Obrněná vozidla BMO

Speciální obrněná vozidla vyzbrojená plamenomety bývala běžnou součástí výzbroje armád. Mezi země, jež přikládaly této technice velký význam a vyvinuly řadu typů plamenometných tanků, patří zejména Rusko, resp. bývalý Sovětský svaz. Klasické plamenomety už dnes sice platí za dávno zastaralé a z výzbroje vyspělých zemí vesměs vymizely, ale ruští konstruktéři za ně vyvinuli náhradu ve formě tzv. reaktivních plamenometů. Na koncept plamenometných tanků pak v jistém smyslu navazují obrněná vozidla pro plamenometná družstva BMO, která vstoupila do služby v ruské armádě v roce 2001.

RPO Šmel a BMO-1
Klasické plamenomety jsou v podstatě vrhače, které pomocí stlačeného plynu dopravují na cíl hořící kapalinu. Naopak moderní reaktivní plamenomety představují bezzákluzové zbraně, jež se podobají jednorázově použitelným pancéřovkám; namísto protitankové kumulativní nálože však nesou hlavice se zápalným efektem. Ruský reaktivní plamenomet typu RPO (reaktivnyj pěchotnyj ogněmjot), známý také jako Šmel, je jednorázová zbraň ráže 93 mm a s délkou 920 mm. Váží 12 kg, maximální dostřel činí 1000 m a mířený 600 m. Existuje ve třech variantách, které se liší typem hlavice. Plamenometem v užším smyslu je RPO-Z, jehož hlavice obsahuje zápalnou látku příbuznou napalmu. RPO-A má hlavici termobarickou (čili palivo-vzdušnou) a je vhodný k ničení měkkých cílů a budov. A konečně verze RPO-D s kouřovou hlavicí slouží hlavně pro oslepování nepřátelských senzorů a obsluh zbraní.
Jeden voják obvykle nese na zádech dva plamenomety RPO. Ale vzhledem k tomu, že vojáci s plamenomety zpravidla působí na bojišti v týmech, vznikla logická potřeba zavést do služby nějaký vhodný dopravní prostředek pro vojáky s RPO; tento nápad pravděpodobně navazoval na úspěšné ruské plamenometné tanky série OT. Požadované vozidlo by mělo přepravit velký počet samotných plamenometů RPO a kromě nich rovněž příslušný počet vojáků, nejlépe celé družstvo. Tak se na konci 90. let zrodil program tzv. bojových vozidel plamenometné pěchoty neboli BMO (bojevaja mašina ogněmjotčikov).
Prvním z nich je typ BMO-1, který představuje variantu úspěšného bojového vozidla pěchoty BMP-2. Vyvinulo jej Konstruktorskoje bjuro priborostrojenija (KBP) z města Tula. BMO-1 je rozeznatelné podle dvou svazků na bocích věže, z nichž každý obsahuje dvanáct dýmových či zápalných granátometů. K největším změnám ovšem došlo v prostoru roje v zadní části. Místo dvou lavic pro celkem šest až sedm osob je použita jedna lavice pro čtyři muže na levé straně, kdežto na pravém boku je blok s konzolami pro 18 plamenometů RPO, které lze vytahovat po otevření záďových dveří. Poblíž lavice je uloženo několik dalších trubic RPO. Některé zdroje uvádějí, že 30mm kanon 2A42 ve věži je jen maketa, nebo dokonce že je atrapou celá věž, ale podle patentové dokumentace tomu tak není.

Těžké vozidlo BMO-T
Je zřejmé, že prostředek BMO-1 představuje spíše určitou improvizaci. Skutečně speciálním vozidlem pro pěchotu s plamenomety je obrněnec BMO-T (bojevaja mašina ogněmjotčikov, ťažolaja), jež představuje novou konstrukci na bázi tanku T-72, resp. T-90. Zjednodušeně se dá popsat jako těžký obrněný transportér využívající tankový podvozek. Výrobcem je podnik KB Transmaš z Omsku, který tento konstrukční postup využil opakovaně; před několika lety vyvinul těžký obrněný transportér BTR-T na šasi T-55.
BMO-T je určený pro devět osob, a to řidiče-mechanika v přední části korby a velitele a sedm členů družstva ve středovém prostoru; v zádi se nalézá motor. Konzoly pro RPO jsou uloženy ve třech blocích. První je umístěn podélně na levé straně (za ním následuje trojice sedaček pro členy družstva), druhý příčně na pravé straně (za ním následují čtyři sedadla členů družstva) a třetí podélně uprostřed za místem velitele (čili mezi oběma řadami sedaček družstva). Celkem mohou pojmout 32 plamenometů RPO; několik dalších trubic se vejde do pomocné schránky nad pravým pásem. Ve srovnání s BMO-1 nabízí BMO-T vojákům především vyšší ochranu. Korba má pancíř odpovídající tanku T-72, v přídi je vestavěna dynamická ochrana a na boky lze zavěsit přídavné prvky dynamické ochrany. Pro aktivní obranu je použit dálkově ovládaný kulomet Kord ráže 12,7 mm a dýmové granátomety. Veliteli a členům družstva slouží dvojice průlezů v horní části korby (uzpůsobených k tomu, aby z nich bylo možné vést palbu z RPO), kdežto řidič má vlastní poklop v čele korby.
Vozidla BMO-1 a BMO-T nepochybně patří mezi značně obskurní techniku. Jsou velmi úzce specializovaná, působí nenápadně, pravděpodobně byla vyrobena v poměrně malém množství (nejvýše desítky kusů) a nejsou nabízena na světovém trhu. Podniky KBP a KB Transmaš ani neuvádějí prostředky BMO v seznamech svých produktů. Na veřejnosti se bojová vozidla pro plamenometnou pěchotu objevují jen zřídka, a to zpravidla při prezentacích výbavy ženijních jednotek. Přesto však dokládají konstrukční potenciál ruského zbrojního průmyslu a dokazují, že ruská armáda s plamenomety nadále rozhodně počítá.

Lukáš Visingr

Publikace: Střelecká revue 9/2008

