BMP-3:
Obrněnec bez konkurence

Před dvaceti lety vstoupilo do výzbroje sovětské armády bojové vozidlo pěchoty BMP‑3. Stále patří k nejuznávanějším výrobkům ruského zbrojního průmyslu a jeho mimořádné kvality přilákaly i četné zahraniční zájemce.

Západní experti poprvé zaznamenali BMP‑3 na moskevské vojenské přehlídce v roce 1990. Zpočátku však byli zmateni jeho silnou výzbrojí a domnívali se, že se jedná o lehký obojživelný tank. Až pozdější analýzy ukázaly, že jde o velice silně vyzbrojené bojové vozidlo pěchoty, k němuž USA ani Evropa vlastně dodnes nemají opravdový ekvivalent. BMP‑3 si vede dobře i na světovém trhu. Našlo si cestu do několika zahraničních armád a dalších zájemců rozhodně neubývá.

Na podvozku lehkého tanku
Je zajímavé, že západní analytici ve svém prvním odhadu nebyli zase tolik vzdáleni od pravdy. BMP‑3 totiž skutečně vzniklo na bázi projektu lehkého tanku Objekt 685, jednoho ze zvažovaných nástupců plovoucího průzkumného tanku PT‑76. Objekt 685 nebyl zařazen do služby, avšak jeho výrobce, Kurganský strojírenský závod (Kurganmašzavod), využil tento podvozek pro návrh nového bojového vozidla pěchoty pro sovětskou armádu. Vývoj probíhal pod vedením inženýra A. Novikova od počátku 80. let a vozidlo vstoupilo do výzbroje v roce 1987.
BMP‑3 se podstatně odlišuje od svých předchůdců BMP‑1 a BMP‑2. Oproti nim je delší, má nižší věž a vyšší korbu, takže nabízí větší prostor pro osádku i přepravovaný pěchotní roj. BMP‑3 je určeno pro tříčlennou osádku a sedm vyzbrojených vojáků. Řidič sedí v přední části korby uprostřed, zatímco místo velitele je ve věži vpravo a místo střelce ve věži vlevo. Dva příslušníci pěchotního roje sedí vlevo a vpravo od řidiče a ostatních pět v prostoru korby za věží. Prostor je opatřen dvojicí kruhových průlezů ve stropě a dvoudílnými dveřmi v zádi. Kvůli usnadnění nástupu a výstupu jsou k dispozici výklopné schůdky. V případě potřeby se do prostoru roje vejde až sedm mužů, takže BMP‑3 je schopno dopravit až 12 osob. Za prostorem roje na pravé straně se nachází instalace motoru a převodovky, palivové nádrže jsou vestavěny v podlaze.
Pohon BMP‑3 zajišťuje vidlicový desetiválcový dieselový motor UTD‑29 o výkonu 368 kW (500 koní), který propůjčuje maximální rychlost na silnici 72 km/h. BMP‑3 dále dokáže překonat kolmou stěnu o výšce 80 cm a příkop široký 2,5 m. Nejvyšší možný úhel bočního náklonu činí 35 % a nejvyšší úhel stoupání 60 %. BMP‑3 je podobně jako lehká vozidla řady BMD opatřeno regulovatelným zavěšením, které umožňuje nastavení světlé výšky v rozsahu od 19 do 51 cm. Pro pohyb ve vodě slouží dva vodomety umístěné po bocích zadní části korby a vlnolam složený na jejím čele. Díky těmto zařízením může BMP‑3 plout rychlostí 10 km/h.

Impozantní výzbroj
BMP‑3 je rozhodně nejsilněji vyzbrojené bojové vozidlo pěchoty ve službě. Hlavní část výzbroje se nachází v jeho nízké věži a tvoří ji tři společně lafetované koaxiální zbraně od zbrojovky KBP (Konstruktorskoje bjuro priborostrojenija). Je to zejména 100mm kanon 2A70 s drážkovaným vývrtem, který může vystřelovat tříštivo‑trhavou nebo podkaliberní průbojnou munici na účinnou vzdálenost 4000 m. Zároveň však tvoří také odpalovací zařízení protitankového raketového kompletu 9K116‑3 Basňa‑2 s naváděním po laserovém paprsku.
Z hlavně se vystřeluje speciální náboj 3UBK10‑3, jež obsahuje nevelkou prachovou náplň a řízenou protitankovou raketu 9M117 (v kódu NATO AT‑10 Stabber). Stejný typ rakety tvoří i součást výzbroje některých variant tanků T‑55 a T‑62. Efektivní dosah rakety 9M117 činí 4000 m a kumulativní hlavice prorazí pancíř o síle 650 mm. Kanon 2A70 má automatický nabíjecí mechanismus s rychlostí cca 10 výstřelů za minutu, ovšem „raketové“ náboje je nutno nabíjet manuálně. Standardní zásoba střeliva obsahuje 22 tříštivo‑trhavých nábojů 3UOF17 přímo v zásobníku a dalších 18 kusů umístěných v korbě. Počet vezených „raketových“ nábojů 3UBK10‑3 se pohybuje od tří do osmi.
Druhou zbraní BMP‑3 je 30mm rychlopalný kanon 2A72, jež slouží proti lehce pancéřovaným a vzdušným cílům. Vznikl evolucí typu 2A42 známého z BMP‑2 a bitevních vrtulníků Ka‑50 a Mi‑28. Může pálit rychlostí 350 ran za minutu na vzdálenost zhruba 4000 m. Využívá zásobování ze dvojice pásů, z nichž první obsahuje 300 tříštivo-trhavých nábojů a druhý 200 průbojných nábojů. Kanon 2A72 se nachází vpravo od 2A70, kdežto vlevo od něj je umístěn 7,62mm kulomet PKT s kadencí 650 ran za minutu a zásobou 2000 nábojů. Celá sestava tří hlavňových zbraní má rozsah náměru od –6 do 60 stupňů v předním sektoru, případně od –2 do 64 stupňů v zadním sektoru. Na přední straně věže jsou namontovány i dvě trojice 81mm dýmových granátometů Tuča.
Poněkud neobvyklou doplňkovou výzbroj tvoří další dva kulomety PKT umístěné ve střílnách v levém a pravém předním rohu korby. Tam je ovládají dva členové pěchotního roje, kteří sedí vedle řidiče. Kulomety mají zásobu po 2000 kusech munice. V prostoru roje jsou kromě toho převáženy pěchotní zbraně, jako je lehký kulomet PKM či těžký kulomet NSV‑12,7, 30mm granátomet AGS‑17 Plamja, pancéřovky řady RPG nebo protiletadlové řízené rakety sérií Strela či Igla.

Ze SSSR na světový trh
Velitel a střelec mají k dispozici rozsáhlou sestavu přístrojů k vyhledávání cílů a řízení palby. Hlavním přístrojem střelce je denní a noční zaměřovač 1K13‑2, který nabízí až osminásobné zvětšení ve dne a 5,5násobné v noci. Doplňkovým zaměřovačem je periskopový přístroj PPB‑2 pro střelbu na rychle se pohybující pozemní i vzdušné cíle. Velitel může převzít ovládání výzbroje za pomoci zaměřovače 1PZ‑10, ovšem zpravidla obsluhuje zejména pozorovací přístroj TKN‑3MB s denním i nočním kanálem. Sestava tří zbraní ve věži má dvouosý stabilizátor 2E52, jež umožňuje vést přesnou palbu při rychlosti do 25 km/h. Nad kanonem 2A70 se nachází pouzdro laserového dálkoměru 1D16 s dosahem od 500 do 4000 m. „Mozkem“ systému řízení palby je balistický počítač 1V539. Dvojice kulometů v přídi korby je opatřena jednoduchými optickými zaměřovači.
Výčet elektroniky ukazuje, že BMP‑3 už spadá do nové generace bojových vozidel pěchoty, která se svou technologickou úrovní vyrovnají soudobým tankům. Do stejné kategorie patří i britský typ Warrior nebo americký M2 Bradley. Sovětská armáda zařadila BMP‑3 do výzbroje v roce 1987 a sériová výroba pokračovala do rozpadu Sovětského svazu. Asi 700 vyrobených vozidel převzala armáda Ruské federace, okolo 100 kusů získala Ukrajina a menší počet má Kazachstán a Ázerbajdžán. Vysoké kvality BMP‑3 ovšem brzy přilákaly zahraniční kupce.
Prvním byly Spojené arabské emiráty, které během veletrhu IDEX 1993 objednaly 415 vozidel BMP‑3. Od základní varianty se liší infračerveným senzorem Namut, který vyvinula francouzská firma SAGEM a běloruský podnik Peleng. Je nainstalován na levé zadní straně věže. Téměř totožné provedení objednal v počtu 55 kusů Kuvajt. V letech 1995‑1996 koupila Národní garda Kypru 43 kusů BMP‑3 základní verze. Zatím posledním nesporným uživatelem je Jižní Korea, jež v roce 2002 v rámci likvidování ruského dluhu získala mimo jiné třicet BMP‑3. Úplný seznam vlastníků je však patrně delší. Nevelký počet koupila Sýrie a snad také Saúdská Arábie, možná až 100 vozidel vlastní armáda Alžírska a zhruba 36 kusů se dostalo na Srí Lanku. Mezi perspektivními kupci se uvádí například Indie, Indonésie a Řecko. Cena BMP‑3 dosahuje přibližně 900 000 amerických dolarů, což je méně než polovina ceny typů Bradley či Warrior.

Modernizace: BMP-3M
Na výstavě IDEX 1999 v Abú Zábí předvedla firma Kurganmašzavod modernizovanou obměnu BMP‑3M, kterou od té doby nabízí také na světovém trhu. Pohání ji turbodieselový motor UTD‑32 o výkonu 489 kW (660 koní), což posunuje maximální rychlost na 84 km/h. Zcela se změnil systém řízení palby. Namísto zaměřovače 1K13‑2 a dálkoměru 1D16 je použit nový senzor Sož od běloruské firmy Peleng‑BelOMO, jež kombinuje denní kameru, přístroj pro noční vidění a laserový dálkoměr a zaměřovač. Střelec nově disponuje také infračerveným senzorem Věsna‑K a přístrojem pro samočinné sledování cílů AST‑B. Velitel má nový zaměřovač TKN‑AI. BMP‑3M se vyznačuje i účinnějším nabíjecím zařízením, jež mechanicky nabíjí také „raketové“ náboje 3UBK10‑3. Odolnost zvyšují desky modulárního pancéřování a eventuálně i montáž jednoho ze dvou nabízených systémů aktivní ochrany. Prvním je „soft‑kill“ typ Štora‑1 schopný odklonit z dráhy rakety naváděné polosamočinně nebo pomocí laseru. Druhou alternativou je „hard‑kill“ komplet Arena, jež proti raketám odpaluje speciální projektily. Kromě celkové modernizace nabízí Kurganmašzavod též jednotlivé prvky BMP‑3M. Například v roce 2000 dostala BMP‑3 v armádě Spojených arabských emirátů přístroje Sož.
Stranou nezůstal ani producent zbraňového systému BMP‑3, firma KBP. Rozhodla se pro další vývoj tohoto výrobku a výsledkem je věžový komplet Bachča‑U, který lze umístit například na BMP‑2, BMP‑3, BMD‑3 a BTR‑90. Oproti původní věži je poněkud plošší a hranatější. Vyznačuje se novou sestavou senzorů, v níž nechybí ani panoramatický zaměřovač velitele. 100mm kanon může střílet projektily 3UBK23‑3 s protitankovými raketami 9M117M kompletu Arkan. Mají dosah přes 5500 m a jejich hlavice probíjí pancíř odpovídající 750 mm oceli. Zmíněná vozidla s věží Bachča‑U se nazývají BMP‑2M, BMP‑3M, BMD‑3M a BTR‑90M, což však způsobuje nedorozumění, protože označení BMP‑3M už dostala výše popsaná modernizace z Kurganmašzavodu.
Ukázkou snahy zvýšit odolnost BMP‑3 je varianta BMP‑3V, kterou představila moskevská společnost NII Stali. Na přídi a bocích korby a na věži je opatřena doplňkovým modulárním pancéřováním a celkem 84 bloky dynamického pancíře Kaktus, jež využívají i nejmodernější ruské tanky T‑2000 a T‑95. Kaktus je účinný jak proti kumulativním, tak proti podkaliberním průbojným střelám. Velkou nevýhodou je ovšem navýšení bojové hmotnosti o 4150 kg, což zcela znemožňuje plavbu. BMP‑3V je také o 74 cm širší a o několik centimetrů delší.

Řecko se zajímá o BMP‑3F
Firma KBP vyvinula i věžový komplet Kliver, kterým lze vybavit řadu typů vozidel včetně BMP‑3. Jedná se o jednomístný komplet s externě instalovaným 30mm kanonem 2A72, 7,62mm kulometem PKT a čtyřmi protitankovými střelami 9M133 Kornet. Je zajímavé, že podobná věž byla součástí původního návrhu BMP‑3 od zbrojovky Kurganmašzavod. Vozidlo neslo název Objekt 688 a jeho arzenál obsahoval 30mm kanon 2A42, 7,62mm kulomet PKT, 30mm samočinný granátomet AGS‑17 Plamja a odpalovací zařízení pro dvě řízené protitankové rakety 9M113 Konkurs. Po zkouškách ovšem dostala přednost nynější podoba s věží od KBP. Objekt 688 je k vidění v tankovém muzeu Kubinka společně s jedním z prototypů sériové podoby vozidla BMP‑3.
Varianta BMP‑3F je určena pro námořní pěchotu, útvary pobřežní obrany a vyloďovací operace. Při vývoji byl proto kladen důraz na zvýšení schopnosti plavby. BMP‑3F si poradí s vlnami úrovně 3 a může přesně střílet na vlnách úrovně 2. Má zvětšené nádrže pro palivo, vyšší výtlak a vodní čerpadla s výkonem 1500 litrů za minutu, díky čemuž může plout na moři po dobu nejméně sedmi hodin. Byl představen i prototyp vozidla BMMP (bojevaja mašina morskoj pěchoty), což je vlastně BMP‑3F s věží z BMP‑2, avšak bez odpalovacího zařízení pro protitankové řízené rakety 9M113 Konkurs. Hmotnost BMMP je díky tomu o asi 550 kg nižší. Ruské námořnictvo sice nenašlo finance na nákup BMP‑3F či BMMP, ale od loňského roku jeví zájem Řecko.
Velitelská verze BMP‑3 se nazývá BMP‑3K. Vyznačuje se výrazně rozšířeným spojovacím a navigačním vybavením a v prostoru roje operují tři důstojníci. Na pohled lze BMP‑3K od základní verze rozeznat podle dvou silných antén na zádi věže. Varianta ChTMV (chodovoj trenažer mechanika‑voditěla) je využívána k výcviku řidičů, takže má místo věže prosklenou hranatou kabinu určenou pro instruktora. Obrněné vozidlo BRM‑3K Rys s rozsáhlou škálou senzorů slouží především k průzkumným misím. V nabídce ruského zbrojního průmyslu figuruje i „prázdný“ podvozek BMP‑3 nazvaný Objekt 699. Váží 12,1 tuny a lze jej uzpůsobit pro nejrůznější specializované nástavby.

Další odvozené varianty
Na tomto podvozku byly zkonstruovány dva stíhače tanků. Prvním z nich je vozidlo 9P162 Kornet‑S vybavené dvojicí odpalovacích zařízení pro protitankové střely 9M133 Kornet s polosamočinným naváděním. Vozidlo má automatické nabíjení a převáží šestnáct raket. Systém řízení palby dokáže současně navádět dvě střely na jeden cíl. Druhým typem je 9P157‑2 Chrizantema‑S, jež bývá nezřídka označován za nejlepší raketový stíhač tanků na světě. Disponuje patnácti raketami 9M123 s dostřelem 6000 m, z nichž každá má dva naváděcí systémy, poloautomatický laserový a plně automatický radarový. Díky tomu lze navádět dvě rakety na dva různé cíle zároveň. Perspektivně se počítá s využitím podvozku BMP‑3 pro nejnovější protitankové rakety dlouhého dosahu typu Hermes (více v ATM 5/2006). Na korbě BMP‑3 byl zkoušen rovněž protivzdušný systém KBP Pancir‑S s osmi řízenými střelami 57E6 a naváděcím radarem. Jiný návrh protiletadlové varianty počítá s věží Wildcat, která disponuje dvěma 30mm kanony, nebo s věží MBDA Santal vybavenou šesti raketami Mistral.
Další aplikaci šasi BMP‑3 představuje samohybný dělostřelecký komplet 2S31 Vena. V jeho věži se nachází zajímavá 120mm zbraň 2A80, která spojuje vlastnosti kanonu, houfnice a minometu. Je schopna vést přímou palbu protipancéřovými střelami i nepřímou střelbu minometnými granáty včetně projektilů typu Kitolov‑2M s koncovým laserovým navedením. Jiná „dělostřelecká“ varianta BMP‑3 má švédskou věž s finským 120mm dvouhlavňovým minometem AMOS (viz ATM 5/2006). Ve stádiu návrhu se nachází lehký tank či stíhač tanků BMP‑T se 125mm kanonem.
Poslední dvě vozidla na podvozku BMP‑3 plní podpůrné role. Typ BREM‑L čili Begljanka (Objekt 691) představuje vyprošťovací a opravárenský stroj. Disponuje navijákem s tažnou silou 15 tun, jeřábem o nosnosti 5 tun, radlicí a svářečskou soupravou. Malý počet vozidel BREM‑L byl dodán do Spojených arabských emirátů a na Kypr. Jen v prototypu existuje ženijní vozidlo Vostorg‑2, v jehož výstroji najdeme radlici, rameno pro připojení různých nástrojů a naviják. BREM‑L i Vostorg‑2 mají pro vlastní obranu 7,62mm kulomet PKT.
Výčet rozmanitých odvozených variant potvrzuje, že BMP‑3 patří k tomu nejlepšímu, co trh bojových vozidel pěchoty nabízí. Jde o vozidlo s vysokou pohyblivostí, vskutku mimořádnou palebnou silou a kvalitním přístrojovým vybavením. Povedená konstrukce umožnila vývoj řady specializovaných vozidel, z nichž mnohá se také řadí ke špičkám ve svých oborech. Západní armády kupodivu nejeví přílišný zájem o bojová vozidla pěchoty, která by měla tak působivé parametry jako BMP‑3. Ruský obrněnec tedy zřejmě i nadále zůstane bez konkurence.
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Průzkumné vozidlo BRM-3K Rys
Šasi BMP‑3 využívá mimo jiné obrněné průzkumné vozidlo BRM‑3K Rys z Rubcovského strojírenského závodu (RMZ). Slouží zejména pro průzkum v hloubce až 100 km za nepřátelskými liniemi, pro sledování cílů, hlídkování nebo boj proti diverzantům. Ve věži se nachází 30mm kanon 2A72 se 400 náboji a 7,62mm kulomet PKT s 2000 náboji. BRM‑3K se vyznačuje zejména rozsáhlou sestavou senzorů. Ke střelbě slouží denní a noční zaměřovač BPK‑2‑42 a periskopový zaměřovač PPB‑2. Na stožáru vysouvajícím se z věže je upevněn průzkumný radiolokátor 1RL133‑1 s dosahem okolo 12 km. Další vybavení zahrnuje televizní přístroj 1PN71, aktivní a pasivní přístroj pro noční vidění 1PN61 a laserový dálkoměr 1D14 s dosahem 10 km. BRM‑3K disponuje i kvalitním navigačním vybavením včetně gyrokompasu a topografické mapy. K dispozici je také řada komunikačních přístrojů. V zadní části se nachází pomocný generátor o výkonu 4 kW, aby přístroje mohly pracovat také při nečinnosti hlavního agregátu. Osádku tvoří šest mužů, bojová hmotnost je 19,6 tuny a dynamické vlastnosti se shodují s BMP‑3. Vozidlo bylo vyvíjeno pod názvem Objekt 501. Veřejně se představilo v roce 1990 a malý počet zřejmě slouží v armádě Ruské federace. Zbrojovka RMZ je nabízí také na světovém trhu, zatím však bez exportního úspěchu.

TTD základní verze BMP-3
Bojová hmotnost
18 700 kg
Délka korby
7140 mm
Celková délka
7200 mm
Celková šířka
3230 mm
Výška po strop věže
2300 mm
Výkon motoru
368 kW
Měrný výkon
19,7 kW/t
Max. rychlost jízdy
72 km/h
Max. rychlost plavby
10 km/h
Max. dojezd
600-650 km
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