BTMP‑84 a BMT‑72

Bojová vozidla pěchoty mívají zpravidla slabší pancíř než tanky. Rostoucí účinnost protipancéřových zbraní ale vyvolává snahu zvýšit odolnost BVP. Jednou z možností je zkonstruovat pěchotní vozidlo na bázi tanku.

BVP a OT na bázi tanků lze rozdělit na dvě skupiny. První tvoří typy, jež využívají podvozky tanků s novými nástavbami; příkladem jsou různé izraelské OT na bázi tanků Centurion a T‑54/55 nebo ruské vozidlo BTR‑T (více v ATM 6/2003). Vozidla druhé skupiny se dají nejpřesněji popsat jako tanky doplněné možností převážet pěchotní roj.

První byla Merkava
Prvním moderním tankem schopným převážet ozbrojené vojáky byla izraelská Merkava (více v ATM 4/2003). Všechny typy této řady mají motor umístěný v přední části korby, takže v zádi vzniká volný prostor. V něm se nejčastěji převáží 60mm minomet nebo zásoba munice pro kanon, ale lze jej použít i k dopravě čtyř nosítek s raněnými nebo až 10 vyzbrojených mužů. Faktem ovšem je, že poslední alternativa se využívá zřídka.
Je ale příznačné, že takový tank se zrodil právě v Izraeli, tedy v zemi, jejíž ozbrojené síly musejí velmi často bojovat v městském prostředí. Zastavěné oblasti se mohou proměnit ve smrtelnou past pro každý typ bojové techniky (více v rubrice Perspektivy v ATM 7/2005), protože nabízejí množství úkrytů pro lehké protitankové zbraně. Klasické OT a BVP mají obvykle lehký pancíř, který moderním protitankovým raketám nedokáže vzdorovat. Řešením může být vozidlo, jež spojí palebnou sílu a pancéřovou ochranu tanku s možností převážet pěšáky.
Charkovská konstrukční kancelář strojírenství A. A. Morozova (Charkovskoje Konstruktorskoje Bjuro po Mašinostrojeniju imeni A. A. Morozova, ChKBM) dnes nabízí hned dva typy techniky, jež tyto požadavky splňují. Nesou označení BTMP‑84 a BMT‑72 a jsou odvozeny od tanku T‑84, resp. od ukrajinské verze T‑72. Více o ukrajinských tancích najdete v ATM 2/2005.

BTMP‑84 přepraví pět mužů
Zkratka BTMP‑84 znamená „Bojevaja Tjažolaja Mašina Pěchoty“, tedy „těžké bojové vozidlo pěchoty“. Ale jak už bylo uvedeno, fakticky jde o tank s možností vézt roj pěti vojáků. Prostor pro ně se získal vložením nové sekce korby mezi prostor osádky a motor. Přibyl i sedmý pár pojezdových kol. Na obou stranách prostoru jsou střílny a v horní části jsou dva poklopy. Blok motoru a převodovky je modifikován tak, aby roj mohl opustit vozidlo pomocí dveří a sklopných schůdků v zádi.
Výzbroj BTMP‑84 sestává ze 125mm kanonu s 36 náboji, 7,62mm koaxiálního kulometu s 1250 náboji a 12,7mm protiletadlového kulometu s 450 náboji. V prostoru roje je také vezena zásoba munice pro zbraně roje. Hmotnost BTMP‑84 ve srovnání s T‑84 vzrostla ze 48 na 48,6 tuny.
Typ BMT‑72 je konstruován obdobně. Také u něj je přidán sedmý pár kol a nová sekce korby pro pětičlenný roj. Ale na rozdíl od BTMP‑84 není prostor motoru a převodovky „průchozí“, takže roj musí pro vystoupení nebo nastoupení použít trojici poklopů u základny věže, což roli pěchotního vozidla dost komplikuje. Bojová hmotnost BMT‑72 je 50 tun, tedy o cca 5 tun více než u standardního tanku T‑72. BMT‑72 je nabízen i jako přestavba stávajících T‑72 z výzbroje zákazníka.
Je však třeba zdůraznit, že BTMP‑84 a BMT‑72 nemají (a kvůli své omezené přepravní kapacitě ani nemohou) nahradit normální BVP. Jsou určeny k vedení taktických operací v úzké spolupráci s tanky, případně mají působit v zastavěném nebo jiném terénu, kde by nasazení klasického BVP znamenalo příliš velké riziko. BTMP‑84 a BMT‑72 představují jistě zajímavé prostředky, dosud se však neobjevil vážný zájemce o jejich zakoupení.
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