o 15 %. Přesná odolnost je pochopitelně tajena, avšak odhady hovoří o čelním pancíři s ekvivalentem nejméně 1100 mm vrstvené oceli; to by znamenalo, že by nejspíše odolal nejlepším americkým i německým střelám APFSDS. Odolnost dále zvyšuje dynamické pancéřování nové generace Malachit, vestavěné do čela korby a do vyměnitelných bloků (resp. krytů pásů) na bocích. Tvarování vozidla naznačuje snahu o obtížnou zjistitelnost radarem, kdežto detekci infračervenými senzory znesnadňuje systém ochlazování výfukových plynů. Pozoruhodná je úroveň aktivní ochrany T-14, protože ta zahrnuje minimálně dva různé systémy. První z nich nese jméno Afganit a jedná se o vývoj systému Štandart, jenž byl použit na T-95 a vznikl evolucí již známého komplexu Drozd. Na tanku T-14 chrání přední polosféru a jeho aktivní prvky tvoří deset trubic na spodní části věže, zatímco o detekci hrozeb se starají dvě antény zabudované do šikmých „rohů“ věže. Afganit má být schopen přímým kontaktním zásahem (tj. nikoli střepinami) zneškodňovat hrozby o rychlosti až 1700 m/s. Druhý ochranný systém (pochází z NII Stali, ale název zatím není znám) představuje velice zvláštní kombinaci principů „soft-kill“ a „hard-kill“ pro ochranu horní polosféry. Hrozby detektuje čtveřice antén na horních hranách věže a pak čtyři dvanáctihlavňové vrhače (a to dva mířící pevně nahoru ze stropu věže a dva pohyblivé) odpalují granáty, jež mohou nejen vytvářet dýmovou clonu, ale i produkovat klamné infračervené cíle nebo (a to je právě úplně převratné) likvidovat přilétající PTŘS generovaným elektromagnetickým impulsem.

Platforma pro mnoho vozidel
Tank T-14 (neboli Objekt 148) představuje hlavního člena nové řady vozidel na šasi Armata a sám o sobě váží zhruba 48 tun (byť se občas uvádí i 55 tun), ale max. hmotnost jiných vozidel může dosahovat k hranici okolo 65 tun. Druhým již vyrobeným typem je těžké bojové vozidlo pěchoty T-15 (Objekt 149) s motorem vpředu; s malou nadsázkou lze říci, že oproti typu T-14 vlastně jezdí „pozpátku“. Další typy řady Armata se v současnosti nalézají ve stádiu návrhu či modelu a patrně vzniká prototyp vyprošťovacího vozidla BREM T-16 (alias Objekt 152). Šasi Armata má využívat i sériová podoba samohybné houfnice 2S35 Koalicija-SV (stávající verze má podvozek příbuzný T-90). Výčet dalších typů, které zbrojovka Uralvagonzavod avizovala, zahrnuje ženijní stroj MIM-A, vozidlo pro transport plamenometníků BMO-2, těžký reaktivní plamenomet BM-2 a jeho nabíjecí vozidlo TZM-2 (tato dvě by měla fakticky vystřídat systém TOS-1), pokladač min UMZ-A, obrněnec k dálkovému minování USM-A, mostní tank MT-A a požární vozidlo SPM-A; součásti z platformy Armata by měl využívat i plovoucí transportér PTS-A. Zástupci výrobce zmínili i jiné zvažované aplikace, a sice velitelský derivát T-15 (tzv. TBMP-KŠ), systém raket země-země nebo protivzdušný komplex. Nyní se však primární úsilí firmy Uralvagonzavod i ruské armády zajisté soustředí na testy a dokončení vývoje T-14, jenž se má začít sériově vyrábět do konce roku 2017. Armáda chce mít v roce 2020 ve výzbroji cca 2300 vozidel, avšak toto číslo dnes nepůsobí příliš realisticky. Vzhledem k životnosti tanků ve službě ovšem firma Uralvagonzavod každopádně předpokládá, že jakýsi hypotetický nástupce platformy Armata bude vyvinut až někdy po roce 2070.
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Tanková munice nové generace
Pro již zavedené 125mm kanony ruských tanků byly na počátku nového století vyvinuty nové, výkonnější průbojné střely 3BM59 Sviněc-1 a 3BM60 Sviněc-2 typu APFSDS, které obsahují penetrátory o délce kolem 740 mm (v prvním je wolframový, ve druhém z ochuzeného uranu) a mohou na vzdálenost 2000 m probít pancíř s ekvivalentem 620 až 700 mm oceli. Na T-14 je montován nový kanon 2A82-1M, jehož hlaveň měří na délku sedm metrů a pro který vznikla i další generace průrazné munice zvané Vakuum-1 a Vakuum-2. Penetrátor měří na délku skoro metr (obě verze se opět liší materiálem, tedy wolfram či ochuzený uran) a na vzdálenost okolo 2000 m proráží pancíř odpovídající 1000 mm oceli. Pro nový kanon existuje též tříštivý granát Tělnik s programovatelným výbuchem (možná je použitelný i k ničení vzdušných cílů) a nový typ „kanonové“ PTŘS zvaný 3UBK21 Sprinter. Údajně se ale upustilo od užívání kumulativní munice, jejíž přesnost se pokládá za nedostatečnou. Pro úplnost lze dodat, že kanon 2A83 ráže 152 mm, použitý na prototypu T-95 a zvažovaný i pro T-14, používá munici Grifel-1, Grifel-2 a Grifel-3. První dvě jsou průrazné střely typu APFSDS (opět s wolframovým nebo uranovým podkaliberním penetrátorem) a třetí typ je tříštivý.
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