Type 10:
Japonský tank čtvrté generace

13. února 2008 se světu představil nový tank. Pochází ze země, jejíž zbrojní produkce není příliš známá, především proto, že zákony oné země nedovolují vývoz vojenské techniky. Onou zemí je Japonsko, které vyvinulo tank Type 10.

V posledních letech se často hovoří o velkých změnách obranné a bezpečnostní politiky Japonska. „Mírová ústava“ Japonska je pochopitelně stále v platnosti, ovšem její flexibilní výklady umožňují, aby se ozbrojené síly císařství účastnily vojenských cvičení i zahraničních operací. Důkazem oněch změn je nejspíše i nový tank pro japonskou armádu, jehož pojetí se přizpůsobilo možnosti expedičního nasazení v zahraničí.

Výzvy 21. století
Nový typ je čtvrtým členem vývojové řady moderních japonských tanků. První z nich byl zkonstruován už v padesátých letech a dostal označení Type 61. V sedmdesátých letech pak následoval obrněnec Type 74, jehož bylo vyrobeno 873 kusů; téměř všechny jsou dosud ve výzbroji. Třetím typem a zatím i nejvýkonnějším tankem japonských pozemních sil je Type 90, který byl vyvíjen od roku 1977 jako projekt TK‑X. Původně se počítalo s asi 400 kusy, ale vzhledem k vysoké ceně bude pořízeno méně exemplářů. Type 90 je nepochybně špičkovým vozidlem 3,5. generace, avšak nevyhovuje požadavkům, které na tanky kladou kvalitativně nové druhy konfliktů ve 21. století.
Skutečným smyslem zastavení výroby Type 90 byla snaha alokovat uspořené finance na vývoj nového obrněnce 4. generace, jež by měl v japonské armádě postupně nahradit jednoznačně zastaralé tanky Type 74. Vývoj japonského tanku pro 21. století vlastně začal již v polovině 90. let, tedy krátce po zahájení sériové produkce Type 90. Jednalo se však spíše jen o úvahy, nikoli o konkrétní projekt, neboť se zdálo, že Type 90 bude pro potřeby japonské armády poměrně dlouho více než postačující. Tzv. nové hrozby ve světě po skončení studené války však rychle ukázaly, že situace se podstatně změnila.
Kromě toho přišla i nová fáze ve vývoji japonské zahraniční a bezpečnostní politiky, která chce získat silnější pozici, a to nejen v regionu východní Asie. Na počátku 21. století již bylo definitivně rozhodnuto, že japonská armáda musí mít nový tank. Japonská obranná agentura (nyní ministerstvo obrany) se proto rozhodla omezit akvizice Type 90 a 15. prosince 2001 japonská vláda přesunula uspořené finance na projekt s označením MBT‑X; někdy se používá také označení TK‑X, což ale způsobuje záměnu s vývojovým programem Type 90.

Type 10 na scéně
Vývojem nového tanku byla pověřena největší japonská zbrojovka Mitsubishi Heavy Industries, která vyvinula všechny tři starší typy japonských tanků. Jak je v Japonsku běžné, vývoj probíhal v úzké spolupráci s vládní institucí TRDI (Technical Research and Development Institute), což je v podstatě jakýsi japonský ekvivalent americké agentury DARPA. O významu projektu svědčí fakt, že v TRDI pro něj byla vytvořena zvláštní sekce nazvaná New Tank Development Section.
V minulých letech se sporadicky objevovaly obecné informace o projektu MBT‑X, dokonce i neoficiální koncepční kresby, avšak konkrétních údajů bylo velmi málo. Pouze se předpokládalo, že prototyp nového tanku bude předveden snad v roce 2006 či 2007. Oba roky ovšem uplynuly a nový japonský tank zůstával záhadou. O to větší překvapení přišlo 13. února 2008, když byl v areálu ústavu TRDI ve městě Sagamihara představen veřejnosti prototyp nového vozidla. Byly upřesněny některé jeho parametry a armáda oznámila, že tank by měl vstoupit do výzbroje v roce 2010 nebo 2011 pod označením Type 10.
Už na první pohled je jasné, že se skutečně jedná o typ zcela nové generace. Tvar korby a celková boční silueta tanku dosti připomínají francouzský typ Leclerc, zatímco klínovitý pancíř na čele korby se velice podobá německému obrněnci Leopard 2A5. Tvary Type 10 celkově působí jednoduše a kompaktně, což patrně ukazuje na komplexní snahu o snížení radarové odrazné plochy a současně o zvýšení pancéřové ochrany.

Modulární pancéřování
Podobnost s francouzským obrněncem Leclerc není náhodná, neboť oba tanky využívají modulární pancéřování, tedy bloky pancíře, které lze poměrně snadno měnit i v polních podmínkách. A to ne pouze v případě poškození, ale i před bojovým nasazením, neboť tank lze konfigurovat na několik úrovní pancéřové ochrany, jež se pochopitelně odrážejí v bojové hmotnosti. V základní podobě tank váží 40 tun, což znamená velkou výhodu proti více než 50 tunám v případě tanku Type 90, jež se často potýká s problémy kvůli hmotnostním limitům silnic.
Po instalaci modulárních bloků zajišťujících maximální úroveň ochrany vzrůstá hmotnost nového vozidla na zhruba 48 tun. Při prezentaci byl prototyp vybaven bloky na střední úrovni, které znamenají bojovou hmotnost 44 tun. V každém případě se Type 10 může chlubit výborným měrným výkonem. Zajišťuje jej dieselový osmiválec s výkonem 890 kW (1200 koní); to na základní úrovni pancéřové ochrany znamená měrný výkon 22,25 kW/t, což je jedna z nejvyšších hodnot na světě. Dokonce i po instalaci bloků pro nejlepší ochranu dosahuje měrný výkon 18,54 kW/t, což je stále vysoká hodnota. Nízké hmotnosti Type 10 bylo nejspíše dosaženo rozsáhlou aplikací keramických a dalších nekovových hmot, ale oficiální údaje k dispozici nejsou.
Výzbroj tanku tvoří 120mm hladký kanon společnosti Japan Steel Works s automatickým nabíjecím systémem. Prototyp měl zbraň o délce hlavně 44 ráží, ale sériová vozidla budou pravděpodobně vybavena hlavněmi s délkou 50 nebo 55 ráží. Doplňkovou výzbroj představuje 7,62mm koaxiální kulomet Type 74 vlevo od kanonu a dálkově ovládaný 12,7mm kulomet M2HB na stropě věže. Na horní straně věže se nachází také několik senzorů včetně rozměrného panoramatického zaměřovače pro velitele, jež má denní i noční kanál a plný kruhový odměr.

Expediční tank?
Tank má špičkový systém řízení palby, ale kromě informace, že je schopen automaticky sledovat pohyblivé cíle, nebyly dodány žádné podrobnější údaje. Japonská média velice zdůrazňují, že tank je vybaven systémem C4I, tj. přístroji pro velení, řízení a distribuci informací, resp. pro zapojení do tzv. digitálního bojiště. Každý tank by měl být schopen plnit velitelskou roli, nebylo však upřesněno, na jaké úrovni velení. Ne zcela běžnou součástí je hydropneumatické zavěšení, díky kterému lze měnit světlou výšku a podélný i příčný sklon korby.
Uvádí se, že vývoj tanku Type 10 zatím stál cca 48,4 miliardy jenů neboli zhruba 447 milionů dolarů. Cena jednoho sériového tanku má být kolem 700 milionů jenů neboli 6,5 milionu dolarů, což je sice více než u tanků z USA nebo západní Evropy, avšak stále je to podstatně méně než u Type 90, který už na přelomu století stál přes 10 milionů dolarů. Je ovšem nutno dodat, že vysoké ceny japonské vojenské techniky jsou převážně důsledkem zákazu jejího prodeje do zahraničí.
Při prezentaci nového tanku vzbudilo velkou pozornost sdělení, že má být efektivní nejen proti obrněným vozidlům, ale i proti „guerillovým metodám boje“. Toto zdánlivě nenápadné prohlášení má ve skutečnosti velký význam, neboť ukazuje na to, že vláda Země vycházejícího slunce vážně pomýšlí na použití tanků také v zahraničních misích. Dosavadní působení Japonska se omezuje na humanitární a rekonstrukční mise, ale pokud se do budoucna počítá i s nasazením tanků, zjevně půjde také o jiné kategorie vojenských operací. Tank Type 10 je zkrátka dalším důkazem, že Japonsko se stalo vojenskou velmocí, která se hodlá regulérně zapojit do globální bezpečnostní politiky.
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TTD tanku Type 10
Osádka 
3
Délka
9,42 m
Šířka
3,24 m
Výška
2,30 m
Bojová hmotnost
40-48 tun
Výkon motoru
890 kW
Max. rychlost
70 km/h
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