Zkoušky tanku T-90M:
Ruský program Proryv-3 pokračuje

Obrněné jednotky ruského Centrálního vojenského okruhu by letos měly obdržet první sériové tanky verze T-90M, která byla vytvořena v rámci zadání Proryv-3 a na jaře úspěšně dokončila závěrečnou fázi vojskových zkoušek. Úspěchy sbírá i její exportní příbuzný, tedy tank T-90MS, pro jehož nákup se již rozhodly armády dvou zemí.

První snímek T-90M byl zveřejněn v lednu 2017 a na podzim byl obrněnec (společně s dalším zmodernizovaným vozidlem T-80BVM) představen i na cvičení Zapad-2017. První informace o tomto vozidle a o perspektivách ruských tankových vojsk obecně jsme přinesli v č. 12/2017, ale od té doby samozřejmě nastal významný posun. Ruská armáda podepsala dva kontrakty na dodávku 60 vozidel T-90M, z nichž první mají být přijata do služby již v tomto roce. Armádní testy pak dokázaly, že tank si plně zasluhuje své jméno (česky „Průlom“), protože se skutečně jedná o dramatické vylepšení schopností ruských tanků.

Komplexní modernizace T-90
Zkušebně-konstrukční úkol (OKR) s názvem Proryv-3 přímo navazuje na zadání Proryv-2, jež vedlo ke vzniku exportního obrněnce T-90MS Tagil, který byl podrobně popsán v ATM 1, 2 a 3/2012. Lze říci, že se v něm vyskytuje řada technologií a prvků, které byly původně vyvinuty v rámci snahy komplexně zmodernizovat tanky ruské armády, ale ekonomické problémy státu vedly k odkladu tohoto procesu. Vývoznímu obrněnci T-90MS odpovídala zamýšlená obměna T-90AM pro ruskou armádu, avšak výrobce dostal pokyn pokračovat ve vývoji a vytvořit dále zdokonalené provedení, kterým se stal právě T-90M (pracovní jméno Objekt 188M). Základní konstrukční prvek, jímž se liší od dnešních T-90 a T-90A a jímž navazuje na T-90MS, je nová věž se zvýšenou úrovní ochrany a doplněným záďovým oddílem. V něm je uložena dodatečná zásoba munice, která se ale v případě nutnosti musí ručně uložit do nabíjecího automatu, který má (v Rusku běžnou) karuselovou konstrukci a je umístěn pod věží na dně korby. Na věži i na čele a přední části boků korby se nalézají bloky dynamického pancíře Relikt, zatímco na zadní části boků je instalována mřížová ochrana. V Rusku snad poprvé se na tanku objevuje ochrana ve formě kovové sítě, která chrání věž proti kumulativním hlavicím. Na T-90M se nalézají též detektory ozáření laserovým paprskem a vrhače dýmových granátů, které pracují jako senzory a efektory systému aktivní ochrany kategorie „soft-kill“. Tank má ale výhledově dostat rovněž ochranný komplex typu „hard-kill“, patrně Arena-M. Na prototypu T-90M byla zkoušena také maskovací souprava Nakidka, která výrazně omezuje infračervený a radiolokační obraz tanku, čímž samozřejmě zvyšuje jeho šance na přežití na bojišti.

Ničivé a senzorové schopnosti
Významná vylepšení se odehrála také v oblasti palebné síly a senzorových systémů. T-90M se vyznačuje systémem řízení palby Kalina, do něhož patří např. vícekanálový zaměřovač střelce Sosna-U, záložní zaměřovač střelce PTD, panoramatický zaměřovač velitele PK PAN, přístroj k měření ohybu hlavně UUI-1 a další prvky (více opět v č. 1/2012). Přesnost palby se opravdu dramaticky zvýšila, což se projevuje i během jízdy. Kromě podkaliberních průbojných střel se do arzenálu T-90M řadí také z hlavně kanonu odpalované protitankové řízené rakety, zejména typy 9M119 Refleks a 9M119M Invar s dosahem až 5000 m a kumulativní hlavicí, jež prorazí ekvivalent 700 až 800 mm oceli. Tank samozřejmě může napadat také „měkké“ cíle, mezi něž se na současném bojišti prioritně řadí skupiny vojáků s protitankovými řízenými raketami. Pro tento účel má tank v zásobě i tříštivo-trhavé a šrapnelové granáty, které lze opatřit speciálními programovatelnými zapalovači. Jejich časování provádí systém Ajnet, jenž určuje čas exploze ve vzduchu na základě údajů o vzdálenosti cíle. Na T-90M přibylo také několik senzorů, např. malá zadní kamera pro pomoc řidiči a zejména kamerový stožár na věži, jenž zajišťuje veliteli možnost kruhového rozhledu okolo tanku. Velitel ovládá též dálkově řízené střeliště T05BV-1 s kulometem Kord ráže 12,7 mm. Výrazně se zlepšily i komunikační schopnosti vozidla, které má perspektivně operovat v rámci „digitálního bojiště“, tzn. jednotného velitelského a řídicího systému. Na záď věže tudíž přibyla nová menší anténa pro přenos dat mezi vozidly, která byla pro veřejnost popsána jako součást „vojenské Wi-Fi“.

Úspěchy exportního obrněnce
Uvnitř tanku se poněkud změnilo rozmístění některých soustav, mj. uložení paliva a munice, a to v zájmu zvýšení ochrany osádky v případě zásahu. Komfort trojice mužů zvyšuje fakt, že je tank vybaven i moderní klimatizační jednotkou. Tato opatření byla údajně provedena zejména díky zkušenostem ze Sýrie, kde T-90 ve službách syrské a ruské armády absolvovaly operační nasazení, které tomuto vozidlu zatím chybělo. Prototyp T-90M byl vyroben někdy na přelomu let 2016 a 2017, v srpnu 2017 si ministerstvo obrany u firmy Uralvagonzavod objednalo první sérii 30 vozidel a v průběhu výstavy Armija-2018, kde se T-90M představil veřejnosti, přibyla ještě druhá objednávka na stejný počet kusů. Podle sdělení vedení značky Uralvagonzavod má třetina T-90M vzniknout konverzí stávajících T-90, zatímco dvě třetiny budou zhotoveny jako úplně nová vozidla. Začátkem roku 2019 se blížily ke konci vojskové zkoušky, které potvrdily všechny klíčové vlastnosti T-90M a kterých se zúčastnil též tým televizního pořadu Vojennaja prijomka, který zachytil mj. nasazení podkaliberních střel 3BM42 Mango, řízených střel Invar a tříštivo-trhavých granátů. Už letos by měly první sériové T-90M (možná s bojovým jménem Proryv) nastoupit k 90. tankové divizi u Centrálního vojenského okruhu. Vedle toho dorazily i zprávy o komerčních úspěších verze T-90MS Tagil. Kuvajt potvrdil již dříve avizovaný záměr pořídit si 146 obrněnců T-90MS (mezi nimiž budou i velitelské T-90MSK) a jako „staronový“ zákazník se ohlásila Indie. Ta je s více než tisícovkou kusů pořád největším uživatelem T-90 a chce k nim koupit 464 nových T-90MS. Lze očekávat, že se zavedení T-90M do služby odrazí i v dalších kontraktech pro jeho exportního příbuzného.
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Otazníky nad kanonem a municí
V současné době se ve věži tanku T-90M zřejmě nachází kanon 2A46M-6, byť některé zdroje hovoří o verzi 2A46M-5, každopádně ale jde o modernizovanou podobu zbraně 2A46. Kromě toho se ale delší dobu uvádí, že T-90M by měl výhledově dostat úplně nový kanon 2A82-1M, tedy stejnou zbraň jako obrněnec T-14 na platformě Armata. Tento kanon má delší hlaveň (52 místo 45 násobků ráže) a přepracovanou komoru, která umožňuje používat též novou generaci podkaliberního průbojného střeliva Vakuum. Existují dva typy střel, a sice 3BM69 Vakuum-1 s penetrátorem z ochuzeného uranu a 3BM70 Vakuum-2 s penetrátorem z wolframu, ale délka obou je shodná a činí 900 mm, což je o 260 mm více než u zatím nejvýkonnějších zavedených střel 3BM59 Sviněc-1 a 3BM60 Sviněc-2. Nové střely a modernizovaná konstrukce kanonu se odrážejí v dramaticky vyšších výkonech, jelikož úsťová rychlost střel řady Vakuum činí okolo 2050 m/s, kdežto u střel řady Sviněc činí asi 1650 m/s, takže dopadová energie nových střel je až o 50 % větší. Problémem je fakt, že kvůli své délce se střely série Vakuum prostě nevejdou do stávajícího karuselového nabíjecího automatu tanků řady T-72/90, a proto zůstává otázkou, kdy (resp. zda) vozidlo T-90M nový kanon opravdu dostane.
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