Tanky na světovém zbrojním trhu

Tank nepochybně představuje zbraň, která významně ovlivnila průběh válečných konfliktů ve 20. století. Svět na počátku třetího tisíciletí ovšem přináší i zásadní změny ve vojenství a stále častěji se ozývají hlasy, které předpovídají konec tanků v klasickém smyslu slova, nebo aspoň velké změny v chápání této kategorie techniky. Nabízíme vám proto stručný přehled současné situace na světovém trhu s tanky, resp. nástin přístupů různých států, jež vozidla tohoto druhu vyvíjejí, produkují a vyvážejí do zahraničí.

Západní konstrukční škola
Nejmodernější tanky vyspělých západních států se řadí ke 3,5. nebo 4. generaci. Jde o vozidla představující modernizované verze typů z 80. let či nové typy, jež vstoupily do služby v první polovině 90. let. Západní konstrukční škola klade důraz zejména na co nejvyšší odolnost, což vede k používání těžkých vrstvených pancířů, kvůli nimž hmotnost těchto obrněnců zpravidla přesahuje 60 tun. Dalším charakteristickým znakem je rozměrná věž, v níž je osádka umístěna odděleně od zásob munice. Osádka tanku obvykle sestává ze čtyř mužů, a to velitele, střelce a nabíječe ve věži a řidiče v přední části korby. Primární výzbroj tvoří nejčastěji 120mm hladký kanon, doplněný zpravidla koaxiálním 7,62mm kulometem ve věži a samostatným kulometem ráže 12,7 mm na stropě věže. Pohon zajišťuje nejčastěji dieselový agregát o výkonu přes 1000 kW. Nejtypičtějším zástupcem je německý obrněnec Leopard 2A6, jenž odpovídá všem těmto charakteristikám; totéž lze říci rovněž o italském Ariete, jenž se ovšem z nějakého neznámého důvodu nenabízí na export. Většina ostatních typů se v jedné či dvou vlastnostech liší. Britský Challenger 2 má drážkovaný kanon, americký M1A2 Abrams je poháněn plynovou turbínou a francouzský Leclerc má plně automatické nabíjení kanonu, takže se obejde jenom s tříčlennou osádkou. Specifickými zástupci západní konstrukční školy jsou i izraelské tanky Merkava, jež se ale současně poněkud odlišují kvůli svému určení pro jiný typ a prostředí konfliktů. Dnešní trendy zahrnují instalaci systémů aktivní ochrany (které různým způsobem zneškodňují blížící se protitankové střely) a doplňků pro boje ve městě, což souvisí se snahou efektivně nasazovat tanky v zahraničních operacích v městském prostředí.

Ruské a ukrajinské typy
Sovětská konstrukční škola šla jinou cestou. Zvýšení pravděpodobnosti přežití tanku na bojišti nedosahovala pomocí těžkého pancíře, ale prostřednictvím zmenšování siluety. Rozměry věže se však daly zmenšit jedině redukcí počtu členů osádky na tři, resp. odstraněním nabíječe, což vedlo k aplikaci plně automatického nabíjení kanonu, jenž má standardně ráži 125 mm. Stejně jako u západních tanků je zpravidla doplněn dvěma kulomety. Nižší fyzická odolnost tanku se řešila zejména instalací dynamického (explozivního) pancíře a systémů aktivní ochrany, takže tanky východní konstrukční školy jsou výrazně lehčí (max. 50 tun) než vozidla západní. Další zvláštností je schopnost střílet z kanonu protitankové řízené rakety, čímž se měla „vyvažovat“ nižší úroveň sovětské zaměřovací elektroniky. Rusko dnes nabízí dvě základní modelové řady tanků, a sice T-72 a T-80. První byl původně postaven jako „masový“ typ s dobrým poměrem výkon/cena, kdežto dražší T-80 měl „průlomovou“ funkci. Řadou zlepšení se však dospělo ke stavu, že nejlepší typy obou řad (jako T-72BM a T-80UM) mají téměř shodnou úroveň, a díky tanku T-90, jenž spojuje konstrukci T-72 a systémy T-80, obě série „splývají“. Jejich hlavním konkurentem je dnes ukrajinský T-84, který Ukrajina označuje za vrchol vývoje T-80. Rusové vyvinuli na základě T-80 ještě supermoderní tank T-2000 Black Eagle, který ale na odběratele pořád čeká. Hlavním tankem ruské armády se měl stát futuristicky řešený T-95 (více o něm ve Střelecké revue 6/2008), avšak jeho vývoj byl nedávno nečekaně zastaven. Některé další státy uskutečnily modernizaci „svých“ tanků T-72 tak důkladně a komplexně, že se zrodila už spíše nová vozidla, která dnes dokážou na trhu vážně konkurovat i ruským originálům; příkladem je polský PT-91 Twardy či chorvatský M-95 Degman.

Nástup asijských zemí
Na světovém trhu se však stále výrazněji prosazují i asijské státy, jež přistoupily ke konstrukci tanků a leckdy zajímavě kombinují západní a východní přístup. Čína nabízí obrněnec Type 99 (označovaný i ZTZ-99), který se údajně vyrovná západním i ruským typům z poloviny 90. let, a starší vozidla Type 96 a Type 98, jež mají dosahovat úrovně tanků 3. generace. Z kooperace s Čínou těží Pákistán, jenž na bázi čínského Type 90 vyvinul tank Al-Khalid, který je nabízen především muslimským státům. Jižní Korea vytvořila tank K1 ROKIT (což je cosi jako „malý Abrams“) a nyní už zkouší supermoderní vozidlo K2 Black Panther, jehož technologie se mají objevit i v tureckém tanku Altay. Indie sice ve velkém nakupuje ruské T-90, avšak zařadila do služby také obrněnec domácího původu Arjun. Japonsko provozuje tanky 3. generace Type 90 a začalo testovat nový Type 10, vývoz obou je však znemožněn trvajícím japonským zákazem exportu zbraní. Vlastní tanky série Zulfiqar vyvinul také Írán, ovšem spolehlivých informací o nich je málo (více ve Střelecké revue 3/2009). A konečně Jordánsko se dalo cestou komplexní modernizace zakoupených britských tanků, jejímž výsledkem jsou (byť dosud pouze pokusné) tanky Falcon, na nichž se podílí i Jihoafrická republika. Obecně lze říci, že právě modernizace existujících tanků jsou stále populárnějším přístupem, protože umožňují nasadit na současném bojišti i typy pocházející v krajním případě z 50. let. Nejmodernějším tankům vyspělých zemí se samozřejmě nevyrovnají, předčí je však nižší cenou a zpravidla přinášejí oproti původnímu výrobnímu standardu značný kvalitativní posun.

Renesance lehkých tanků
Dalším pozoruhodným trendem na světovém trhu je obnovený a rostoucí zájem o lehké tanky, což bezesporu souvisí s důrazem na zahraniční „expediční“ mise, resp. nutnost přepravy tanků vzduchem. Lehké tanky mívají hmotnost nejvýše 30 tun, dnes obvykle kolem 20 tun, aby byly schopné přesunu v taktických dopravních letadlech kategorie C-130 Hercules. Nižší hmotnost logicky znamená, že se lehké tanky odolností nedokážou měřit s „velkými“ tanky, současně je však předčí pohyblivostí (často umějí plavat a lze je vysazovat na padáku) a mohou jim směle konkurovat palebnou silou, neboť mají běžně ve výbavě výkonná děla ráže 105, 120 nebo 125 mm. Lze zde zmínit mj. americký Stingray, ruský 2S25 Sprut-SD (popsaný ve Střelecké revue 12/2008), švédsko-britský CV90120 či rakousko-španělský ASCOD 105. Perspektivně se měl do stejné kategorie zařadit také americký XM1202 MCS (Mounted Combat System), vyvíjený v rámci projektu Future Combat System coby faktický nástupce současných tanků; nová vláda prezidenta Obamy však nařídila celý program přepracovat, omezila jeho financování a některé části zcela zrušila, takže budoucnost tohoto obrněnce je momentálně velmi nejistá. Za zmínku stojí, že výzbroj fakticky odpovídající lehkým tankům mají také nejlepší ruská bojová vozidla pěchoty jako BMP-3 či výsadkářské BMD-4. (Ostatně američtí analytici se zpočátku skutečně domnívali, že obrněnec BMP-3 je lehkým tankem.)

Konkurence na kolech
Lehké tanky v klasickém smyslu však nemají na trhu právě snadnou pozici, jelikož do popředí se agresivně tlačí i kolové bojové typy s „tankovou“ výzbrojí. Nejedná se vlastně o tak docela novou kategorii; podobná vozidla se používají už dost dlouho, ale obvykle se označovala jako „průzkumná“ nebo „vozidla palebné podpory“. Plnila odlišné úkoly, avšak dnes už znamenají přímou konkurenci i pro lehké tanky, což znovu souvisí s důrazem na expediční mise. Kolové podvozky sice mívají menší průchodnost v těžkém terénu, ovšem na pevném povrchu (jaký se vyskytuje v poušti nebo ve městech, kde se takové operace často odehrávají) dosahují vyšších rychlostí (běžně přes 100 km/h), jsou levnější a jednodušší a mají menší spotřebu paliva. Tato vozidla nesou zbraně srovnatelné s tanky a v určitých situacích je skutečně mohou zastupovat. Občas jde o speciální typy, zkonstruované od počátku jen k tomuto účelu, jako je např. italský obrněnec B1 Centauro, jindy se ovšem jedná prostě o šasi a korbu pěchotního transportéru, na níž je posazena věž s „tankovou“ výzbrojí. Tak byl zkonstruován mj. dnes asi nejznámější typ této kategorie, americký M1128 Stryker MGS se 105mm kanonem, avšak podobná vozidla už existují nebo se plánují na bázi řady dalších kolových transportérů, a to včetně typu Pandur II. V Evropě se pomalu prosazuje tendence označovat tyto obrněnce jako „kolové tanky“, což ale prakticky znamená zásadní redefinování samotného pojmu „tank“. Je dosti pravděpodobné, že perspektivním nástupcem tanků v Armádě ČR se stane právě některé lehké bojové vozidlo, ač zatím není jasné, jaký druh podvozku bude mít.

Perspektivy a zhodnocení
Ačkoliv se stále objevují předpovědi „konce tanků“, dnešní situace na světovém zbrojním trhu vypovídá o něčem trochu jiném. Tanky v klasickém smyslu nadále kupují i vyspělé státy; jako příklad z poslední doby lze uvést kanadské pořízení německých tanků Leopard 2A6. Co se ale skutečně změnilo, to je rozložení dodavatelů, neboť západní dominance velmi výrazně slábne. Podle analýzy prestižní společnosti Forecast International Weapons Group bude do roku 2017 prodáno cca 6900 tanků, z nichž ovšem budou okolo 60 % tvořit ruské T-90, čínské Type 98 a pákistánské Al-Khalid. Celková cena těchto obchodů se přiblíží sumě 28 miliard dolarů. Silně se prosadí také lehká bojová vozidla se zbraněmi na úrovni tanků, a to na pásových i kolových podvozcích. Ještě nedávno se předpovídala jakási „nadvláda kol“, ale nyní se zdá, že po onom nadšení se dostavuje jisté „umírnění“ a armády vyspělých zemí se možná opět „vrátí na pásy“. Závěrem lze ještě upozornit, že na časté otázky ve smyslu, zda jsou lepší americké nebo ruské tanky, popř. zda jsou lepší pásy nebo kola, zkrátka neexistuje „univerzálně správná“ odpověď. Konstruktéři tanků na Západě a Východě vyšli z odlišných předpokladů (jež samozřejmě úzce souvisely se strategiemi armád), kráčeli jinými cestami a vytvořili odlišné obrněnce pro různé způsoby nasazení. Podobně i pásové a kolové podvozky mají své výhody a nevýhody, které se v různých prostředích projeví. Hodnocení či srovnávání tak musí vždy vycházet z konkrétních podmínek, v nichž mají být bojová vozidla použita.
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