BMP-2MD:
Modernizace na finský způsob

Zastaralé bojové vozidlo pěchoty BMP-2 pořád figuruje ve výzbroji mnoha armáda světa, a to včetně vyspělých zemí. Náleží mezi ně také Finsko, které hodlá modernizované obrněnce verze BMP-2MD provozovat až do roku 2030. Největší změny se týkají senzorového vybavení, avšak Finové montují do vozidel i nové slovenské kanony.

Finsko si pořád formálně zachovává status neutrálního státu, ačkoliv stále těsněji spolupracuje s NATO a uvažuje o plném členství. Specifický geopolitický status Finska, jež během studené války náleželo do sovětské sféry vlivu, ovšem současně si udržovalo politickou nezávislost, se projevoval též v pestrém složení armádního arzenálu, jenž zahrnuje sovětské i západní zbraně. Finsko tak dosud provozuje mj. 94 zastaralých obrněnců BMP-2, které však právě prodělávají komplexní modernizaci. Ta se týká zejména senzorových kapacit, pravděpodobnosti přežití na bojišti a v neposlední řadě pohodlí pro osádku a výsadek.

„Bemari“ ve finské armádě
V roce 1988 uzavřelo Finsko se Sovětským svazem první kontrakt na dodávku dvaceti vozidel BMP-2 a ještě téhož roku získalo první exempláře. V roce 1991 byla podepsána další smlouva na 84 kusů, takže v roce 1992 provozovali Finové celkově 104 těchto obrněnců, vedle kterých vlastnili i téměř dvě stovky vozidel BMP-1. Sovětské obrněnce obdržely přezdívku „Bemari“, byť někdy se jim říkalo také dosti nelichotivě „Soihtu“ („Pochodeň“), což byla patrně narážka na předpokládanou krátkou životnost v akci. Zhruba tři čtvrtiny „jedniček“ poté byly postupně vyřazeny, přestože padesát kusů bylo přestavěno na velitelská a pozorovací vozidla. Ve finské armádě platí doktrína, podle které má technika zhruba každou dekádu absolvovat modernizaci či omlazení, což se dotklo rovněž vozidel BMP-2. Na přelomu století se proto provedly menší změny, např. instalace nových lehčích bočních krytů pásů a demontáž vypouštěcích trubic pro protitankové řízené střely 9M111 Fagot a 9M113 Konkurs. Finsko jich zakoupilo celkově 840 kusů, ale po vypršení životnosti již nemělo smysl nechávat na obrněncích odpalovací zařízení. Takto upravená vozidla se někdy označují jako BMP-2M. Finská armáda si pořídila také nová švédská bojová vozidla CV9030 FIN a předpokládalo se, že sovětské obrněnce záhy zamíří do výslužby, ale pak bylo přece jen rozhodnuto o jejich ponechání, v čemž zřejmě sehrály úlohu i zhoršené vztahy mezi Západem a Ruskem, protože sama geografická poloha Finska z něj dělá zákonitý „terč“ jakýchkoli bezpečnostních problémů. Jisté je, že v roce 2013 vyhlásila armáda výběrové řízení na modernizování 94 vozidel BMP-2.

Moderní senzorové vybavení
Požadovalo se vylepšení obrněnce především z hlediska činnosti v noci a snížení infračervené stopy. O kontrakt se ucházely dvě finské společnosti, a sice Conlog Oy a Oricopa Oy (součást skupiny Patria), z nichž každá roku 2014 vyrobila jeden demonstrátor, načež armáda provedla důkladné srovnávací zkoušky a zvolila řešení firmy Conlog Oy. V roce 2015 byly předvedeny první exempláře modernizovaného provedení, které získalo jméno BMP-2MD. Hned na první pohled si lze povšimnout především mohutného senzorového bloku nad hlavní 30mm kanonu 2A42. Pochází od společnosti Thales, obsahuje pasivní infračervený senzor a denní kameru se zesilovačem světla pro noční podmínky a slouží zejména pro střelce, ačkoli plochý displej pro zobrazení dat má také velitel. Z vozidla tedy mohl (konečně) zmizet zastaralý systém nočního vidění s aktivním infračerveným přisvícením s pomocí charakteristických kulatých světlometů na věži. Menší infračervený přístroj pro noční vidění se nalézá na přední části korby a pomáhá řidiči. Další viditelné změny zahrnují úložné schránky na bocích korby a na věži, díky nimž se může část výbavy dopravovat jinde než v téměř příslovečně stísněném vnitřku BMP-2. Kromě toho schránky slouží jako představný pancíř. Zakrývají sice většinu střílen v prostoru výsadku (zůstala jenom jediná), avšak je nutno dodat, že užitečnost střílen byla vždy značně pochybná. BMP-2MD dostalo i nové sedačky, přibylo vytápění a byly instalovány nové radiostanice. Dle části zdrojů se výhledově počítá i s montáží kamer pro kruhový rozhled, s úpravami podvozku a možná i s novým motorem, jenž by kompenzoval nárůst hmotnosti o zhruba půl tuny, ovšem zatím vozidlo používá původní sovětský agregát UTD-20.

Nákup slovenských kanonů
Zmíněný požadavek armády na snížení infračervené stopy se částečně vyřešil montáží nového výfukového potrubí, které odvádí horké plyny dolů. Efektivnější opatření ale představuje fakt, že si Finsko pořídilo maskovací soupravy Berberys-R od polské firmy Miranda. V podstatě se jedná o síť, která vedle vizuální kamufláže zajišťuje výraznou redukci infračervené a radarové stopy. Ve finské armádě se kromě BMP-2MD používá také pro tanky Leopard 2A6. Souprava se skládá z dílů, jimiž lze vozidlo pokrýt, aniž by došlo k omezení pohyblivosti nebo možnosti otáčení věže. V některých finských médiích se objevila i zpráva, že by modernizovaná BMP-2 měla obdržet nové protitankové řízené střely, např. ruské Kornet nebo izraelské Spike, ale tato informace nikdy nebyla oficiálně potvrzena. Změna výzbroje BMP-2MD ale přesto proběhne, byť půjde „jen“ o montáž nových kanonů, jelikož původní 2A42 už jsou citelně opotřebované. Finská armáda si ale přála zachovat ráži 30x165 mm, a tudíž volba padla na kanon GTS-30 od slovenské společnosti ZTS-Špeciál z Dubnice nad Váhom. V únoru 2018 tedy bylo objednáno prvních devět zbraní a celkem má jít o sto kusů za částku 8 milionů euro. V tomto roce by měl být završen proces modernizace všech 94 používaných vozidel na standard BMP-2MD, za což státní pokladna zaplatí sumu 35 milionů euro. Instalace kanonů GTS-30 do všech obrněnců by se měla uskutečnit do roku 2021. Závěrem lze konstatovat, že BMP-2MD reprezentuje vcelku skromný, avšak finančně efektivní modernizační program, díky němuž by měla finská armáda pokračovat v provozu BMP-2 až do konce příští dekády.
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Parametry vozidla BMP-2MD
Osádka + výsadek
3 + 7
Bojová hmotnost
14 tun
Celková délka
6,74 m
Celková šířka
3,15 m
Celková výška
2,45 m
Výkon motoru
220 kW
Max. rychlost jízdy
65 km/h
Max. rychlost plavby
7 km/h
Dojezd na silnici
600 km
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