T-14 Armata:
Tank, který mění pravidla

Od oficiálního představení ruského tanku T-14 na šasi Armata uplynuly tři měsíce. Za tu dobu se samozřejmě objevilo mnoho nových nebo zpřesňujících informací, mezi nimi i zprávy, jež se týkají možného exportu převratného obrněnce.

Nový ruský tank vyvolal širokou škálu reakcí, která sahá od nekritického obdivu po výsměch, že jde jen o papírové makety. V každém případě je už ovšem jasné, že T-14 významně ovlivní vývoj, výrobu a prodej tanků po celém světě. Prokazují to nejen zprávy z Německa o zahájení projektu nového tanku Leopard 3, ale také mediální „přestřelka“ mezi Ruskem a Čínou, jež se točí kolem srovnání T-14 s exportními čínskými obrněnci.

Obrněnec pro „digitální bojiště“
Přestože už v minulosti existovaly projekty tanků, u nichž se počítalo s umístěním celé osádky do korby, resp. s věží bez osádky, ruský T-14 na platformě Armata je prvním vozidlem, jež se může touto koncepcí skutečně chlubit a které je současně určeno pro sériovou produkci, nikoli jen jako jakýsi pokusný demonstrátor. V minulosti se opakovala informace, že T-14 (který byl označován i jako T-99 či projekt Prioritět) bude mít jen dvoučlennou osádku, avšak dnes je již naprosto nesporné, že v obrněné „kapsli“ v jeho korbě sedí tři muži, tzn. velitel, střelec a řidič. Podle zpráv v ruských médiích se ale v budoucnu se zmenšením osádky na dvě osoby nejspíše počítá a Vjačeslav Chalitov, náměstek ředitele zbrojovky Uralvagonzavod, výslovně potvrdil i záměr vyrobit variantu bez osádky, tedy částečně dálkově řízený a částečně autonomní bojový robot. S tím souvisí další informace, jež se nyní velmi zdůrazňuje, a sice vyspělost elektroniky tanku T-14, jenž se má plně zapojit do „digitálního bojiště“, takže bude přijímat a zpracovávat údaje z nejrůznějších zdrojů a na všech úrovních kooperovat se spojeneckými silami. V tomto oboru ruská armáda za západními státy dosud zaostává, v posledních letech je však zřejmá její snaha tento náskok dohnat. Současně je evidentní, že tank T-14 představuje hodně složitý a na obsluhu dosti náročný zbraňový systém, který se už prostě nehodí pro armádu branců. Výcvik na plné ovládnutí T-14 prý zabere nejméně 12, spíše ale 18 až 24 měsíců, což koreluje s plány ruské armády na profesionalizaci tankových útvarů.

Potvrzení technických parametrů
Už je známa také většina takticko-technických parametrů tanku T-14, jak je publikovala firma Uralvagonzavod a ruský publicista Alexej Chlopotov. Rozměry obrněnce odpovídají tomu, co bylo dříve získáno měřením z fotografií, a porovnání s tankem T-90 na přehlídce dokazuje, že T-14 je (nejen na ruské poměry) obrovský. Hmotnost však skutečně činí méně než 50 tun, a to 48 tun. Velice zajímavá je informace o chystané soupravě pro bojové nasazení ve městě, která má zvýšit hmotnost na 55 tun. Přesné složení sady známo není, ačkoli lze odhadovat, že půjde o obdobu takových souprav na západních obrněncích, např. Abrams TUSK, Leopard 2 PSO či Leclerc AZUR; ostatně na veletrhu RAE-2013 byla předvedena i „městská“ verze tanku T-72. Potvrzeny jsou též informace o pohonu, který zajišťuje dvanáctiválcový turbodieselový motor s válci uspořádanými do X a max. výkonem cca 1500 koní (1100 kW); pro motor se vyskytují různé názvy a čerstvé zprávy používají jméno 2V-12-3A. O chlazení se starají dva ventilátory, výkon se přenáší pomocí samočinné mechanické převodovky a podvozek má aktivní zavěšení kol s hydraulickými servomotory. T-14 má nové pásy, zjevně trochu širší než u starších tanků; jeden pás se skládá z 93 ocelových částí. Pozoruhodná je informace, že se pracuje na zařízení, s nímž by T-14 mohl plavat. Faktem je, že v SSSR prostředky pro plavbu tanků vznikly, takže by mohlo jít o „vzkříšení“ nějakého takového systému.

Zatím bez koaxiálního kulometu
Velikou pozornost zákonitě poutá výzbroj tanku T-14. Jejím hlavním prvkem je hladký kanon 2A82-1M ráže 125 mm se samočinným nabíjecím zařízením, jež podle čerstvých zpráv pojme 32 nábojů. Celková zásoba munice činí 40 nábojů, takže zbývajících osm je uskladněno jinde, možná v „převisu“ v zádi věže. Zprávy firmy Uralvagonzavod rovněž potvrzují, že tank nemá (přinejmenším zatím) žádný koaxiální kulomet. Jedinou další výzbroj tak představuje dálkově ovládaný 7,62mm kulomet PKTM, který je usazen na otáčivé plošině spolu s panoramatickým zaměřovačem velitele a disponuje zásobou 2000 nábojů (údajně v jediném pásu). Nad dalšími sekundárními zbraněmi, o nichž se průběžně hovoří, se tedy stále vznáší otazník; určitou dobu se tvrdilo, že nápadný otvor na levé straně věže by mohl být konzolou právě k připojení lafety s nějakou další zbraní, avšak nejspíše je to prostě jen otvor na vyhazování prázdných nábojek. Hlavním senzorem soustavy řízení střelby je denní a noční vícekanálový zaměřovač střelce za rozměrným krytem vedle kanonu, kromě toho je ještě k dispozici záložní televizní zaměřovač. Řada zdrojů hovoří i o radiolokátoru firmy Almaz-Antej, schopném sledovat až 40 pozemních nebo 25 vzdušných cílů na vzdálenost asi 100 km, ačkoliv není jasné, na co by tanku byl radar s takovým dosahem. Zajímavá je informace o zdvojení ovládacích prvků velitele a střelce, což oběma umožňuje převzít ovládání systémů toho druhého. Vedle toho údajně existuje možnost, aby velitel převzal od řidiče ovládání jízdy vozidla.

Pasivní, reaktivní i aktivní ochrana
Pasivní pancíř T-14 tvoří podle údajů střediska NII Stali kombinace ocelových a keramických desek, jež dodává podnik NEVZ-Keramiks. Chrání všechny nové ruské obrněnce, tzn. vozidla na platformách Armata, Kurganěc-25 a Bumerang. Patrně se jedná o stejné materiály, které se vyskytují i na obrněných automobilech série KAMAZ Tajfun a o nichž se neoficiálně tvrdí, že vznikly díky spolupráci Ruska s Izraelem. Údajně by mohly zajišťovat odolnost až o polovinu vyšší než normální ocelové pancéřování. Tank T-14 je opatřený i dynamickou ochranou, která nese název Malachit a měla by představovat zásadní generační posun proti předchozím typům Kontakt-5 a Relikt-9. Samozřejmě již patří mezi tzv. těžké dynamické ochrany, které zastavují nejen kumulativní střely, ale také podkaliberní průbojnou munici typu APFSDS. Podle tvrzení NII Stali by dynamická ochrana tanku T-14 měla být schopna zneškodňovat i nejlepší západní průbojné střely Rheinmetall DM53 a DM63. Na zadní části korby T-14 je montována mřížová ochrana (jelikož umístění výfuků znemožňuje instalaci „solidních“ modulárních bloků), jež se také zrodila v NII Stali a měla by údajně zastavovat 50 až 60 % projektilů z pancéřovek. Tank chrání i dva systémy aktivní ochrany, a to systém Afganit typu „hard-kill“ a systém „soft-kill“ pro horní polosféru, jenž kromě možnosti generovat dýmové clony nebo klamné cíle obsahuje i „elektromagnetickou ochranu“. Nejspíše se jedná o granáty, jež prostřednictvím EM impulsů vyřazují navádění nebo roznětky přilétajících střel.

Odpovědi od Německa i od Číny
Nový ruský tank samozřejmě musel vyvolat odpovědi v zahraničí. Německo oficiálně zahájilo projekt s označením Leopard 3, ze kterého má vzejít nový tank coby nástupce typu Leopard 2. Díky chystané fúzi německé zbrojovky KMW a francouzské firmy Nexter lze navíc očekávat, že se k tomuto projektu připojí Francie. Začaly se ale objevovat i zprávy o zájmu dalších zemí o T-14. Jako první se ozval Egypt a záhy se začalo mluvit o dvou asijských mocnostech, které jsou tradičně největšími zákazníky ruského zbrojního průmyslu. Ale zatímco možný export do Indie nevzbudil žádné větší pozdvižení, zcela jinak tomu bylo se zprávou, že o T-14 projevuje zájem Čína. Okamžitě se ozvala řada hlasů přímo ze zbrojovky Uralvagonzavod, jež varovaly, že „Říši středu“ jde jenom o okopírování pokročilých technologií ruského obrněnce. Na to ale trochu překvapivě reagovala sama Čína, resp. státní zbrojovka NORINCO. Ta podrobila T-14 ostré kritice a uvedla, že nový čínský exportní tank VT-4 se ruskému vozidlu zcela vyrovná, a to za podstatně nižší cenu. Dnes se odhaduje, že sériový T-14 vyjde na cca 7,8 milionu dolarů, kdežto čínské obrněnce mají být na prodej za částku méně než poloviční. Rusko chce zakončit vývoj T-14 v roce 2016, o rok později zahájit sériovou výrobu a snad v roce 2020 tank uvolnit pro světový trh. Reakce zemí NATO a Číny ale dávají tušit, že nový ruský obrněnec se zřejmě bude muset prosazovat v tvrdém konkurenčním boji.

Lukáš Visingr
Foto: Vitalij Kuzmin, Andrej Krjučenko a archiv

Jaký kanon pro nový tank?
Sdělení ruského vicepremiéra Dmitrije Rogozina, že do tanku T-14 by perspektivně mohla být instalována i zbraň ráže 152 mm, vyvolalo značně kontroverzní reakce. Kanon této ráže zvaný 2A83 byl totiž hlavní výzbrojí vozidla T-95 (Objekt 195), jehož zjednodušením vznikl T-14, u kterého se právě mj. kvůli snížení nákladů sáhlo k dělu ráže 125 mm. Vnucuje se tudíž otázka, zda vůbec mělo smysl zastavit projekt T-95 a vyvíjet na jeho bázi T-14, jenž se ve finále bude vyznačovat shodnou zbraní jako jeho dražší evoluční předchůdce. Vedle toho byly zveřejněny zprávy, že Rusové vyvíjí i tankový kanon příští generace, tzv. elektro-termo-chemický (ETC), v němž je spalovací proces zažehován a řízen elektricky. Takové kanony již chystají mj. USA, Německo a Čína. Ruský projekt ETC kanonu jménem Levša se údajně zaměřuje především na zvýšení výkonů současné zbraně 2A82 ráže 125 mm.

Tabulka:
Parametry tanku T-14 (Objekt 148)
Standardní osádka
3 muži
Bojová hmotnost
48 tun
Se sadou k boji ve městě
55 tun
Délka s kanonem vpřed
10,8 m
Šířka samotné korby
3,5 m
Šířka s kryty pásů
3,9 m
Celková výška
3,3 m
Max. výkon motoru
1100 kW
Max. rychlost na silnici
75–80 km/h
Max. rychlost v terénu
45–50 km/h
Max. dojezd na silnici
500 km
Garantovaná životnost
14 000 km
Autonomie na bojišti
72 hodin
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