Bojové vozidlo Ikv 91:
Obrněnec (nejen) pro podporu pěchoty

V roce 1976 zavedla švédská armáda do výzbroje pozoruhodné lehké obrněné vozidlo, které je zpravidla označováno za lehký tank nebo stíhač tanků. Ale typ Ikv 91, jak ostatně naznačovalo již jeho jméno a rovněž jeho zařazení a užívání v královských ozbrojených silách, byl vytvořen především jako prostředek palebné podpory pěšáků.

Lehké a střední tanky se dnes znovu dostávají do středu zájmu armád, což pochopitelně vede i ke studiu jejich historie. K méně známým, ovšem technicky vysoce zajímavým stránkám patří švédský Ikv 91 (Infanterikanonvagn 91), který vznikl coby vozidlo pro spolupráci s pěchotou, ačkoliv se zohledňovala také schopnost ničit nepřátelské tanky, a tudíž lze z dnešního pohledu říci, že šlo víceméně o lehký tank či stíhač tanků. V rámci těchto kategorií byl ostatně nabízen i na světovém trhu, kde se mu však nepodařilo získat úspěch.

Náročné požadavky na nové vozidlo
V polovině 60. let bylo zřejmé, že švédské spektrum obrněných vozidel pro palebnou podporu pěchoty zastaralo. Ve službě se nacházela samohybná děla Pvkv m/43 a Ikv 73 kalibru 75 mm a Ikv 102 a Ikv 103 ráže 105 mm, ve všech případech deriváty středního tanku Strv m/42, jenž byl navržen koncem 30. let. K podpoře pěchoty se používaly rovněž tanky Strv 74, které měly stejný konstrukční základ. Pod krycím názvem MUR (Markmålsutredningen) byl tedy zahájen projekt nového obrněnce, jenž by nahradil všechny výše uvedené typy jako standardní výzbroj obrněných rot v pěších brigádách. Jestliže zastarávající vozidla byla navržena především coby nástroje k ničení statických opevněných objektů, u nové konstrukce se měl klást důraz také na destrukci nepřátelských obrněných vozidel. To odráželo změněnou povahu moderní války, jež favorizovala mobilitu. Také specifikace žádaly, aby byl nový obrněnec vysoce pohyblivý, a to i v lesnatém a bažinatém terénu na severu Švédska, navíc měl být bez delších příprav schopný plavby. Současně se však měl účastnit boje proti nepřátelským tankům, což znamenalo velkou palebnou sílu. Požadavek pohyblivosti znamenal nízkou hmotnost, takže vozidlo nemohlo mít těžké pancéřování, ale příliš nízká váha by neumožnila použít výkonné dělo, takže specifikace se zdánlivě točily v kruhu. Švédské ministerstvo obrany zkoumalo celkově čtrnáct návrhů, jež pocházely od tří různých společností, a sice Hägglunds & Söner, Bofors a Landsverk. Nejprve platil za favorita projekt té poslední uvedené, jež měla s výrobou obrněnců největší zkušenost, ale nakonec dostal přednost návrh firmy Hägglunds & Söner.

Testy prototypů a sériová produkce
V její prospěch tehdy mluvil hlavně fakt, že ve své koncepci zohlednila technickou příbuznost s další novinkou ve výzbroji švédských pěších brigád, a to s obrněným transportérem Pbv 302 (ten bude podrobně popsán v některém z příštích čísel). V podstatě totiž navrhovala něco jako lehké věžové útočné dělo na prodlouženém podvozku Pbv 302, a to s hlavní výzbrojí tvořenou nízkotlakým dělem ráže 90 mm, což řešilo také ono dilema, které představovaly požadavky na nízkou hmotnost a zároveň schopnost efektivně ničit tanky. V dubnu 1968 tak byly objednány tři prototypy pro účely zkoušek a první z nich zahájil testy v roce 1971. Potvrdilo se, že vznikl velice perspektivní design, a proto bylo v roce 1972 rozhodnuto o sériové produkci a zavedení do výzbroje pod názvem Infanterikanonvagn 91, resp. Ikv 91. Číselné označení říkalo, že je to první vozidlo tohoto druhu se zbraní ráže 9 cm. Krátce se navrhovalo i bojové jméno „Järven“ („Rosomák“), které se ale evidentně neuchytilo. Švédská armáda si objednala 200 kusů a roku 1975 přidala ještě kontrakt na dalších dvanáct. Všechna vozidla byla zhotovena do konce roku 1978. Jestliže předchozí typy řady Ikv odpovídaly kdysi běžnému standardu útočných děl, což znamenalo výzbroj v pevné nástavbě, nový Ikv 91 měl otáčivou věž, a proto vypadal spíš jako lehký tank. Právě věž tvořila také jeden z hlavních rozdílů mezi prototypy a sériovými kusy, u kterých byla o něco rozměrnější. Vedle toho se poněkud změnilo řešení zádě korby (resp. kryt motorového prostoru, jenž nově dovoloval pohodlnější přesun pěšáků), jinak vyhlížely i boční kryty pásů a vozidlo obdrželo automatickou převodovku.

Dobrá ochrana a vysoká pohyblivost
Korba Ikv 91 byla svařena z pancéřové oceli a skládala se ze tří oddílů. V předním seděl řidič, následovalo bojové oddělení s věží a za protipožární přepážkou se nacházel motorový prostor. Ocel použitá pro výrobu korby a věže byla poměrně slabá, jelikož její tloušťka činila mezi 4 a 8 mm, ovšem odolnost značně zvyšovala propracovaná konstrukce, protože palivové nádrže a různé úložné schránky do ní byly zapracovány jako integrální součásti pancéřování, které tedy mělo fakticky komorový charakter. Výsledkem byla pozoruhodně nízká hmotnost, která činila u prototypů jen 15,5 tuny a u sériových vozidel 16,3 tuny. Vozidlo mělo i široké pásy, které se daly vybavit gumovými patkami (popř. i „pádly“ pro snazší pohyb ve vodě), takže jeho měrný tlak na půdu byl oproti běžným tankům poloviční, což samozřejmě dramaticky zvyšovalo jeho pohyblivost v měkkém terénu. Pro překonání vodní překážky stačilo vyklopit vlnolam na přídi (který plnil současně úlohu přídavné desky pancíře), zdvihnout těsnění okolo prostoru motoru, napojit prodloužení na sání a výfuk a aktivovat odsávací čerpadla. Na hladině Ikv 91 poháněly otáčející se pásy a bez problémů se dala vést palba, jelikož odpor vody zcela pohlcoval zpětný ráz. Vozidlo mělo šest párů pojezdových kol zavěšených na torzních tyčích. Zdrojem pohonné síly byl turbodieselový šestiválec Volvo Penta TD 120A, jehož výkon byl přenášen za pomoci čtyřstupňové samočinné převodovky Allison. Obvykle se udává nejvyšší rychlost 65 km/h, ale podle vzpomínek veteránů švédské armády dovedla čerstvě dodaná a kvalitně seřízená vozidla dosahovat na pevném povrchu rychlosti přes 70 km/h.

Přístrojová výbava předběhla dobu
V pravé části věže měli svá sedadla velitel a střelec, kdežto vlevo seděl nabíječ. Mezi nimi byl zamontován 90mm kanon Bofors KV90 S73 s hladkou hlavní o délce 54 násobků ráže. Lafeta nabízela rozsah náměru od –10 do +15 stupňů, odměr věže byl samozřejmě kruhový. Jak bylo uvedeno, šlo o zbraň nízkotlakou, a tak pro ni vzhledem k nízké úsťové rychlosti neexistovaly podkaliberní průbojné střely. Nejdříve se vyráběly dva typy 90mm granátů, a sice kumulativní protitankový Spårljuspansarspränggranat m/72 (Slpsgr m/72) a tříštivo-trhavá munice k ničení „měkkých“ cílů Spårljusspränggranat m/72 (Slsgr m/72). Posléze přibyl ještě zdokonalený typ kumulativní munice Slpsgr m/84, schopný prorážet dynamickou ochranu (jenže následné testy naznačily, že čelní pancíř sovětských tanků z 80. let by nejspíš neprorazil). Přímo ve věži bylo uloženo 41 nábojů a dalších 18 se nacházelo v prostoru vpravo od řidiče. Z celkové zásoby 59 nábojů bylo zpravidla 39 kumulativních a 20 tříštivo-trhavých. Vozidlo Ikv 91 bylo vybaveno (pochopitelně na svou dobu) velmi výkonným systémem řízení palby, jenž zahrnoval laserový dálkoměr, střelcův přístroj pro noční vidění a balistický počítač. Zaměřovače velitele a střelce, které byly propojené, umožňovaly střelci „přebírat“ cíle zachycené velitelem a okamžitě na ně střílet, zatímco velitel již vyhledával další cíl. Ikv 91 tak měl jako asi první vozidlo schopnost, jež se dnes označuje se termínem „hunter-killer“. Švédský obrněnec tím hodně předběhl dobu, protože u tanků se to stalo obvyklým až v 90. letech.

Silněji vyzbrojená varianta Ikv 105
Kromě kanonu disponoval Ikv 91 též dvěma kulomety Ksp m/39, jak se nazývá švédská kopie známé americké zbraně Browning M1919A4. Nejdříve šlo o produkty specifických švédských ráží 6,5x55 a 8x63 mm, ale později se přešlo na standard NATO, tedy 7,62x51 mm. Obrněnec měl dva kulomety tohoto typu, jeden koaxiální ve věži a druhý ručně ovládaný na jejím stropu pro střelbu proti vzdušným cílům. Na bocích věže se nacházely dva svazky po šesti dýmových granátometech a v 90. letech byly přidány i dva vrhače Lysgranatkastare (zkráceně Lyran), jež se nalézaly na stropu věže a sloužily k odpalování osvětlovacích granátů ráže 71 mm. V rámci modernizace proběhla také montáž termické izolace na hlavně kanonů a na vozidlech přibyly i schránky na nářadí a další vybavení. Mimo stádium prototypu se však nedostala ambicióznější modernizace s názvem Ikv 105, jejíž základní prvek tvořil kanon ráže 105 mm, který vycházel z britské drážkované zbraně L7 a mohl střílet i podkaliberní střely APFSDS. Tento projekt byl zahájen už roku 1983, kdy o silněji vyzbrojenou verzi Ikv 91 projevila zájem Indie. Vznikl tak prototyp Ikv 105, který kromě nového kanonu v přepracované věži dostal infračervený systém nočního vidění. Se zásobou 50 nábojů vážil 18 tun a zachoval si schopnost plavby, kterou dále zlepšily dva hydraulicky hnané lodní šrouby, s nimiž rychlost ve vodě vzrostla na asi 12 km/h. Nadále bylo možné pálit i během plavby. Indie uskutečnila srovnání s francouzským vozidlem AMX-10 PAC 90, avšak nakonec si neobjednala ani jedno.

Od prvních problémů k velké oblibě
Bez úspěchu zůstaly také snahy firmy Hägglunds & Söner nabízet Ikv 91 dalším zemím, jež si je v některých případech půjčily ke zkouškám, avšak žádná objednávka nepřišla. Vozidlo bylo na světovém trhu propagováno jako lehký tank či stíhač tanků („tank destroyer“), což opravdu odpovídalo rolím, které mohlo zastávat, i když ve švédské armádě se po celou dobu používalo nejčastěji v souladu s původními specifikacemi na podporu pěchoty. Z vozidel Ikv 91 tak byly sestavovány roty po dvanácti vozidlech, jež byly začleněny do pěších brigád, přednostně těch, které bránily strategicky významný region Norrland na severu země. Zpočátku se projevovaly „dětské nemoci“, především problémy s hydraulikou, kvůli nimž se vozidlům dokonce dostalo ironické přezdívky „Läcklund & Sönder“ (slovní hříčka kombinující jméno výrobce a švédská slova pro průsak a poruchu), avšak ty byly brzy vyřešeny a Ikv 91 si získaly skutečnou oblibu. Kromě přímé spolupráce s pěšáky, kteří se často vozili po osmi na zádích Ikv 91, sloužily roty těchto vozidel také jako „hasiči“, tzn. jednotky pohybující se v oblasti působení brigády podle toho, v kterém sektoru byla nutná jejich palebná síla. V 80. letech byl dokonce postaven jeden samostatný mechanizovaný prapor s Ikv 91 a tanky Strv 101/102 (čili švédskými Centuriony). Na bázi Ikv 91 byl postaven též prototyp s dvouhlavňovým 120mm minometem a odminovací obrněnec, avšak oba zůstaly jen v jediném exempláři. „Pěchotní kanonové vozidlo“ zůstalo ve službě do roku 2002. Sedm dochovaných kusů lze nyní zhlédnout v šesti švédských muzeích a také ve slavném tankovém muzeu v britském Bovingtonu.
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Parametry vozidla Ikv 91
Osádka
4 muži
Bojová hmotnost
16,3 t
Délka korby
6,41 m
Celková délka
8,84 m
Celková šířka
3,00 m
Celková výška
2,40 m
Světlá výška
0,37 m
Výkon motoru
246 kW
Max. rychlost jízdy
65 km/h
Max. rychlost plavby
6,5 km/h
Max. šířka příkopu
2,80 m
Max. kolmá překážka
0,80 m
Dojezd na silnici
500 km
Dojezd v terénu
200 km
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