BMD-4M Sadovnica:
Další generace výsadkových bojových vozidel

Ruské výsadkové síly mají v dohledné době získat asi 230 nových pásových vozidel, mezi nimiž budou dominovat vozidla BMD-4M. Tento zajímavý obrněnec by měl patrně zformovat základ výzbroje ruských výsadkářů pro příští dekádu, ačkoli musí stále čelit i kritikům, podle nichž se jedná o již překonanou a problémovou koncepci.

Na vojenské přehlídce konané 9. května 2015 v Moskvě projíždělo rovněž deset výsadkových bojových vozidel BMD-4M, známých i pod jménem Sadovnica. Jedná se o nejnovější typ této specifické (téměř výhradně sovětské či ruské) kategorie techniky, která se zrodila již na konci 60. let a pořád se rozvíjí. Obrněnec BMD-4M lze s jistým zjednodušením charakterizovat jako zmenšeného příbuzného bojového vozidla pěchoty BMP-3, což se týká zejména jeho pohonné soustavy a výzbroje. Trochu paradoxní však je, že tento záměr vznikl již začátkem 80. let, kdy se rodil obrněnec BMD-3, ale z několika důvodů se oné požadované příbuznosti výsadkových bojových vozidel s typem BMP-3 dosáhlo až v současnosti. Také proto představuje BMD-4M kontroverzní vozidlo, jež má velké příznivce i tvrdé kritiky.

Design nového výsadkového vozidla
Připomeňme, že v roce 1969 zařadila sovětská Vzdušná výsadková vojska (VDV) do výzbroje výsadkové vozidlo BMD-1 (vyzbrojené 73mm kanonem 2A28 Grom) a roku 1985 zavedla do služby obrněnec BMD-2 (opatřený primárně 30mm kanonem 2A42). Ale v době, kdy BMD-2 zahajovalo službu, se už pracovalo na typu třetí generace. Na počátku vznikla představa, že by se k této činnosti dalo uzpůsobit bojové vozidlo pěchoty BMP-3, jenže ačkoliv jeho shazování na padáku bylo ryze technicky možné, jeho celková hmotnost s padákovým zařízením by poté dosáhla takové hodnoty, že by transportní letoun Il-76M dopravil pouze jediný kus. Proto byla tato myšlenka opuštěna a místo toho padlo rozhodnutí zkonstruovat nové speciální výsadkové vozidlo, ovšem tak, aby bylo s BMP-3 příbuzné. Z toho důvodu se předpokládalo, že dostane i stejnou výzbroj, tj. dva koaxiální kanony ráže 100 a 30 mm. Posléze však zvítězil názor, že by to byla výzbroj zbytečně výkonná, a proto se zůstalo jen u 30mm kanonu, tedy u zbraně stejné jako v BMD-2. Další diskuse se týkaly úrovně pancéřování, jež logicky ovlivňovala hmotnost vozidla, což zase určovalo počet přepravitelný letadlem Il-76M. Odolnější návrh o váze okolo 18 tun by znamenal dva exempláře, kdežto při hmotnosti cca 12,5 tuny by se dala přepravit tři vozidla, což nakonec rozhodlo. Rada ministrů SSSR proto 20. května 1983 vydala pokyn, aby Volgogradský traktorový závod (VgTZ) zahájil zkušebně-konstrukční úkol (OKR) se jménem Bachča a s cílem vytvořit výsadkové bojové vozidlo 3. generace. První prototypy byly hotovy v roce 1985, zkoušky se však značně protahovaly mj. kvůli překračování hmotnostních limitů, a tak závěr přišel až v listopadu 1988. Obrněnec s vývojovým názvem Objekt 950 vstoupil do řadové služby dne 10. února 1990 pod označením BMD-3.

Přes BMD-4 k finálnímu BMD-4M
Politické, vojenské a zejména ekonomické podmínky však nedovolily masovou výrobu, jež by umožnila kompletní nahrazení starších vozidel řady BMD. Do roku 1997 tedy bylo zhotoveno pouze 143 exemplářů (včetně šesti prototypů). V té době už ale probíhal další OKR, který měl označení Bachča-U a vracel se k původní vizi obrněnce se stejnou výzbrojí, jakou má BMP-3. Na programu se tedy podílela i zbrojovka KBP (Konstruktorskoje bjuro priborostrojenija), jež zkonstruovala věž 2K23 pro zmíněné bojové vozidlo pěchoty. Modifikovaná verze této velice povedené věže se posléze stala i hlavní výzbrojí nového výsadkového bojového vozidla, které bylo oficiálně zařazeno do služby 31. prosince 2004 pod názvem BMD-4. Běžně se označuje i jako Bachča-U, což ale může způsobit nedorozumění, protože pod stejným názvem společnost KBP propaguje i samotnou věž, resp. vlastně univerzální bojový modul, který lze nainstalovat na mnoho různých kolových či pásových podvozků (včetně BMP-3). První sériové exempláře BMD-4 byly předány do výbavy 137. gardového výsadkového pluku 106. gardové výsadkové divize v srpnu 2005, avšak ani v případě tohoto obrněnce se počáteční plány sériové produkce nenaplnily. Do roku 2008 mělo být zhotoveno minimálně 64 vozidel, jenže reálně jich vzniklo jen dvacet, poslední v roce 2006. Nejpozději v roce 2007 však byl v podniku VgTZ rozběhnut projekt nového vozidla, jež logicky navazuje na BMD-4 a jeho příbuznost s BMP-3 z hlediska výzbroje. Projekt s krycím názvem Sadovnica znamenal další zákonitý krok, a sice příbuznost po stránce pohonné soustavy a výrobních postupů. Výsledné vozidlo dostalo jméno BMD-4M (původně Objekt 960M), první prototyp byl hotov v roce 2008 a v roce následujícím rozhodlo velení VDV o nákupu první zkušební série deseti kusů. Kontrakt byl ovšem nakonec zadán až v roce 2013 a výsadkáři převzali první vozidla v březnu 2015.

Diskuse okolo příbuznosti s BMP-3
Důvody onoho zdržení ale nebyly zdaleka jen technické či finanční (přestože i to sehrálo svou roli), jelikož BMD-4M se stalo terčem silné kritiky z části vojensko-průmyslového komplexu. Původně dokonce spadalo do neslavně proslulého seznamu typů vojenské techniky, které byly v dubnu 2010 označeny za nevyhovující s tím, že ruské ozbrojené síly si je nebudou pořizovat (patřil tam také např. tank Objekt 195 či bojové vozidlo BMPT Terminator). Velmi paradoxně zněl argument, který byl původně hlavním impulsem pro vznik tohoto vozidla, a to fakt, že se může pochlubit technickou příbuzností s BMP-3. Kritici BMD-4M se pak ptali, zda má smysl nakupovat dva podobné, avšak přesto odlišné obrněnce. Zastánci ale namítali, že jde o vozidla s jiným určením a že technická příbuznost je vymožeností, nikoli chybou. Následovaly vysoce intenzivní diskuse, jež přinesly výsledek 8. prosince 2012, kdy velitel 31. gardové samostatné výsadkové brigády plukovník Anaškin oznámil, že vozidlo BMD-4M bylo oficiálně zavedeno do výzbroje. Teprve poté byl proto zadán onen kontrakt a v březnu 2015 mohli ruští výsadkáři převzít první exempláře, na nichž pochopitelně museli okamžitě zahájit výcvik, aby se vozidla mohla objevit na květnové vojenské přehlídce. Této události se ryze technicky vzato účastnily nejspíše všechny tehdy dodané kusy BMD-4M, kterých bylo v té chvíli dvanáct; deset vozidel defilovalo před publikem a dvě plnila roli zálohy pro situaci poruchy (která ale nenastala). Do konce roku 2015 mělo být předáno celkem 62 sériových exemplářů BMD-4M a během tohoto roku by mělo dorazit dalších zhruba 140 kusů. V roce 2012 bylo údajně stanoveno, že celkový počet vozidel tohoto typu u VDV může dosáhnout až 1000 kusů, avšak vzhledem k finančním problémům Ruské federace visí nad těmito plány otazníky.

Vnitřní uspořádání a pozice vojáků
Nyní se už ale věnujme technickému popisu vozidla BMD-4M, které lze v podstatě považovat za jakýsi „hybrid“ konstrukcí starších obrněnců BMD-3 a BMP-3. Základní koncepce zůstává vlastně stejná jako u vozidla BMD-1 a vyznačuje se maximální kompaktností, ačkoli poněkud na úkor pohodlí tříčlenné osádky a pětice mužů výsadku. Kritika, která na BMD-4M mířila, se koneckonců týkala právě také vnitřního uspořádání, které bývá ostatně kritizováno i u BMP-3, což vedlo ke vzniku nové varianty BMP-3M Dragun (více v ATM 2/2016). Každopádně platí, že se motor BMD-4M nachází v zadní části obrněnce, což do určité míry komplikuje nástup a výstup trojice členů výsadku v zádi. Pětičlenný výsadek je totiž rozdělen tak, že dva muži sedí v přední části, resp. po levé a pravé straně uprostřed sedícího řidiče. Pro jejich nástup a výstup tedy slouží dvojice poklopů vlevo a vpravo od prostředního řidičova poklopu, což může v boji znamenat problém kvůli hlavním kanonů. Zbývající tři členové výsadku sedí v zádi a nasedají a vysedají skrze nahoru a vzad se otevírající „tunel“ nad motorem, což zase může přinést jisté potíže během jízdy. Zbylí dva členové osádky mají svoje sedadla ve věži, a to velitel vpravo a střelec vlevo. Řešení se dvěma muži výsadku vpředu po stranách řidiče je vlastně „dědictvím“ po starších vozidlech řady BMD, kde tito dva vojáci ovládali v korbě zabudované (neboli také kursové) zbraně. V typu BMD-1 šlo o dva 7,62mm kulomety, vozidlo BMD-2 nese jednu tuto zbraň, kdežto obrněnec BMD-3 má v korbě vpravo 5,45mm kulomet RPKS-74 a vlevo 30mm automatický granátomet AGS-17 Plamja. Ve vozidle BMD-4 se nachází už jenom granátomet AGS-30 a nejnovější BMD-4M už tyto „kursové“ zbraně nenese zkrátka vůbec, protože jejich reálná využitelnost v boji se ukázala jako dosti omezená.

Rozpoznávací znaky dvojice vozidel
Řešení přední části korby bez těchto zbraní také patří mezi znaky, podle kterých lze rozpoznat BMD-4M od jeho předchůdce. Čelo korby BMD-4 je dvakrát lomené a v pravé části se nalézá nápadný výstupek ukrývající granátomet, zatímco čelo BMD-4M má pouze jediné zalomení a krytka s granátometem chybí. Dalším rozlišovacím znakem je mírně odlišný tvar horní střední části korby, který u BMD-4 ubíhá vodorovně, avšak s nápadným šikmým „schodem“, zatímco u BMD-4M je patrný mírný sklon horní části korby a onen „schod“ chybí. Velmi dobře se dají oba typy odlišit rovněž podle pojezdových kol, protože jejich pětice párů u BMD-4 se podobá těm na BMP-1/2, a tudíž mají na sobě jakési „paprsky“, kdežto na BMD-4M jsou použita kola z BMP-3, vyznačující se výrazně vystupujícím obvodem. Vedle toho platí, že původní vozidlo BMD-4 má v bocích prostoru výsadku dvě střílny, které v bocích BMD-4M chybějí. Pokud už ale opustíme vzhled a soustředíme se na důležitější technické odlišnosti, pak je třeba jmenovat zejména nový motor. V typu BMD-4 je instalován agregát 2V-06-02 o výkonu okolo 335 kW, kdežto BMD-4M má stejný motor jako BMP-3, tj. diesel UTD-29 s výkonem 375 kW. Kromě hnacích kol v pásech může motor pohánět i dvojici vodometů v zádi. Co se týče odolnosti, typ BMD-4M navazuje na svoje předchůdce, jejichž ochranu zajišťují pancíře z hliníkových slitin slavné řady ABT, jejichž složení se dosud přísně utajuje. U starších typů výsadkových vozidel (až do BMD-3) se užívala slitina ABT-101, ale u novějších typů se pravděpodobně aplikovala ještě odolnější varianta ABT-102. Z této slitiny je zhotovena korba, jejíž čelo by mělo vydržet zásahy průbojnými střelami z kulometů ráže 12,7 mm, ale věž Bachča-U chrání kombinovaný pancíř z hliníku a oceli. Na bocích obrněnců BMD-4M bývá někdy namontován také přídavný modulární pancíř, jehož desky chrání i část podvozku.

Zbraně věžového modulu Bachča-U
Výzbroj BMD-4M je soustředěna ve věžovém modulu Bachča-U, jenž představuje další vývoj věže 2K23 známé z obrněnce BMP-3. Základní výzbroj zůstává shodná a tvoří ji tři koaxiálně lafetované zbraně. Nejvýkonnější z nich je drážkovaný kanon 2A70 ráže 100 mm, ke kterému je připojen nabíjecí automat, dovolující kadenci až 10 ran za minutu. V obrněnci BMD-4M se většinou převáží 34 tříštivo-trhavých nábojů 3UOF17 či 3UOF19, které nabízejí dostřel 4000, resp. 6500 m. Navíc kanon odpaluje také speciální náboje obsahující protitankové rakety série 9M117 Arkan (systém 9K116 Basňa); nejnovější verze 9M117M3 má dosah 5500 m a proráží pancíř o ekvivalentní tloušťce 750 mm. Ve vozidle se standardně transportují čtyři tyto rakety. Vpravo od 2A70 se nachází 30mm samočinný kanon 2A72, jenž má dva režimy střelby (první s kadencí mezi 200 a 300 výstřely za minutu a druhý s kadencí až 550 ran za minutu) a dvojici zásobníků, jež obsahují celkem 500 ran. V prvním se nalézá 245 tříštivo-trhavých a zápalných nábojů, kdežto ve druhém 255 průbojných nábojů; max. dostřel kanonu činí 4000 m. Konečně třetí zbraní je 7,62mm kulomet PKTM se zásobou 2000 ran. Lafeta s touto trojicí zbraní může zaujmout náměr od –6 do +60 stupňů, odměr je samozřejmě kruhový. Na věži se nachází také dvě trojice dýmových granátometů soustavy 3D6M Tuča ráže 81 mm. Od původní věže 2K23 se věž Bachča-U výrazně odlišuje i mnohem pokročilejším systémem řízení palby, který zcela odpovídá dnešním standardům. Sám o sobě se nabízí na trhu také pod označením Redut a jeho základní prvky reprezentují dva senzorové bloky, a sice kombinovaný zaměřovač střelce KPN a panoramatický zaměřovač velitele PPK. V obou se nalézá denní televizní kamera a laserový dálkoměr s max. dosahem 10 000 m, blok střelce obsahuje i termovizní kanál pro noční vidění a blok velitele má navíc denní kameru s širším zorným polem.

Vysazování a bojová činnost vozidla
Systém řízení palby obsahuje také družicovou navigační soustavu přijímající signál sítí GPS a GLONASS a senzory sledující teplotu a tlak vzduchu a směr a rychlost větru. Vše zpracovává hybridní analogově-digitální balistický počítač, který je napojen i na zařízení pro automatické sledování pohyblivých cílů. K dispozici je rovněž možnost „předávání“ zaměřených cílů mezi velitelem a střelcem či obráceně, jelikož oba tito členové osádky mohou ovládat celou sestavu zbraní ve věži. Oba rovněž mohou navádět protitankové rakety série Arkan, a proto teoreticky existuje možnost, kdy jeden z nich ničí palbou z kanonů jeden cíl, kdežto druhý navádí raketu na jiný cíl. V případě soudobých vozidel řady BMD se zdůrazňuje i schopnost zahájit bojovou činnost okamžitě po vysazení na zem, k čemuž nemálo přispívá fakt, že vozidlo lze vysazovat „plné“, tedy se všemi osmi muži na jejich sedačkách. K vysazení lze použít již dříve zavedené padákové či padákově-raketové systémy, ale od typu BMD-4 se zpravidla užívá nové zařízení PBS-950U (čili Bachča-U-PDS) s jedenácti padáky, z nichž každý má vrchlík o ploše cca 350 m2. Sestava padáků je připojena ke čtyřem velikým okům na korbě vozidla, jež je s minimální světlou výškou (což umožňuje hydropneumatické zavěšení kol) umístěno na plošině, která má obrovské gumové „airbagy“, které při dopadu tlumí náraz. Okamžitě poté lze uvolnit padáky a po odjetí z plošiny může obrněnec zahájit bojovou činnost. Transportní letadlo Il-76MD může dopravit a vysadit současně tři výsadková vozidla, letoun An-22 zvládne čtyři, alternativně lze jeden kus přepravovat i v závěsu pod vrtulníkem Mi-26. Vedle výsadkových bojových vozidel se to týká i jejich odvozených variant, protože konstrukce BMD-3 a BMD-4 se staly základem řady účelových vozidel, z nichž nejznámější je obrněný transportér BTR-MD Rakuška. Jemu i dalším typům se budeme podrobně věnovat v příštím čísle.
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Diskuse o budoucí náhradě
Ono rozhodnutí z roku 2010, podle něhož se vozidla BMD-4M neměla kupovat, bylo nejspíše motivováno také názorem, že jde o již překonanou konstrukci. To se koneckonců říkalo také o BMP-3, které ale prokázalo svůj potenciál vznikem varianty BMP-3M s motorem vpředu, což odpovídá na většinu výtek, které na toto vozidlo směřovaly. Nabízí se tedy otázka, jestli i řada obrněnců BMD půjde podobnou cestou, tj. přestavbou existující konstrukce, nebo zda se vsadí na zcela nový design. V této chvíli se každopádně zdá, že výsadkáři chtějí nakupovat stávající provedení BMD-4M, resp. deriváty BMD-3/4. V minulosti se objevily informace, že se počítá i se vznikem nového výsadkového bojového vozidla, které by mohlo využívat prvky bojového vozidla pěchoty nové generace Kurganěc-25 (více v ATM 7/2015) podobným způsobem, jako je BMD-4M vzdáleně příbuzné konstrukci BMP-3. Ačkoliv se to jistě jeví jako logické řešení, v této chvíli patrně jde jen o úvahy či počáteční návrhy designu, od kterého lze těžko čekat, že by mohl vstoupit do služby dříve než v polovině příští dekády. Proto lze také předpokládat, že obrněnce BMD-3/4/4M a různá jejich odvozená provedení budou představovat základ výbavy ruských výsadkových jednotek ještě řadu let. A vzhledem ke snahám Ruska více se angažovat na mezinárodní scéně lze rovněž očekávat, že tyto obrněnce spatříme v reálných výsadkových operacích, pro které byly koneckonců zkonstruovány.

TTD ruských výsadkových bojových vozidel 3. a 4. generace
Vojskové označení
BMD-3
BMD-4
BMD-4M
Vývojové označení
Objekt 950
Objekt 960
Objekt 960M
Název úkolu (OKR)
Bachča
Bachča-U
Sadovnica
Osádka + výsadek
3 + 5 mužů
3 + 5 mužů
3 + 5 mužů
Bojová hmotnost
13,2 t
13,6 t
13,5 t
Délka korby
6,00 m
6,00 m
6,10 m
Celková délka
6,36 m
6,78 m
6,78 m
Celková šířka
3,11 m
3,11 m
3,11 m
Šířka stopy pásů
2,70 m
2,70 m
2,70 m
Celková výška
2,17 m
2,23 m
2,45 m
Rozsah světlé výšky
0,13–0,53 m
0,10–0,50 m
0,19–0,59 m
Výkon motoru
335 kW
335 kW
375 kW
Max. rychlost jízdy
70 km/h
70 km/h
70 km/h
Max. rychlost plavby
10 km/h
10 km/h
10 km/h
Dojezd na silnici
500 km
500 km
500 km
Dojezd v terénu
330 km
350 km
350 km
Max. stoupání svahu
35 °
35 °
35 °
Max. boční náklon
20 °
20 °
20 °
Max. šířka příkopu
1,50 m
2,00 m
2,00 m
Max. svislá překážka
0,80 m
0,70 m
0,70 m
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