Dlouhá cesta k BMPT:
Historie bojových vozidel podpory tanků

Ruská armáda nedávno změnila názor na kontroverzní bojové vozidlo podpory tanků BMPT a chystá se ho zavést do řadové služby. Cesta k tomuto obrněnci každopádně nebyla jednoduchá a zrodilo se několik zajímavých experimentů a demonstrátorů, z nichž jeden se v květnu tohoto roku dostal do expozice muzea firmy Uralvagonzavod.

Kolem ruského obrněnce BMPT, známého též jako „Terminator“, je v poslední době skutečně živo. V květnu byl do muzea zbrojovky Uralvagonzavod umístěn zrekonstruovaný Objekt 781 neboli jedno z vozidel, jež předcházela zrodu BMPT. V červnu pak ruská armáda sdělila, že si chce pořídit sérii deseti kusů, ačkoliv není jasné, jestli budou shodné s dnes známou podobou, protože v Sýrii se na konci června objevil nový exemplář BMPT, který využívá některé prvky z modernějšího typu BMPT-72 neboli „Terminator-2“. V našem článku se ale vrátíme dále do minulosti a popíšeme dlouhou a složitou cestu k BMPT. Samo toto vozidlo i diskuse o sestavě jeho zbraní byly podrobně popsány v č. 12/2010 a 1/2011.

Myšlenka generálmajora Brileva
K příčinám vzniku obrněnce BMPT se musíme vrátit až do přelomu 70. a 80. let, tzn. do jedné z vrcholných fází studené války. V Evropě proti sobě stály síly NATO a Varšavské smlouvy a ty druhé se sice těšily obrovské převaze v počtu tanků, ovšem západní země dosáhly značných úspěchů ve vývoji prostředků jejich ničení, tedy hlavně protitankových řízených raket. Vedení sovětských pozemních vojsk si to samozřejmě uvědomovalo a realizovalo řadu kroků mířících ke zvrácení této situace, počínaje instalací systémů aktivní ochrany tanků a konče diskusemi o vozidlech, jež by sloužila speciálně k ničení družstev západních vojáků s PTŘS. Mezi největší propagátory posledně zmíněného řešení patřil i generálmajor O. N. Brilev, jenž tehdy zastával pozici šéfa tankové katedry Vojenské akademie tankových vojsk. Navrhoval vozidlo, jež bude mít odolnost na úrovni tanků, ale výzbroj odpovídající spíš bojovému vozidlu pěchoty, s nímž by se shodovalo též schopností dopravovat a vysazovat roj pěšáků, ačkoli méně početný než u běžného BVP. Tomu odpovídal i význam zkratky BMPT, neboť ta tehdy znamenala „bojevaja mašina pěchoty, ťažolaja“. Trochu paradoxní je, že inspiraci pro plánované nasazení takového vozidla poskytla taktika německých pancéřových granátníků z druhé světové války. Tehdy ale Brilevova myšlenka narazila u jeho nadřízených, kteří se obávali, že projekt BMPT by byl pro sovětský průmysl příliš náročný. SSSR se ovšem už zaplétal do konfliktu v Afghánistánu, kde se objevil další podnět pro rozvoj Brilevovy myšlenky. Sovětská armáda čelila nepříteli, který bojoval asymetricky, tedy převážně guerillovými metodami. Ztráty tanků sice nebyly nikterak velké, o to víc však trpěly lehčí obrněnce. Potvrdily se též některé výhody a nevýhody tanků a dalších kategorií vozidel. Např. jako nástroje palebné podpory se hodně osvědčily samohybné protiletadlové kanony ZSU-23-4. Ostatně již během bojů v Maďarsku v roce 1956 se rozsáhle uplatňovaly starší obrněnce této kategorie ZSU-57-2.

Obrněnec pro podporu výsadkářů
Na základě řady pozitivních a negativních zkušeností z Afghánistánu se tedy začaly rodit další projekty bojových vozidel, jež dostala názvy jako „horský tank“, „tank pro pohraniční vojska“ či „protiteroristické vozidlo“. Tentokrát již tyto koncepty získaly podporu vyšších míst a začal vědecko-výzkumný úkol (NIR) s krycím názvem Stanovlenije. Znovu se objevila také zkratka BMPT, ale tentokrát již s významem, který má i dnes, tj. „bojevaja mašina podděržki tankov“. (Kvůli rozlišení se tak současná „těžká bojová vozidla pěchoty“ na bázi tanků, jako je T-15 na šasi Armata, označují zkratkou TBMP.) Pořád velice málo známým faktem ovšem je, že první vozidlo této kategorie vzniklo hlavně po podporu výsadkářů, a sice ve zbrojovce CNIITočMaš na šasi Objekt 934 Suďja. Tak se označoval plovoucí lehký tank se 100mm kanonem, jenž byl vyvíjen ve Volgogradském traktorovém závodě a měl vážit 17,5 tuny, ale nakonec nebyl přijat do výzbroje, byť některé jeho prvky se využily mj. při vývoji vozidel BMD-3 či Sprut-SD. Do „rodiny“ vozidel na podvozku Objekt 934 mělo náležet i tzv. bojové vozidlo podpory výsadku (BMPD) od CNIITočMaš, který zhotovil jeden prototyp. Ten dostal otáčivé střeliště se dvěma kanony kalibru 57 mm (ačkoliv část zdrojů uvádí dvě 30mm zbraně 2A38), navíc automatický granátomet AG-17 ráže 30 mm, dva kulomety ráže 12,7 a 7,62 mm a ještě odpalovací zařízení pro PTŘS Konkurs (u sériových kusů se zamýšlel systém Kornet). Toto vozidlo však generály příliš neoslovilo, na čemž se patrně podepsala jeho relativně nízká odolnost, logicky daná tím, že se využíval podvozek lehkého tanku. Není známo, zda (případně jaké) prototyp dostal číslo z „objektové“ řady, ovšem nepochybné je, že teď rezaví v areálu CNIITočMaš spolu s dalšími kuriozitami, např. s prototypem T-80 s 30mm kanonem 2A42.

Zadání pro podnik v Čeljabinsku
Hlavní roli ve vývoji BMPT tedy v polovině 80. let získal jiný aktér, a to konstrukční kancelář GSKB-2, příslušející k Čeljabinskému traktorovému závodu (ČTZ). Paradoxní ale je, že tehdy zkratka BMPT opět na nějakou dobu získala onen prvotní význam a opět se hovořilo o těžkém bojovém vozidle pěchoty. Toto zadání zahrnoval i státní zbrojní program pro roky 1986–1990 (schválený sovětskou Radou ministrů 19. června 1986) a kromě vývoje samotného vozidla byl požadován též taktický koncept jeho nasazení, jehož vypracováním byla pověřena již zmíněná akademie, resp. její katedra pod vedením O. N. Brileva. Program BMPT měl i velkou podporu maršála V. I. Petrova, tehdy zástupce ministra obrany, byl to však údajně právě on, kdo se pak postaral o to, že zkratka BMPT v roce 1987 znovu změnila význam, takže znovu šlo o vozidlo pro podporu tanků. Na Petrova totiž hodně zapůsobil obrněnec BMP-3, který se proto měl stát oním „těžkým BVP“, přestože bylo zjevné, že navzdory svým kvalitám prostě nemůže nabízet ochranu odpovídající tanku. Vývojem vozidla s tankovým podvozkem byla pověřena kancelář GSKB-2, kterou vedl V. L. Věršinskij. Jeho skupina úzce spolupracovala se závodem KBP ve městě Tula, který řídil slavný A. G. Šipunov a který měl na starosti zbraňové systémy vozidla. Věršinskij mluvil o vozidle, jež bude mít odolnost tanku, ponese arzenál rychlopalných zbraní a bude postupovat společně s tanky (případně též před nimi) tak, aby dokázalo ničit především protivníkovy protitankové zbraně, popř. i jeho tanky. Základem BMPT se stal podvozek tanku T-72, jehož korba byla překonstruována, aby pojala celkem sedm osob. Kromě řidiče v přední části a velitele a střelce uprostřed totiž v obrněnci seděli ještě čtyři další vojáci, kteří plnili roli obsluhy několika nezávisle pracujících zbraní. Pokud to ale situace vyžadovala, mohli vozidlo také opustit a kooperovat s ním jako čtyřčlenný pěchotní roj.

Obrněnce Objekt 781 a Objekt 782
První vozidlo neslo označení Objekt 781 (některé zdroje uvádějí Objekt 781A) a již na pohled přitahovalo pozornost faktem, že mělo vedle sebe dvě samostatně se otáčející věžičky, ačkoliv by byl na místě možná spíše pojem střeliště, protože pancéřová ochrana nebyla příliš silná. Na každé věžičce byl umístěn 30mm kanon 2A72 se zásobou 550 nábojů a 7,62mm kulomet PKT se zásobou 2000 ran. Levá věžička nesla čtyři dýmové granátomety, kdežto na pravé byly dva a kromě toho trubice pro dvě PTŘS Konkurs-M nebo Kornet (ale plánovalo se, že u sériových vozidel by jich mělo být až šest). V bocích čela korby se nacházela dvě střeliště, z nichž každé neslo 40mm granátomet AGS-40 Balkan (300 nábojů) nebo kulomet PKT (2000 nábojů). Tato střeliště obsluhovali dva z „dodatečných“ členů osádky, zbývající dva pálili ze dvou kulometů PKT v bocích a vedle toho mělo vozidlo ještě další samostatně ovládaný kulomet PKT (i když část zdrojů uvádí 12,7mm kulomet NSVT), který obsluhoval velitel, u jehož poklopu vzadu se nalézal. Druhé vozidlo zvané Objekt 782 (podle části zdrojů Objekt 781B) obdrželo věž, která se trochu podobala té na BMP-3, jelikož obsahovala dva koaxiální kanony, a to 100mm kanon 2A70 (zásoba 50 ran) a 30mm kanon 2A72 (500 ran); vedle toho byl na věži montován 40mm granátomet AGS-40 Balkan a 7,62mm kulomet PKT. V rozích čela korby se opět nalézala dvě střeliště (každé buď s kulometem, nebo s granátometem) a konečně v bocích korby znovu dva nezávisle ovládané kulomety PKT. Každý granátomet disponoval 300 náboji a každý kulomet 1000 ranami. Byly postaveny dva kusy Objektu 781 a jeden exemplář Objektu 782, které byly v květnu 1987 rozsáhle testovány na polygonu Alabino pod dohledem nového ministra obrany generála Jazova. V dalším kole zkoušek na střelnici Něprjachino u Čeljabinsku se již zkoumal i koncept taktického nasazení, na jehož vypracování se vedle Brilevovy katedry podílel též 38. vědecko-výzkumný ústav ministerstva obrany v Kubince.

Rychlý konec kvůli rozpadu SSSR
Vojáci se rozhodli pro variantu A, tedy pro typ Objekt 781 se dvěma samostatnými věžičkami se 30mm kanony, přestože vedení podniku KBP se jasně stavělo za Objekt 782, jehož výzbroj prokázala svou efektivitu v rámci testovacího úkolu NIR Podavlenije. Vedení KBP proto bylo velmi pyšné na svůj 100mm kanon 2A70, který dokázal vypouštět i protitankové řízené rakety Bastion a pro který se počítalo rovněž s termobarickým granátem Sektor-2 (ten se ale nakonec do sériové výroby nedostal). V argumentaci KBP nejspíše hrála roli i podstatně vyšší odolnost věže na Objektu 782 oproti téměř nechráněným věžičkám Objektu 781, který ale tehdy vojáky zjevně „okouzlil“ svou schopností pálit každým kanonem jinam. GSKB-2 pak začala pracovat na dokumentaci pro sériovou produkci Objektu 781, která měla začít zřejmě v roce 1990 nebo 1991, ale jak známo, politické události těchto roků vše změnily. Po kolapsu SSSR následovala éra škrtů v ozbrojených silách i zbrojním průmyslu, jehož velká část musela prodělat konverzi na civilní produkci, což se týkalo i podniku ČTZ. V roce 1991 sice ještě dorazil pokyn, aby se prozkoumala možnost sériové výroby vozidel odpovídajících Objektu 782, avšak ministerstvo pak zadání opět zrušilo. Jeden ze dvojice obrněnců Objekt 781 a jediný zhotovený Objekt 782 se nyní nacházejí v neveřejné části muzea Kubinka (součást Parku Patriot), zatímco druhý kus Objektu 781 byl přesunut do města Nižnij Tagil, kde sídlí zbrojovka Uralvagonzavod, která se posléze ujala dalšího vývoje obrněnců BMPT. Historicky cenné vozidlo dlouho čekalo, aby se nakonec dočkalo důstojné rekonstrukce. Ačkoli kritici argumentují, že rekonstruovaná podoba neodpovídá zcela přesně tomu, co se zkoušelo v 80. letech, nesporné je, že Objekt 781 se dnes řadí mezi nejatraktivnější exponáty ve firemním muzeu.

Čeljabinský pokus zvaný „Zmije“
Podnik ČTZ se sice transformoval do firmy dodávající hlavně civilní techniku a dostal příkaz, aby všechnu dokumentaci k BMPT odevzdal firmě Uralvagonzavod, ovšem i přesto myšlenka bojového vozidla v Čeljabinsku přežívala. V roce 1995 převzalo společnost nové vedení, díky němuž se ČTZ změnil na akciovou společnost Uraltrak a které podpořilo plány ještě jednou se pokusit postavit obrněnec pro podporu tanků. Celková vojensko-politická situace tomu značně nahrávala, protože podnik Uralvagonzavod čelil velkým problémům, zatímco ruská armáda se dostala do dalšího asymetrického konfliktu, tentokrát v Čečensku. Opět se tak objevil koncept těžce obrněného pásového vozidla, které ponese výzbroj ideální k operacím proti partyzánům, teroristům apod., a to i ve složitém terénu typu moderních měst a zalesněných hor. Proto se na stole opět vyskytl také název „horský tank“. Konstruktér A. V. Jermolin opět využil podvozek ze standardního tanku T-72AV, ale korba tentokrát zůstala prakticky beze změn a ponechal se i původní design věže, což nejspíše sledovalo záměr eventuální přestavby stávajících tanků do podoby obrněnce, jehož demonstrátor dostal jméno Objekt 787 (v některých pramenech se ale vyskytuje Objekt 745) a přezdívku „Gaďuka“ („Zmije“). Na každém boku věže byl montován 30mm kanon 2A72, 7,62mm kulomet PKT a hodně neobvykle šest trubic pro neřízené letecké rakety S-80 ráže 80 mm. Na zádi vozidla se navíc nalézaly dva samostatně ovládané kulomety NSVT ráže 12,7 mm. Obrněnec se sedmičlennou osádkou, jenž byl zhotoven roku 1996 a nesl dynamický pancíř Kontakt-1, prodělal v roce 1997 testy, které přinesly dobré výsledky, ale do věci se potom vložila média, která přinesla záběry „tajného“ vozidla. Následovalo vyšetřování firmy Uraltrak a rozsáhlé personální změny. Projekt byl proto zastaven a Objekt 787 se nalézá v muzeu Kubinka, kde v červenci začalo jeho restaurování.

Dokončení vývoje v Nižním Tagilu
Kancelář UKBTM, součást společnosti Uralvagonzavod, se dále zabývala rozvojem koncepce BMPT podle zadání od ministerstva obrany. Zkratka opět mluvila o bojovém vozidle podpory tanků a idea výsadku roje pěšáků byla definitivně opuštěna. Nejdříve se plánovalo využití šasi T-72A, ale v roce 1999 se přešlo k podvozku T-90. Na něm byl tedy postaven první exemplář, jenž vznikl jako výsledek zkušebně-konstrukčního zadání (OKR) jménem Ramka-99. Vozidlo bylo dokončeno roku 2000 a neslo název Objekt 199. Na věži se nacházel 30mm kanon 2A42, 30mm samočinný granátomet AGS-17D, 7,62mm kulomet PKT a na pravé straně čtyři trubice pro PTŘS Kornet, zatímco v rozích čela korby byly umístěny další dva granátomety. U finální podoby, jež vznikla roku 2000, se však výzbroj věže změnila na dva 30mm kanony, kulomet a dvě dvojice PTŘS Ataka. Zkoušky vozidla s oficiálním jménem BMPT úspěšně skončily roku 2006, sériová produkce pro ruskou armádu však nikdy nezačala a v roce 2010 bylo oznámeno, že armáda tento typ do výzbroje zavádět nehodlá. Mezi roky 2011 a 2013 bylo vyrobeno deset mírně odlišných vozidel pro Kazachstán, jenž je dnes tedy jediným provozovatelem sériových BMPT. V září 2013 představila společnost Uralvagonzavod úplně nové vozidlo BMPT-72 čili „Terminator-2“, které se vyznačuje mj. jen tříčlennou osádkou, lépe chráněnou výzbrojí a tím, že využívá šasi typu T-72 (podrobný popis najdete v č. 12/2013). V nabídce ale pořád figuruje i původní BMPT a na konci června 2017 se v Sýrii objevila omlazená podoba, která má PTŘS Ataka umístěné podobně jako vozidlo BMPT-72, dynamické pancéřování Relikt a jiné změny. Ruská armáda si nedávno (nejspíše pod vlivem zkušeností ze Sýrie) objednala deset sériových BMPT, a ačkoli není jasné, jak přesně budou vypadat, dá se očekávat, že mají zajistit zejména vytvoření elementárních organizačních, taktických a personálních předpokladů pro zcela nový typ Terminator-3 s 57mm kanonem na platformě Armata.
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