Bojová vozidla pěchoty

Bojová vozidla pěchoty představují významnou skupinu vojenské techniky. BVP se však často zaměňují s obrněnými transportéry a dalšími typy vozidel. Jaká je tedy přesná definice BVP? 

Ve výzbroji moderních pozemních armád nalezneme dvě kategorie obrněných bojových vozidel, která slouží k přepravě vojáků na bojiště a jejich podporu. Jsou to obrněné transportéry (OT) a bojová vozidla pěchoty (BVP). V angličtině se používají pojmy Armored Personnel Carriers (APC) a Infantry Fighting Vehicles (IFV). Přesné odlišení obou skupin však není jednoduché.

Tři požadavky na BVP
Podle Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách patří mezi BVP všechna obrněná bojová vozidla, která jsou určena pro dopravu pěchotního družstva a mají ve výzbroji palnou zbraň ráže od 20 mm výše, tj. kanon. Typy s kulomety se označovaly jako obrněné transportéry. Toto členění se ovšem ukázalo jako nedostatečné. Současné odlišení BVP od OT zahrnuje tři faktory. BVP musí být schopné nejen podporovat pěchotu, ale mělo by být schopné vést i boj s tanky, případně vrtulníky. Proto musí mít kromě kanonu moderní systém řízení palby a možnost nést protitankové řízené střely. Třetí požadavek se vztahuje k balistické ochraně, jež má být u BVP výrazně vyšší než u transportérů.
V současnosti převládá názor, že za bojová vozidla pěchoty se považují výhradně typy s pásovým podvozkem. Prakticky jedinou výjimkou je jihoafrické vozidlo Ratel 20 s podvozkem typu 6×6, což je výsledek zvláštních geografických podmínek Jihoafrické republiky, která vždy upřednostňovala kolová vozidla. Některé současné kolové obrněné transportéry se svou výzbrojí rovnají BVP, ale vesměs stále zaostávají v odolnosti. Některá vyvíjená vozidla jako francouzské VBCI už však budou zcela jednoznačně patřit mezi kolová BVP.

Další příbuzné kategorie
V rámci kategorie bojových vozidel pěchoty existuje i několik speciálních podskupin. Jsou to např. výsadková bojová vozidla, která jsou konstruována pro vysazování na padáku; příkladem je ruská řada BMD. Na druhém konci spektra najdeme tzv. těžká BVP odvozená od tanků, jako je ukrajinský typ BTMP‑84 (více o něm v ATM č. 9/2005). Společným znakem všech je přeprava pěšáků a adekvátní palebná síla pro jejich podporu.
Kromě obrněných transportérů jsou BVP blízká i dalším skupinám techniky. Jedná se hlavně o průzkumná vozidla, vozidla palebné podpory a stíhače tanků. Tato vozidla jsou mnohdy odvozena od BVP, nejčastěji instalací nové věže nebo nástavby na šasi BVP. Jak ale napovídají názvy, jejich úkoly jsou odlišné a většinou nemohou přepravovat pěchotní družstvo.
Průzkumná vozidla slouží pro dlouhé samostatné průzkumné mise, nesou jinou výzbroj a rozsáhlejší senzorové vybavení. Vozidla palebné podpory mají výkonnější kanony, které jsou v některých případech schopné ničit i tanky. A konečně stíhače tanků jsou vybaveny zbraněmi speciálně k ničení obrněné techniky. Můžeme odlišit stíhače tanků kanonové a raketové, tj. vlastně nosiče protitankových řízených raket. Opět ale platí, že u některých typů je obtížné určit, do které skupiny vlastně patří.


Vývoj bojových vozidel pěchoty

Kategorie bojových vozidel pěchoty má za sebou okolo čtyřiceti let existence. BVP za tuto dobu prošla řadou změn a dnes patří k hlavním kategoriím pozemní techniky. Vývoj BVP ale pokračuje a budoucnost přinese další technické inovace.

Bojová vozidla pěchoty jsou obvykle považována za jakýsi vyšší stupeň obrněných transportérů, proti nimž nabízejí kvalitnější palebnou sílu i lepší balistickou odolnost. V současné době se často diskutuje o budoucnosti BVP, která se musejí přizpůsobit úkolům, jež ozbrojené síly čekají.

První ve službě bylo BMP‑1
První projekty vozidel, která bychom dnes zařadili mezi bojová vozidla pěchoty, se objevily v polovině 50. let. Ale prvenství v zařazení BVP do výzbroje získal Sovětský svaz, který úspěšně ukončil vývoj typu BMP‑1 a v první polovině 60. let jej zavedl do služby. BMP‑1 se poprvé objevilo na veřejnosti v roce 1967 a na Západě vyvolalo značný rozruch. Západní transportéry byly vyzbrojeny jen kulomety, zatímco BMP‑1 mělo 73mm kanon a navíc odpalovací zařízení pro protitankové řízené rakety. Kromě toho mělo střílny, jimiž mohli pěšáci vést palbu.
Prvním bojovým vozidlem pěchoty západní výroby se stal německý typ Marder, jehož prototypy byly zkoušeny od roku 1967 a první sériové kusy zakoupil Bundeswehr tři roky poté. Po Německu pak postupně následovaly další státy. Například francouzská armáda používala od roku 1973 vozidla AMX‑10P.
Vývoj ale pokračoval i na druhé straně železné opony. Sovětská armáda brzy zjistila, že 73mm nízkotlaký kanon 2A28 na vozidle BMP‑1 má sice impozantní „papírové“ výkony, ale je těžkopádný, nepřesný a neumožňuje střelbu na vzdušné cíle. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že nástupce BMP‑1 musí mít vhodnější výzbroj. Tak byl položen základ vývoje typu BMP‑2, jehož hlavní zbraní je 30mm rychlopalný kanon. I jiné státy východní Evropy začaly vyvíjet BVP s automatickými kanony, jako je bulharské vozidlo BMP‑23 nebo jugoslávské M‑80. Tehdejší Československo zahájilo projekt Vydra, což byla věž s 30mm kanonem pro podvozek BMP‑1. Výkony Vydry byly zcela rovnocenné BMP‑2, avšak SSSR sériovou výrobu nedoporučil, což se v tehdejší situaci rovnalo ukončení projektu. Vydra tak zůstala jen v prototypu.

Vývoj v USA a Velké Británii
Také v USA byl zahájen vývoj soupeře BMP‑1. Výrobce obrněného transportéru M113, společnost FMC Corporation (později United Defense, nyní součást korporace BAE Systems), zahájila projekt BVP právě na bázi typu M113. Byl označen jako Product Improved M113A1, ale později se stal známým pod jménem AIFV. US Army mu přidělila název XM765 a uvažovala o jeho pořízení, ale nakonec se rozhodla zadat zakázku na nové, těžší vozidlo. To vstoupilo do služby roku 1981 pod jménem M2 Bradley.
Firma FMC však správně usoudila, že typ Bradley bude pro řadu zákazníků příliš náročný a drahý. Alternativou se stalo právě cenově výhodnější AIFV, které nyní používají čtyři zahraniční armády, zatímco Bradley si kromě US Army objednala jen Saúdská Arábie. Vedle AIFV se vozidlo M113 stalo základem dalších BVP, z nichž nejznámější jsou turecké ACV‑300 a jihokorejské KIFV. Všechna vznikla instalací přídavného pancéřování a nových věží na korbu transportéru M113.
Nejdéle čekala armáda Velké Británie. Britové dlouho zvažovali nákup BVP Bradley, ale nakonec zvolili vozidlo britské výroby. Zbrojovka GKN Defence (nyní také součást BAE Systems) vyvinula typ MCV‑80, který britské síly přijaly v polovině 80. let jako Warrior. Vyspělé země již připravují BVP další generace, která nahradí typy dnes používané. Tyto projekty jsou zajímavé mimo jiné tím, že často počítají s kolovým podvozkem.

Otevřená konstrukce
Bojová vozidla pěchoty zařazená do služby během studené války jsou v drtivé většině pásová. Výjimku představuje jihoafrický Ratel. V současné době existuje řada kolových vozidel, jejichž výzbroj odpovídá kategorii BVP, avšak jejich pancéřová ochrana je stále většinou na úrovni obrněných transportérů. Typy jako rakouský Pandur II, švýcarská Piranha III/IV či finská Patria AMV se nacházejí někde mezi oběma kategoriemi techniky, avšak sílí tendence považovat je za kolová BVP.
Pohon dnešních typů BVP obstarávají snad bez výjimky vznětové motory. Drtivá většina BVP je obojživelná; ve vodě je pohánějí buďto pásy, nebo přídavné jednotky jako šrouby nebo vodomety. Na silnici dosahují rychlosti okolo 70 km/h. Tady mají kolové typy podstatnou výhodu, protože jsou rychlejší (přes 100 km/h) a mají větší dojezd, oproti pásovým se však vyznačují výrazně horší průchodností v těžkém terénu.
Pro současná BVP je charakteristická tzv. otevřená konstrukce, která umožňuje instalovat na korbu nejrůznější typy věží nebo věžových kompletů bez osádky. Velké dvoumístné věže jsou spíše na ústupu a přednost dostávají menší věže pro jednoho muže či komplety bez osádky ovládané zevnitř korby. Typickým příkladem je izraelský věžový komplet ORCWS 30, popsaný v ATM č. 7/2005. Osádku dnešních BVP standardně tvoří řidič, střelec a velitel. Do prostoru roje se vejde 6 až 8 vyzbrojených mužů, kteří mají k dispozici několik střílen pro své zbraně.

Palebná síla a odolnost
Hlavňovou výzbroj BVP tvoří nejčastěji rychlopalné kanony ráže 20‑40 mm. Ráže 20 mm už se ale považuje za nedostatečnou a je patrná tendence přecházet k rážím od 30 mm výše. Např. armády USA a Velké Británie pracují na přezbrojení svých BVP Bradley, resp. Warrior kanony ráže 35, resp. 40 mm.
Nejlépe vyzbrojené západní BVP je švédské CV90, které má 40mm kanon Bofors. Ovšem ještě působivější arzenál nabízí ruský typ BMP‑3, který má 30mm kanon jen jako doplňkovou zbraň a hlavní zbraní je 100mm drážkovaný kanon 2A70 schopný odpalovat řízené rakety. Západní BVP nesou protitankové řízené střely většinou v odpalovacích zařízeních na bocích věže. Mezi nejrozšířenější PTŘS patří TOW a MILAN, v posledních letech výrazně zabodovaly i izraelské rakety Spike. Arzenál BVP doplňují ještě kulomety, nejčastěji ráže 7,62 mm.
Palebnou sílu však neurčují jen zbraně samotné, ale i systémy řízení palby. Právě elektronika BVP prodělala výrazný vývoj a dnes už je zcela srovnatelná s elektronikou hlavních bojových tanků. Standardní senzorové vybavení zahrnuje optický přístroj pro denní podmínky (často se zesilovačem světla), infračervený přístroj a laserový dálkoměr/zaměřovač. Stále častěji obsahuje výbava BVP i panoramatické přístroje a samostatné infračervené senzory pro velitele.
Významně se zlepšila i ochrana BVP. Vlastní pancéřování chrání před střelami z kulometů, malorážových kanonů, střepinami min a dělostřeleckých granátů. Na některé typy BVP lze instalovat i bloky dynamické ochrany proti kumulativním hlavicím. Šíří se také aktivní ochranné systémy, jež se snaží blížící se řízené střely rušit nebo odklonit z dráhy (systémy „soft‑kill“) nebo fyzicky zničit (systémy „hard‑kill“). Např. ruské BMP‑3M může nést „soft‑kill“ soupravu Štora‑1 i „hard‑kill“ komplet Arena. Řada výrobců také snižuje demaskující příznaky BVP.

Výhled do budoucnosti
Právě snaha o snížení zjistitelnosti bude jednou z významných vlastností budoucích typů BVP. Půjde nejen o příznaky optické, infračervené a radarové, nýbrž i akustické. V této souvislosti se často mluví o hybridním dieselelektrickém pohonu, se kterým se počítá pro mnoho perspektivních vojenských vozidel.
Snížení demaskujících příznaků má podstatně přispět ke snížení celkové zranitelnosti vozidla. Neméně důležitým faktorem bude i zvyšování balistické odolnosti. BVP budou mít tzv. modulární pancéřování, které umožní měnit odolnost BVP podle aktuálních podmínek. Nejvyšší stupeň bude představovat dynamická ochrana proti kumulativním hlavicím. Takovéto pancéřování má mít např. nové německé BVP Puma. Standardním vybavením BVP budou aktivní ochranné systémy.
Výzbroj se zřejmě principiálně příliš nezmění. Stále ji budou tvořit automatické kanony, kulomety a protitankové střely, ale u posledně jmenovaných se pravděpodobně přejde na typy s plně autonomním naváděním. Zatím není známo, že by některý západní výrobce plánoval následovat příklad 100mm děla na ruském typu BMP‑3, ale přechod ke zbraním střední ráže (ráže cca 40‑80 mm) nelze v budoucnu vyloučit. Znatelně se zdokonalí elektronické vybavení BVP. Prvky jako panoramatické optické přístroje nebo samostatné infračervené senzory pro velitele, které jsou dnes považovány za špičkové, se stanou standardními.
Snad nejdiskutovanější otázkou ale je, jestli u budoucích BVP převládnou kola nebo pásy. Odpověď není jednoznačná. Vyvíjený francouzský typ VBCI (Véhicule Blindé de Combat d’Infanterie) je kolový a stejně tak vozidla amerického projektu FCS (Future Combat System) a britského systému FRES (Future Rapid Effects System) budou nejspíše kolová. Naopak nové německé BVP Puma je pásové a Rusko počítá s dalším vývojem série BMP. Předpokládá se, že v budoucích armádách vyspělých zemí budou přítomny obě kategorie BVP. Síly rychlé reakce přejdou ke kolovým vozidlům, která se snáze přepravují vzduchem, naopak útvary teritoriální obrany zůstanou u pásových podvozků. Jisté je, že BVP budou i nadále důležitou kategorií vojenské techniky.
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