Bojové vozidlo BMPT: Ruský Terminátor

Mezi nejvíce diskutovaná ruská vojenská vozidla současnosti nepochybně patří obrněnec, jenž má oficiální jméno BMPT (bojevaja mašina podděržki tankov, bojové vozidlo podpory tanků) a je známý i pod přezdívkou „Terminátor“. Zpočátku vyvolával hlasité nadšení a hovořilo se o vysoce perspektivním typu, avšak postupně přibývalo otázek na jeho smysl. Kritika směřovala zejména na sestavu výzbroje. Krátce se zdálo, že program BMPT skončí jako slepá ulička, ale v roce 2013 byla předvedena zdokonalená varianta BMPT-72 a mluví se o dalším vývoji. Jaký je tedy kontroverzní ruský „Terminátor“ ve skutečnosti?

První zadání a zkušební prototypy
Zkratka BMPT se poprvé objevila již v 80. letech, kdy byl ale její význam odlišný, protože šlo o projekt těžkého bojového vozidla pěchoty (bojevaja mašina pěchoty, ťaželaja). Zadání vyšlo zejména z rychlého pokroku ve vývoji pěchotních protitankových zbraní (tzn. řízených raket a pancéřovek), jejichž účinnost a mobilita prudce rostly, takže představovaly smrticí hrozbu pro veškerá obrněná bojová vozidla. Podle původního zadání mělo být BMPT obrněncem, jenž by byl zařazen do sestav tankových jednotek, byl by opatřen zbraněmi, jež by umožnily efektivně bojovat s nepřátelskými tankoborníky, a zároveň by dopravoval i menší množství pěšáků. Měl mít sedmičlennou osádku, výzbroj zhruba v kategorii bojových vozidel pěchoty a pancéřování shodné s tanky. Z toho a z požadavku společného působení s tanky zákonitě vyšel závěr, že se bude jednat o modifikaci tanku T-72. Konstrukční kancléř Čeljabinského traktorového závodu do konce 80. let postavila tři prototypy. První z nich označený Objekt 781 (dle části zdrojů též Objekt 781A) měl na korbě tanku T-72 dva nezávisle řízené moduly, z nichž každý nesl jeden 30mm kanon 2A72 a 7,62mm kulomet PKT, navíc ještě jeden samostatně ovládaný kulomet a ještě dvojici kulometů a dvojici 40mm granátometů Balkan v čele korby. Kromě toho mohl na pravém modulu nést šest trubic pro protitankové řízené rakety typu Konkurs či Kornet. Druhý prototyp zvaný Objekt 782 (nebo také Objekt 781B) měl věž s podobnou výzbrojí jako bojové vozidlo BMP-3; věž obsahovala 100mm kanon 2A70, 30mm kanon 2A72 a 40mm granátomet Balkan. Dále vozidlo opět neslo dvojici kulometů a granátometů v čele korby, jeden nezávisle ovládaný kulomet a konečně dva kulomety v zádi korby. Třetí vozidlo Objekt 787 (podle části zdrojů Objekt 745) pak neslo na bocích „tankové“ věže dva kanony 2A72, dva kulomety PKT a dvanáct trubic pro neřízené (původně letecké) rakety; na zádi vozidla pak byly namontovány ještě dva nezávisle ovládané 12,7mm kulomety NSVT.

Změna zadání a maketa Objekt 199
Žádné z těchto vozidel se ovšem nedostalo do sériové produkce. Kromě zhroucení Sovětského svazu se na tom podepsala i významná změna původních požadavků, jež vyplynula z nasazení sovětské, potažmo ruské armády v Afghánistánu a následně v Čečensku. Velení ruské armády mohlo pochopitelně sledovat i to, jak se mění charakter konfliktů všude po světě. První zadání specifikací BMPT počítalo s použitím primárně v klasické „frontové“ symetrické válce, avšak takových konfliktů dramaticky ubývalo a prioritu získávaly asymetrické operace proti různým nestátním (povstaleckým a teroristickým) skupinám. Požadavky na BMPT proto byly zásadně přeformulovány, a to včetně změny významu zkratky. Pro „bojové vozidlo podpory tanků“ již nebyla předpokládána úloha transportu pěchoty, obrněnec měl být optimalizován pro nasazení v asymetrických operacích (což zahrnuje také boje ve městě), ačkoli se i nadále počítalo s tím, že by jej bylo možno účinně používat v klasické symetrické válce, opět primárně jako vozidlo bojující proti nepřátelským tankoborníkům. Tohoto zadání se pak chopila Uralská konstrukční kancelář dopravního strojírenství (UKBTM) s předpokladem, že sériová produkce výsledného vozidla bude probíhat ve firmě Uralvagonzavod v Nižním Tagilu. Konkrétní výsledek pak byl veřejnosti poprvé představen v roce 2000, kdy se objevila maketa obrněnce, který nesl firemní označení Objekt 199 neboli Ramka (někdy také Ramka-99). Ruská armáda mu pak dala název BMPT, ale běžně se používá i přezdívka „Terminator“. Ona maketa reprezentovala v podstatě podvozek T-72 s odlišnou věží, která obsahovala 30mm kanon 2A42, 7,62mm kulomet PKT a čtyři trubice pro protitankové rakety Kornet, v čelních rozích korby se pak objevily dva 40mm granátomety AG-17D. Ani to ovšem ještě nebyla definitivní podoba, jelikož už v roce 2002 se představil první prototyp BMPT v odlišné konfiguraci.

Popis sériové verze vozidla BMPT
Varianta BMPT z roku 2002 už v podstatě odpovídala sériovému standardu. Popíšeme si ji tak o něco podrobněji. Základem je modifikovaný podvozek tanku T-72B se zvýšenou korbou, na níž je instalován úplně nový věžový modul. V něm se nalézají dva 30mm kanony 2A42, jeden 7,62mm kulomet PKTM a čtyři trubice pro protitankové řízené střely systému Ataka. Arzenál BMPT opět uzavírají dva 40mm granátomety AG-17D v čelních rozích korby, které obsluhují dva speciálně k tomu určení členové pětičlenné osádky. Kromě nich má vozidlo řidiče, střelce a velitele, kteří jsou rozmístěni stejně jako v klasickém tanku, tzn. řidič vepředu v korbě a dva jeho kolegové ve věži. Kanon 2A42 dokáže pálit dvěma kadencemi (nízkou 180 až 240 ran za minutu a vysokou 550 až 800 ran za minutu) a má teoretický dostřel 4000 m, v praxi se ovšem pálí na vzdálenosti do 2000 m. Vozidlo veze celkem 850 nábojů ráže 30 mm, z nichž polovina je tříštivo-trhavá a zápalná a polovina podkaliberní protipancéřová. Pro kulomet je k dispozici 2000 ran a pro oba granátomety (jež mají dostřel max. 1400 m) celkově 600 ran. Protitankový raketový systém 9K120 Ataka-T (jehož verze Ataka-V je známá zejména z vrtulníků) používá poloautomatické navádění po záměrné linii s bezdrátovým přenosem povelů; střelec tedy musí až do zásahu udržovat cíl v zaměřovači. Raketa 9M120 má dolet asi 5800 m a standardně nese tandemovou kumulativní hlavici schopnou prorážet přes 800 mm pancíře. V případě BMPT se ale počítá spíše se střelou 9M120F, jež nese termobarickou hlavici proti „měkkým“ objektům. Vozidlo BMPT se vyznačuje rozsáhlou sestavou pokročilých senzorů, které jsou odvozeny od přístrojů v tanku T-90S. Zahrnují mj. velký panoramatický zaměřovač velitele a kombinovaný denní a noční zaměřovač pro střelce. Pohon obrněnce zajišťuje dieselový motor V-92S2, který dodává výkon až 1000 koní (740 kW). Odolnost se shoduje s T-72B a k aktivní ochraně slouží dvě pětice dýmových granátometů ráže 81 mm.

Rozsáhlá kritika sestavy výzbroje
Nezvyklý, patrně i trochu hrozivý vzhled vozidla se spoustou zbraní přispěl k tomu, že BMPT záhy získalo velkou popularitu. Po údajně úspěšných státních testech bylo doporučeno, aby se obrněnec dostal do řadové výzbroje armády Ruské federace. Dodávky sériových vozidel měly začít v roce 2010, ovšem místo toho přišly nejprve neoficiální a posléze oficiální zprávy, že se tento projekt ruší a ruská armáda nebude BMPT odebírat. Po prvotním nadšení totiž podstatně zesílila kritika obrněnce, která směřovala zejména na konfiguraci výzbroje. Granátomety byly vyhodnoceny jako jen obtížně využitelné, neboť mají poměrně malý rozsah náměru a odměru, nesou zbytečně výkonný systém řízení palby (jenž kontrastuje s tím, že samočinný granátomet je z principu nepříliš přesnou zbraní pro střelbu na plošné cíle) a zejména navyšují počet členů osádky o dva muže, kteří nemají žádnou jinou úlohu. Další kritika se soustředila na dva 30mm kanony, jejichž konfigurace je trochu nešťastná. Z jakéhosi důvodu totiž nebyla využita velice lákavá možnost volit u kanonu zásobování ze dvou oddělených zásobníků a místo toho je celý kanonový systém koncipován tak, že levá zbraň má munici jen proti „měkkým“ cílům, kdežto pravá jenom proti obrněným objektům. Vážným problémem je způsob instalace kanonů, které mají náměr omezený tak, že okolo obrněnce existuje „mrtvá zóna“ o poloměru nejméně 35 m, kam žádná ze zbraní ve věži nemůže střílet! A problematické je vlastně i samo využití kanonu 2A42, který byl zařazen do služby pod tlakem vojensko-průmyslového komplexu, ačkoli je na vyšší vzdálenosti značně nepřesný, má poměrně malou účinnost proti „měkkým“ cílům a není právě vhodný ani pro boj ve městech, kde se jeho střely musejí dlouho „prokousávat“ stěnami budov. Kritice neunikly ani protitankové rakety Ataka, resp. instalace odpalovacích trubic vně věže, která činí celý komplex poměrně zranitelným.

Originální konstrukce na rozcestí
Jak už bylo uvedeno, armáda Ruské federace se rozhodla sériová vozidla BMPT neodebrat, ač zaplatila náklady na jeho vývoj. Společnost Uralvagonzavod tak začala hledat zájemce jinde a vyvinula zjednodušené exportní modifikace, které byly ještě více optimalizovány pro nasazení v asymetrických válkách. Vozidlo nazvané BKM-1 mělo mít shodnou hlavňovou výzbroj jako základní BMPT, avšak protitankové řízené rakety Ataka měly nahradit neřízené letecké rakety S-8 ráže 80 mm. Výrazně zjednodušit se měl i systém řízení palby, který je u základní podoby BMPT sice impozantní, ovšem pro boj proti povstalcům či teroristům zbytečně výkonný. Dále se počítalo se zvýšením počtu dýmových granátometů a naopak se zmenšením kapacity nádrží s palivem, protože i jízdní dosah BMPT se hodnotí jako naddimenzovaný; ušetřený prostor by se využil pro zvýšení zásob munice. Ještě jednodušší variantou měl být návrh BKM-2, což byl v podstatě projekt konverze již existujícího tanku (nejen T-72 či T-90, ale i T-55) na obrněnec kategorie BMPT, a to prostě instalací nové věže. Čelní granátomety by tak z výzbroje zmizely a osádka by zůstala na třech lidech, což by logicky výrazně usnadnilo integraci tohoto vozidla do sestav tankových jednotek. Právě tato možnost velmi zaujala armádu Kazachstánu, která si již v roce 2008 objednala vozidla BMPT a roku 2011 skutečně dostala první tři exempláře, jež víceméně odpovídaly původní standardní podobě. S koncepcí vozidla byla celkově spokojena, po zkouškách se však rozhodla nekupovat další nové exempláře a místo toho konvertovat část svých tanků T-72 na provedení koncepčně blízké návrhu BKM-2. Kromě toho projevila zájem o BMPT řada dalších států, např. v Alžírsku již v roce 2013 proběhly testy nového obrněnce a dalším zákazníkem bude patrně Ázerbájdžán (podle některých zdrojů by dokonce menší počet BMPT již mohl provozovat). Armáda Peru údajně projevila zájem o koncept BKM-2 s tím, že by jej chtěla aplikovat na svoje starší obrněnce T-55.

Nový BMPT-72 a další perspektivy
V současnosti se Uralvagonzavod soustřeďuje na vozidlo, jež vyšlo z požadavků Kazachstánu a představuje v podstatě variaci konceptu BKM-2 (čili konverzi existujícího tanku na BMPT), avšak nikoli se zjednodušeným systémem řízení palby. Kazašská armáda totiž předpokládá, že bude svá vozidla používat jak v asymetrických, tak v klasických konfliktech, a proto požaduje vysokou kvalitu systému senzorů. Nové vozidlo, vyvíjené pod názvem Objekt 183 a zpočátku označované i jako BMPT-2, bylo nakonec prezentováno v roce 2013 jako BMPT-72. Původně neoficiální přezdívka „Terminátor“ se poté posunula do oficiální roviny, protože nové vozidlo je označováno rovněž jako Terminator-2. Stejně jako základní podoba nese ve věži dva 30mm kanony 2A42 a 7,62mm kulomet PKTM, stejná zůstává i zásoba střeliva, za velice pozitivní je ale třeba označit jinou montáž raket systému Ataka-T, jež teď disponují pancéřovou ochranou. Vzhledem k předpokladu použití koreb již existujících tanků zmizely čelní granátomety, takže vozidlo má tříčlennou osádku. Zvyšuje se odolnost vozidla, které může být opatřeno též bloky dynamické ochrany Relikt a mřížovou ochranou proti kumulativním hlavicím pancéřovek. Pro méně náročné zájemce je k dispozici možnost pohánět obrněnec i motorem V-84MS o výkonu jen 840 koní (620 kW) a lze vybírat i mezi automatickou a manuální převodovkou. Společnost Uralvagonzavod teď doufá nejen v to, že najde pro BMPT další zájemce na světovém trhu, ale patrně také v obnovení zájmu ruské armády. Tomu by mohl pomoci již avizovaný další stupeň evoluce BMPT, který by měl reagovat na kritiku 30mm kanonů. Obrněnec by měl dostat nový bojový modul AU-220M s rychlopalným kanonem BM-57 ráže 57 mm. Díky své kadenci (asi 120 ran za minutu), dostřelu (až 8000 m) a veliké efektivitě munice by taková zbraň podstatně zvýšila ničivou sílu obrněnce BMPT proti všem druhům cílů.

Lukáš Visingr

Parametry vozidla BMPT
Bojová hmotnost
48 tun
Celková délka
7200 mm
Celková šířka
3800 mm
Výška po strop věže
1940 mm
Světlá výška
406 mm
Výkon motoru
740 kW
Max. rychlost na silnici
55 km/h
Max. dojezd na silnici
700 km
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