Duel: M2 Bradley vs. BMP-1:
Pěchotní obrněnce ve válce v Zálivu

Když se debatuje o pozemních bojích ve válce v Zálivu v roce 1991, nejvíce pozornosti se věnuje koaličním a iráckým tankům. Velkou roli však hrála i bojová vozidla pěchoty, jež sloužila jako nástroj přepravy a podpory vojáků. Podobně jako v případě tanků ale střet skončil drtivou porážkou vozidel sovětského původu.

Sovětský svaz byl prvním státem, který zavedl do služby bojové vozidlo pěchoty v současném smyslu slova. Obrněnec BMP-1 na Západě dlouho vzbuzoval značné obavy, jednalo se však o kontroverzní konstrukci, která měla jak četné progresivní rysy, tak velké slabiny. US Army na něj každopádně zareagovala vývojem obrněnce, který sice patří do stejné kategorie, vyznačuje se ovšem výrazně odlišnou koncepcí. Americké bojové vozidlo pěchoty M2 Bradley se mohlo s obrněnci BMP-1 (postavenými nejen v samotném SSRR, ale také v Československu) poprvé střetnout v roce 1991 během operace Desert Sabre.

Masová výroba nového obrněnce
Požadavky, z nichž nakonec vzešlo známé „bévépéčko“, tzn. bojové vozidlo pěchoty BMP, se v Sovětském svazu začaly formulovat již na konci 50. let. Vycházelo totiž postupně najevo, že klasická koncepce obrněného transportéru, který „jen“ přepravuje pěšáky na bojiště, má vážné slabiny. Kromě odolnějšího pancéřování, které nabídne pěchotě lepší ochranu, se požadovala i podstatně silnější výzbroj, jež by umožnila plnohodnotné zapojení do boje po boku tanků, a to včetně schopnosti ničit tanky nepřítele. V první polovině 60. let několik sovětských výrobních závodů postavilo prototypy, z nichž některé využívaly kolový a jiné pásový podvozek. Z testů vyšel nejlépe obrněnec Objekt 764 z Čeljabinského traktorového závodu. Vozidlo potom bylo ještě mírně upraveno a výsledná verze Objekt 765 v roce 1966 oficiálně vstoupila do výzbroje sovětské armády pod jménem BMP (až později BMP-1). Její sériová výroba poté běžela až do roku 1979, a to nejen v SSSR, kde coby dodavatel působil Kurganský strojírenský závod, ale i v dalších zemích, z nichž nejdůležitější bylo Československo, kde výrobu zajišťovaly podniky v Detvě a Dubnici nad Váhom. Sovětský svaz vyrobil zhruba 20 000 vozidel, zatímco v ČSSR jich vzniklo jen o málo méně, kolem 18 000. Obrněnec BMP proto patřil mezi lákavé exportní artikly a počet jeho uživatelů se přibližuje k padesátce. K těm významným patřil i Irák, jenž si první partii těchto obrněnců objednal již v roce 1973. Postupně zakoupil kolem 1200 kusů, ale zdaleka ne všechny pocházely ze SSSR, protože z dostupných dokumentů vyplývá, že většinu dodaly československé výrobní linky. Irák koupil i jistý počet vozidel Typ 86, jak se označuje bezlicenční kopie BMP-1 z Číny. Husajnova armáda každopádně mohla v roce 1991 vyslat do boje celkem asi 1500 bojových vozidel pěchoty, mezi nimiž byly kromě různých verzí BMP-1 rovněž modernější obrněnce BMP-2 s jinými zbraněmi.

Silná, ale problematická výzbroj
Právě výzbroj totiž představovala a vlastně pořád představuje nesmírně kontroverzní vlastnost BMP-1. Jeho tvůrci se snažili vyhovět požadavku, aby byl nový obrněnec nejen nástrojem pro dopravu družstva pěšáků, ale též účinným palebným prostředkem, který si poradí i s obrněnou technikou západních armád. Do charakteristicky nízké věžičky BMP-1 tak byla umístěna stále diskutabilní zbraň 2A28 Grom, nízkotlaký kanon ráže 73 mm. Vozidlu vlastně propůjčil vizáž lehkého tanku, za který západní analytici BMP-1 zpočátku někdy považovali. Právě kvůli této zbrani se Západ nového sovětského vozidla obával, ovšem tento jeho strach byl oprávněný jen částečně. Zdánlivě se jednalo o impozantní zbraň, jejíž kumulativní střelivo dovedlo probíjet i čelní pancíře tanků NATO z 60. a 70. let; později se vyráběla také tříštivo-trhavá munice proti „měkkým“ cílům. 73mm kanon byl ale zároveň velice nepřesnou zbraní, se kterou byla slušná šance na zásah nepřátelského tanku jen asi do vzdálenosti 500 m. Na větší vzdálenosti se měly používat protitankové rakety Maljutka, jež se odpalovaly z kolejničky nad kanonem a na cíl se naváděly manuálně, což pochopitelně nebylo moc snadné. Kvůli slabinám výzbroje BMP-1 se tedy později objevila verze BMP-2, vybavená rychlopalným kanonem ráže 30 mm a trubicemi pro rakety Konkurs nebo Fagot s poloautomatickým naváděním. Kritika potom směřovala i na odolnost BMP-1, jejíž nedostatky se tragicky projevily v Afghánistánu. Střelivo se skladovalo pod věží a hlavní palivová nádrž byla umístěna uprostřed prostoru výsadku, kde k ní přiléhaly dvě řady sedaček, otočených k sobě zády. Toto řešení, motivované především snahou zmenšit siluetu vozidla, má v případě průrazu pancíře a následné exploze logicky fatální následky, což pak vyšlo najevo i v Iráku. Vojáci arabských armád také jistě nebyli potěšeni faktem, že BMP postrádalo klimatizaci, což poté spolu se špatnou ergonomií prostoru výsadku způsobilo, že se nepohodlnost tohoto vozidla stala téměř příslovečnou.

Dlouhá cesta od typu M113 k M2
Vznik západních bojových vozidel pěchoty se mnohdy popisuje jako reakce na BMP-1, což je však pravdivé jen částečně. Spíše se dá říci, že existence sovětského obrněnce přinesla impuls pro urychlení prací na nové generaci pěchotních obrněných vozidel, které probíhaly (podobně jako v SSSR) také již od konce 50. let. Přestože US Army byla (zatím) spokojena s obrněným transportérem M113, začala již zkoumat i jeho možné nástupce, k čemuž přispěly i zkušenosti z Vietnamu, kde se projevily nedostatky M113. Od poloviny 60. let běžely dva projekty, které se nejprve označovaly jako MICV (Mechanized Infantry Combat Vehicle) a ARSV (Armored Reconnaissance Scout Vehicle), ovšem roku 1975 byly sloučeny do jediného projektu. Hlavní dodavatel, zbrojovka FMC (později United Defense, dnes součást nadnárodní korporace BAE Systems), měla na co navazovat. Už od konce 60. let pracovala na zlepšování M113, čímž byl vytvořen obrněnec XM765, potom pod jménem AIFV úspěšně nabízený na světovém trhu, na němž získal několik objednávek. Další evoluční krok představoval obrněnec XM723, jenž byl vytvořen počátkem 70. let a z něhož pak vyšla realizace spojených programů MICV a ARSV. Oproti XM765 mělo nové vozidlo výkonnější motor a silnější pancéřování, armáda si posléze vyžádala i silnější výzbroj a výsledek byl zaveden do výzbroje roku 1980. Definitivní podoba bojového vozidla pěchoty dostala název M2 Bradley, kdežto průzkumný obrněnec (známý též jako bojové vozidlo kavalerie) se jmenuje M3. Původně měl dostat jiné bojové jméno Devers, ale posléze i jemu připadl název Bradley; prakticky se odlišuje zejména větší zásobou střeliva a absencí střílen pro výsadek v korbě. V každém případě lze ovšem konstatovat, že i navzdory malé vzhledové podobnosti je M2 Bradley vzdáleným vývojovým potomkem M113, který ale výrazně překonává z hlediska své palebné síly i odolnosti.

Úspěch i navzdory pochybnostem
Podobně jako sovětská armáda totiž i US Army chtěla, aby její nové pěchotní vozidlo dovedlo zastávat i roli protitankové zbraně (slangově „tank-killer“). Proto se na věži M2 nalézá dvojité odpalovací zařízení pro protitankové řízené rakety TOW s poloautomatickým naváděním. Pro destrukci lehce obrněných či „měkkých“ cílů slouží 25mm kanon M242 Bushmaster, který má možnost zásobování ze dvou schránek, z nichž jedna obsahuje střelivo protipancéřové a druhá tříštivo-trhavé a zápalné. Značný význam se přikládal odolnosti, o niž se stará vrstvený pancíř složený z oceli, hliníku a laminátů. Velký podíl využití hliníku a plastů nejdříve působil určité obavy ohledně reálné výdrže na bojišti, a to zejména ze strany konzervativních generálů, kteří zkrátka nechtěli věřit ničemu, co nebylo v maximální míře ocelové, ale zkušenosti z bojového nasazení M2 ukázaly, že šlo o obavy zbytečné. Neprokázal se ani názor, že kanon ráže 25 mm nebude nabízet postačující ničivou sílu. Křest ohněm prožil obrněnec Bradley v lednu 1991 ve spojenecké operaci Deset Sabre proti Iráku, do níž promluvily i zdokonalené varianty M2A1 a M2A2 (resp. M3A1 a M3A2). Obrněnce Bradley všech verzí si nakonec připsaly více zničené irácké techniky než tanky Abrams, a to právě díky kombinaci 25mm kanonů a raket TOW. Za použití raket bylo zlikvidováno mnoho iráckých tanků (včetně relativně moderních T-72), a to na takové vzdálenosti, že Iráčané někdy ani netušili, že jsou napadeni. Kanony M242 pak byly vysoce efektivní při ničení všech lehce obrněných vozidel nepřítele. US Army přišla o celkem dvacet vozidel Bradley, z toho ale jen tři zničila palba Iráčanů, jelikož sedmnáct padlo za oběť zmýlené střelbě vlastních jednotek. Všechny zásahy a jejich následky však prokázaly odolnost M2. Kromě armády USA tyto obrněnce provozuje jen Saúdská Arábie, na čemž se podepisuje i značně vysoká cena (v 90. letech údajně přes 3 miliony USD za kus), avšak mezi potenciální uživatele se trochu paradoxně řadí také nová irácká armáda.
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Parametry bojového vozidla pěchoty M2 Bradley
Osádka a výsadek: 3 + 7 mužů
Bojová hmotnost: 22,6 t
Celková délka: 6,45 m
Celková šířka: 3,20 m
Celková výška: 2,97 m
Motor: diesel Cummins VTA-903T
Výkon: 375 kW (500 koní)
Max. rychlost jízdy: 66 km/h
Max. rychlost plavby: 7 km/h
Max. dojezd: 480 km
Kanon: 25mm M242, 900 nábojů
Kulomet: 7,62mm M240C, 2200 nábojů
Rakety: BGM-71 TOW, 7 raket

Parametry bojového vozidla pěchoty BMP-1
Osádka a výsadek: 3 + 8 mužů
Bojová hmotnost: 13,5 t
Celková délka: 6,74 m
Celková šířka: 2,94 m
Celková výška: 2,07 m
Motor: diesel Barnaultransmaš UTD-20
Výkon: 224 kW (300 koní)
Max. rychlost jízdy: 65 km/h
Max. rychlost plavby: 7 km/h
Max. dojezd: 600 km
Kanon: 73mm 2A28 Grom, 40 nábojů
Kulomet: 7,62mm PKT, 2000 nábojů
Rakety: 9M14 Maljutka, 5 raket

Měření sil
Hlavní výzbroj BMP-1 určitě vypadá impozantně, avšak naneštěstí pro uživatele 73mm kanon 2A28 představuje zbraň velmi kontroverzní. Munice má v cíli značný účinek, ale zasažení cíle znamená naprosto jinou věc, jelikož kanon nemá dostatečnou přesnost a je úplně nepoužitelný proti vzdušným cílům. V tomto smyslu je 25mm kanon obrněnce Bradley mnohem účinnější a flexibilnější zbraní, což koneckonců platí i o 30mm kanonu na zdokonaleném vozidle BMP-2. Také z hlediska raketové výzbroje jednoznačně vede americký obrněnec, protože rakety TOW s poloautomatickým naváděním a dosahem přes 4000 m zkrátka ve všech aspektech převyšují ručně naváděné sovětské rakety Maljutka s dostřelem do 3000 m. BMP-1 se sice může chlubit menší siluetou, nižší hmotností a celkově trochu lepší pohyblivostí, to je však vykoupeno dost špatně řešenou odolností, kvůli níž se může zasažené „bévépéčko“ snadno proměnit ve smrticí past pro osádku i pěšáky. BMP-1 také dramaticky zaostává z hlediska přístrojového vybavení, jež i v roce 1991 víceméně odpovídalo polovině 60. let, a proto se nelze divit, že americké M2 dokázaly proti iráckým vozidlům účinně bojovat na větší vzdálenost a za prakticky jakýchkoli podmínek viditelnosti. Neměl by se vynechat ani fakt, že se exportní BMP-1 (a ty pro arabské státy zvlášť) vyznačovaly horší kvalitou než vozidla zhotovená pro členy Varšavské smlouvy. A pokud k tomu připočteme podstatně nižší úroveň iráckých osádek a zastaralou taktiku jejich armády, pak konfrontace amerických M2 s obrněnci BMP-1 zkrátka nemohla dopadnout jinak než naprostým debaklem Iráčanů. Armáda Saddáma Husajna proto v roce 1991 údajně ztratila více než pět stovek svých bojových vozidel pěchoty.
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