BTR-MDM a ti druzí:
Velká rodina výsadkových obrněnců

V minulém čísle jsme vám představili ruské výsadkové bojové vozidlo BMD-4. To slouží i jako základ řady odvozených obrněnců, z nichž hlavní význam patří transportéru BTR-MD, který je známý také pod označením Rakuška. Testují se však i další účelová provedení a plány ruských výsadkářů zahrnují celkem přes dvě desítky vozidel.

Na loňské moskevské přehlídce se kromě výsadkových bojových vozidel BMD-4M, známých i pod názvem Sadovnica, předvedl také další nový typ výsadkového obrněnce, a to transportér BTR-MDM čili Rakuška-M. Krátce poté oznámilo velení výsadkových vojsk, že hodlá koupit minimálně 230 nových výsadkových vozidel včetně 90 těchto transportérů. Nejedná se ovšem zdaleka o jediný typ odvozený ze základní konstrukce BMD-3/4, neboť již od konce 90. let se pracuje na rozsáhlé rodině výsadkových obrněnců. Zhruba dvě desítky vozidel zahrnují nosiče různých zbraní a senzorů a vozidla průzkumná, zdravotnická a podpůrná. Některá z nich se už nacházejí ve fázi testů, zatímco jiná na realizaci teprve čekají.

Náhrada za transportér BTR-D
Roku 1974 zavedla sovětská vzdušná výsadková vojska (VDV) do služby výsadkový obrněný transportér BTR-D, vyvinutý na bázi bojového vozidla BMD-1. Dosud se nachází ve výzbroji a proti základnímu vozidlu se vyznačuje prodlouženým podvozkem se šesti páry pojezdových kol a absencí věže. Kromě tříčlenné osádky dopraví až deset mužů a na jeho základě poté bylo vyrobeno několik dalších specializovaných vozidel, mj. velitelské vozidlo BMD-1KŠ Soroka, nosič protitankových raket BTR-RD Robot, samohybný minomet 2S9 Nona ráže 120 mm atd. Obrněnec ale neúprosně stárnul, a proto roku 1992 dostal jeho výrobce, jímž je Volgogradský traktorový závod (VgTZ), úkol vytvořit jeho nástupce na bázi designu výsadkového bojového vozidla třetí generace BMD-3. Kvůli problémům, do kterých se Rusko v 90. letech dostalo, se však realizace úkolu značně protáhla, takže prototyp výsledného vozidlo nazvaného BTR-MD (vývojový název Objekt 955) vznikl až v roce 2003. Dle jména zkušebně-konstrukčního úkolu (OKR), jenž vedl k jeho vyrobení, se pro něj užívá též název Rakuška. Sériová výroba vozidla ovšem nikdy nezačala, neboť výsadková vojska se v roce 2008 rozhodla požádat o modernější podobu na bázi výsadkového bojového vozidla BMD-4M. To se vyznačuje unifikací několika konstrukčních celků s bojovým vozidlem pěchoty BMP-3 a mělo by se postupně stát páteřním typem vozidla ve službách VDV. Dva prototypy nového výsadkového transportéru, který nesl vývojový název Objekt 955M, byly předány k testům v roce 2013. Vozidlo obdrželo označení BTR-MDM neboli Rakuška-M. V roce 2014 začala výroba prvních dvanácti sériových kusů a jejich předání proběhlo v březnu 2015. Tato vozidla se následně zúčastnila vojenské přehlídky konané 9. května 2015 v Moskvě. Velitel VDV generálplukovník Šamanov navíc uvedl, že do konce roku 2015 by mělo být předáno celkově 62 kusů.

Přístrojové vybavení a výzbroj
Výsadkový obrněný transportér BTR-MDM je postavený na šasi vozidla BMD-4M s pěti páry pojezdových kol. Ta jsou převzata z obrněnce BMP-3, což je současně spolehlivý způsob, jak nový transportér odlišit od typu BTR-MD, protože ten má podvozek původního BMD-3, který používá kola podobná vozidlům BMP-1/2. Podobně jako u všech vozidel řady BMD existuje i u tohoto vozidla možnost změny světlé výšky v rozsahu cca 400 mm, což mu dovoluje systém hydropneumatického zavěšení kol. Na podvozku se nachází relativně jednoduše konstruovaná korba z hliníkové slitiny série ABT a lze předpokládat, že stupeň ochrany bude shodný jako u BMD-4M, což znamená, že boky korby zastaví průbojnou munici z ručních zbraní, kdežto její čelo vydrží zásah i průbojnou střelou z 12,7mm kulometu. Korba se člení na tři sekce, z nichž přední poskytuje prostor pro tři muže. Uprostřed sedí řidič, po jeho levé ruce má svou sedačku velitel a po pravé ruce jeden z členů výsadku. Ten zároveň obsluhuje 7,62mm kulomet PKTM zabudovaný pohyblivě v pravé přední části korby. Zásoba střeliva čítá dva zásobníky po 1000 ranách a ke kulometu patří zaměřovač TNP3VE01-01. (Ve starší podobě BTR-MD se v korbě nacházel 5,45mm kulomet RPKS-74.) Nad sedačkou řidiče je umístěn kruhový poklop, jenž je opatřen trojicí periskopů TNPO-170A, zatímco nad sedačkou velitele (tedy vlevo) je umístěna pozorovací a střelecká věžička. Na té je upevněn dálkově ovládaný kulomet PKTM propojený se zaměřovačem 1P67M a zásobovacím systémem, do něhož se vkládají zásobníky na 250 ran (celkem jich je vezeno osm). Vedle toho se na věžičce nachází pozorovací přístroj TKN-ZMB s přísvitem OU-3GA a periskopický zaměřovač TNPT-1. Na čele korby jsou instalovány čtyři dýmové granátomety systému 3D6M Tuča ráže 81 mm.

Hlavní prostor a systém pohonu
Většinu objemu korby zaujímá hlavní prostor pro přepravu výsadku. Standardně se v obrněnci nachází dvanáct sedaček, a sice tak, že v levé i pravé polovině obrněnce jsou umístěny tři řady po dvou sedačkách; mezi levou a pravou sestavou sedaček se nachází mezera, která slouží pro usnadnění nástupu a výstupu. Ten probíhá přes dva rozměrné poklopy ve stropě korby a skrze nahoru a vzad se otvírající „tunel“ nad třetí, tedy pohonnou sekcí. V ní je instalován dieselový motor UTD-29 o výkonu 375 kW, tzn. shodný jako v BMP-3 a BMD-4M, zatímco v obrněnci původní verze BTR-MD je použit motor 2V-06-02 s výkonem asi 335 kW. K přenosu výkonu slouží čtyřstupňová hydromechanická převodovka, která obsahuje i přídavný okruh pro pohon dvojice vodometů v zádi, jež dovolují vozidlu plavat. V bocích hlavního prostoru se u vozidla BTR-MD nacházejí dvě střílny pro ruční zbraně osádky, které ale u BTR-MDM absentují, což tvoří další vnější rozlišovací znak. Pro spojení slouží dvě krátkovlnné vysílačky R-168B-5UV a R-168-25U se standardním dosahem 10, resp. 20 km. Vysazování z letadel se provádí stejně jako u BMD-4M, tzn. na padákovém zařízení PBS-950U Bachča-U-PDS s jedenácti padáky, a vysazování se dá uskutečňovat se všemi patnácti vojáky na jejich místech. Ke ztlumení nárazu při dopadu pomáhá fakt, že sedadla jsou připojena nejen k podlaze, ale i ke stropu vozidla. To však ještě není vše, neboť dvanáct sedaček lze z hlavního prostoru úplně vymontovat a potom konfigurovat BTR-MDM k různým dalším úkolům. Vozidlo tak může transportovat raněné na nosítkách; místo každého celku šesti sedaček lze umístit trojici nad sebou umístěných nosítek. Může rovněž sloužit k přepravě nákladů (např. barelů s palivem), jako velitelské vozidlo nebo jako obrněnec pro ženijní či radiační a chemický průzkum.

Spektrum speciálních obrněnců
Některé z těchto úkolů mohou ovšem plnit i více specializovaná vozidla. Když byl na počátku 90. let formulován úkol Rakuška, z něhož vzešel transportér BTR-MD, vznikl rovněž koncept široké „rodiny“ výsadkových vozidel využívajících podvozek BMD-3, případně prodlouženou podobu podvozku se sedmi páry pojezdových kol. Jestliže teď nepočítáme BMD-4, BMD-4M a transportéry BTR-MD a BTR-MDM, pak zřejmě nejznámějšího člena této řady reprezentuje výsadkový samohybný protitankový kanon (de facto lehký tank) 2S25 Sprut-SD, jenž využívá onu prodlouženou verzi šasi a jehož věž obsahuje 125mm kanon 2A75. Obrněnec byl zaveden do výzbroje v roce 2006 a na stránkách ATM jsme o něm již nejednou psali (naposledy v čísle 8/2015 o verzi Sprut-SDM1). Kromě toho bylo navrženo celkem přes dvacet různých vozidel, avšak velká většina z nich zůstává na kreslicích prknech a zatím jen několik se dostalo do fáze reálně existujících výrobků. Do této menšiny patří vozidlo RChM-5, postavené v rámci zadání Povozka-D1 a oficiálně zavedené ve službě, ačkoli reálně vzniklo jen několik málo exemplářů a sériová produkce zatím neprobíhá. RChM-5 představuje specializované vozidlo pro radiační a chemický průzkum, které využívá podvozek a korbu BMD-3/4 a místo věže nese vyvýšenou nástavbu. Na té se nachází dálkově ovládaný 7,62mm kulomet, ale hlavní výbavu samozřejmě tvoří široké spektrum přístrojů pro odběr a analýzu vzorků vzduchu. Vozidlo je postaveno tak, aby odolalo tlakové vlně při atomové explozi. Čtyřčlenná osádka čítá řidiče, velitele, hlavního chemika a navigátora. Ve fázi návrhu se zatím nalézá bojové průzkumné vozidlo, jež má krycí název Stroboskop. Má jít o obměnu BMD-3/4, která ponese stejnou výzbroj (eventuálně by se odstranil 100mm kanon 2A70 a zůstal by jen 30 mm kanon 2A72), ale místo sedaček výsadku dostane výsuvný či výklopný stožár se senzorovým blokem.

Také pro výsadkové dělostřelce
Je třeba zdůraznit, že plány z počátku 90. let předpokládaly využití původní platformy vozidla BMD-3/4, jelikož se však v produkci přešlo na provedení BMD-4M (čili standard unifikovaný s BMP-3), lze očekávat, že všechna případně realizovaná vozidla této „rodiny“ budou mít také onu novější podvozkovou a pohonnou platformu. Potvrzují to také zprávy z ledna 2016, podle nichž probíhají vojskové zkoušky protitankového prostředku na bázi transportéru BTR-MDM, jenž nese označení Robot. Z tohoto jména, jež bylo použito již u zmíněného vozidla BTR-RD, následně vzešlo v médiích nedorozumění, jelikož novináři pochopili informaci tak, že půjde o vozidlo robotické. Ve skutečnosti se jedná o nosič protitankových řízených raket Kornet-D na bázi BTR-MDM; jinak řečeno, vozidlo zvané Robot není robot. Dalším zbraňovým systémem na této platformě by se měl stát 120mm samohybný minomet se zbraní z řady Nona/Věna, což jsou zbraně schopné částečně zastat i úkoly houfnic či kanonů. Projekt takového vozidla běžel pod jménem Obžimka a předpokládala se montáž této zbraně do věže na prodloužené variantě podvozku se sedmi páry pojezdových kol. Vedle základního palebného vozidla se vyvíjela též jeho velitelská obměna a dvě podpůrná vozidla na původním šasi s pěti páry pojezdových kol. Mělo vlastně jít o dvě účelové modifikace BTR-MD, z nichž první měla zajišťovat průzkum a druhá měla fungovat jako velitelská. Vznikl dokonce i projekt lehké samohybné houfnice ráže 152 mm na prodlouženém podvozku a dělostřelci VDV měli obdržet i výsadkovou modifikaci komplexu pro velení dělostřeleckým jednotkám 1V126 Kapustnik (standardní podoba vychází z transportéru BTR-80). Objevil se též návrh výsadkového bojového vozidla na prodlouženém podvozku, a tudíž s možností dopravovat více výsadkářů.

Sanitní, spojovací a další pomoc
Do fáze testů prototypů se dostaly zdravotnické varianty se společnou zkratkou BMM-D (tedy „bojevaja medicinskaja mašina děsantnaja“). Dle zadání s označením Travmatizm vznikla dvě blízce příbuzná, byť poněkud odlišná vozidla, která vlastně představují specializované podoby transportéru BTR-MD. Obrněnec BMM-D1 by měl sloužit zejména pro sběr raněných a jejich odsun z bojiště; standardní osádku tvoří čtyři vojáci (řidič, velitel a dva zdravotníci) a vozidlo může mít různé konfigurace hlavního prostoru, např. pro šest ležících pacientů na nosítkách či deset sedících raněných (a jedenáctý může sedět v prostoru „tunelu“ nad motorem). Dále bylo vytvořeno vozidlo BMM-D2 se stejnou základní konstrukcí, které je určeno jako zdravotnické vozidlo praporu. Kromě zajištění první pomoci se v něm dají provádět i některé méně náročné operace a jeho kapacita čítá pětičlennou osádku (jejímž pátým členem je hlavní lékař praporu) a šestici raněných na nosítkách. Třetí zdravotnické vozidlo využívá prodloužené šasi se sedmi páry pojezdových kol, vzniklo v rámci úkolu Miraž-2002 a nese jméno BMM-D3. Objevily se fotografie z jeho zkoušek, ovšem podrobnosti o jeho schopnostech dosud publikovány nebyly. Prodloužený podvozek využívá i vozidlo TZ-4 Armerija pro dopravu pohonných hmot, jež má údajně již existovat coby prototyp, a dva typy nalézající se ve fázi návrhu, a to ženijní vozidlo Silač a vyprošťovací vozidlo Otcepka-D. Byly navrženy též čtyři typy postavené na původním šasi s pěti páry pojezdových kol. Spojovací vozidlo Razlad-D má vozit komplex pro dálkovou troposférickou komunikaci, zatímco SA-26 Lastočka má nést rozměrnou anténu pro družicové spojení. A v rámci průzkumného systému Poljot-K mají existovat dvě vozidla, první s rampou pro vzlety taktického bezpilotního letadla a druhé k jeho ovládání. Bezpilotní stroj je propojen s komplexem velení výsadkového praporu Andromeda-D.

Obrněnce protivzdušné obrany
Poslední kategorii představují vozidla protivzdušné obrany vojsk. Ve formě prototypu existuje prostředek MRU-D (index 9S932-2), který byl vyvinut v rámci zadání Barnaul-T a představen byl roku 2008. Jde o komplex k zabezpečování průzkumu, řízení a velení protivzdušné obrany výsadkových vojsk, který je opět založen na konstrukci BTR-MD. Na korbě se nalézá masivní schránka ukrývající výklopnou anténu radiolokátoru 1L122-1, který pracuje na decimetrových vlnách a dokáže sledovat létající cíle vzdálené až 40 km ve výšce 10 000 m. Na prodlouženém šasi se sedmi páry pojezdových kol údajně vznikl prototyp dalšího velitelského obrněnce, jenž nese název Kasatělnaja a má pracovat jako centrální bod pro velení větším sestavám kompletů PVO. Na stejný podvozek by se měl instalovat protivzdušný výstražný radar 1L113 Kasta-1D, největší zájem však samozřejmě budí přímo protivzdušný zbraňový systém na šasi řady BMD. Již v 90. letech vzniklo zadání Roman, podle něhož se na prodloužené šasi měl umístit systém příbuzný typu Tunguska. Měl vézt dva (nebo čtyři?) 30mm kanony se zásobou 800 ran a čtyři rakety 9M311; vedle tohoto palebného vozidla se plánoval vznik nabíjecího obrněnce, jenž by vezl zásobu 1600 nábojů a šestnácti raket. Koncept Roman neopustil kreslicí prkno, ale v roce 2013 oznámilo velení VDV, že má zájem o výsadkový derivát komplexu Pancir-S1, jenž bude postaven na šasi BMD-4M. Lze tudíž předpokládat, že komplet s pracovním jménem Redut-D ponese dva 30mm kanony a jistý počet střel 57E6 (max. dostřel 20 km). Je pravděpodobné, že realizace na podvozku BMD-4M, resp. BTR-MDM se nakonec dočkají též další návrhy, které původně vznikly v rámci „rodiny“ BMD-3/4, ale pochopitelně bude velice záležet na tom, zda (resp. kdy) to dovolí napjatý státní rozpočet Ruské federace.
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Omezený exportní potenciál
Na rozdíl od dalších typů ruských obrněných vozidel lze říct, že šance BMD-4M, BTR-MDM a jejich derivátů na světovém trhu jsou poměrně malé. Již původní typ BMD-1 vznikl výlučně podle požadavků sovětských výsadkových sil a exportoval se minimálně. Jediná větší zakázka přišla z Kuby, která o tato vozidla měla zájem kvůli intervenci v Angole, což ale skončilo dost kuriózně, protože většinu těchto obrněnců Kubánci nakonec v Africe ponechali, jelikož pro ně neměli další využití. Různé zdroje pak uvádějí, že se několik desítek BMD-1 dostalo do Iráku, Etiopie, Libye a snad i jiných exotických zemí; pokud je to však pravda, pak tam zajisté nikdy nedošla uplatnění v operacích, pro něž byla zkonstruována. Masivní výsadky tohoto druhu lze skutečně považovat za téměř „exkluzivně ruský“ postup. Soudobý seznam uživatelů obrněnců řady BMD je zdánlivě rozsáhlý, ale zahrnuje většinou bývalé republiky SSSR, jež tato vozidla „zdědily“ po Rudé armádě, aniž by pro ně měly rozumné využití. Paradoxně největší zájem ze strany médií si získaly obrněnce řady BMD na Ukrajině, když se jich tam roku 2014 zmocnily pro-ruské separatistické síly, k nimž přešla část 25. výsadkové brigády. Jedinou další velmocí, jež dnes buduje rozsáhlé výsadkové síly, je Čína, avšak ta spoléhá na vlastní vozidla ZBD-03, která se ruskou koncepcí evidentně inspirovala. Vnucuje se proto otázka, jestli se můžou nové ruské výsadkové obrněnce vůbec komerčně prosadit. V exportním katalogu ruského zbrojního průmyslu figurují, avšak dosud se neobjevil žádný zájemce.

Parametry vozidla BTR-MDM
Vývojové označení
Objekt 955M
Název úkolu (OKR)
Rakuška-M
Osádka + výsadek
2 + 13 mužů
Bojová hmotnost
13,2 t
Celková délka
6,09 m
Celková šířka
3,15 m
Šířka stopy pásů
2,70 m
Celková výška
2,70 m
Běžná světlá výška
0,42 m
Rozsah světlé výšky
0,10–0,50 m
Výkon motoru
375 kW
Max. rychlost jízdy
70 km/h
Max. rychlost plavby
10 km/h
Dojezd na silnici
500 km
Dojezd v terénu
350 km
Max. stoupání svahu
35 °
Max. boční náklon
20 °
Max. šířka příkopu
1,50 m
Max. svislá překážka
0,80 m
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