České a slovenské verze BVP

Bojové vozidlo pěchoty BMP je určitě jednou z nejvýznamnějších a nejpokrokovějších zbraní sovětského původu. Svého času v podstatě definovalo novou kategorii techniky a vyvolalo na Západě značný rozruch až zděšení. O kvalitách BMP svědčí nejen fakt, že v různých úpravách spolehlivě slouží dodnes, ale i skutečnost, že se stalo také základem pozoruhodného množství speciálních účelových variant. A pro nás je velmi zajímavé, že rozsáhlé spektrum těchto verzí populárního „bévépéčka“ bylo vytvořeno právě u nás.

Vznik, vývoj a výroba BVP-1
Specifikace obrněnce, jenž se stal později známým jako BMP (bojevaja mašina pěchoty), byly sovětskou armádou zadány poprvé roku 1959. V první polovině 60. let prodělala zkoušky řada prototypů od různých zbrojních podniků, aby byl nakonec jako nejlepší vybrán Objekt 764 od Čeljabinského traktorového závodu. Po jeho mírném zdokonalení na obrněnec Objekt 765 byl přidělen vojskový název BMP-1, vozidlo bylo oficiálně zavedeno do výbavy sovětské armády a v roce 1966 se rozběhla sériová výroba. Jak známo, BMP-1 je pásový obrněnec, který vedle tříčlenné osádky (řidič, velitel a střelec) přepraví osm mužů výsadku a má věžičku, ve které se nachází 73mm kanon 2A28 Grom a 7,62mm kulomet. Na věžičce je dále umístěna kolejnička pro protitankové řízené střely Maljutka, u pozdějších variant trubice pro střely Fagot/Konkurs. Zavádění povedeného vozidla BMP šlo ruku v ruce s reorganizací divizí sovětské armády, jež na tento obrněnec přecházely z obrněných transportérů. Podobný proces samozřejmě probíhal i v armádách dalších zemí Varšavské smlouvy, což zákonitě vyvolalo obrovskou poptávku po nových obrněncích. Výrobní závody v SSSR byly již zatíženy na maximum kapacity, takže se logickým řešením stala licenční výroba. A jednoznačným kandidátem pro ni byla průmyslově nejvyspělejší země ve východním bloku (kromě samotného SSSR), tj. Československo. To již mělo zkušenost s licenční výrobou starších typů sovětské techniky a továrny nacházející se na Slovensku měly potřebné kapacity. Již roku 1966 tedy začala příprava licenční produkce BMP v továrních ZŤS Detva a ZŤS Dubnica nad Váhom, kde do té doby běžela produkce pásových obrněných transportérů OT-62. V roce 1968 tak vyjela z bran továrny v Detvě první ověřovací série vozidel označených BVP-1 a v roce 1971 se rozběhla velkosériová produkce. ČSSR poté vyráběla BVP-1, resp. BMP-1 nejen pro potřeby svojí armády, dalších zemí sovětského bloku a spojenců a satelitů ve třetím světě, ale dokonce i pro samotný Sovětský svaz. Do roku 1989, kdy byla výroba zastavena, vzniklo celkem 17 295 kusů.

První odvozené varianty
Toto impozantní číslo ovšem nezahrnuje zdaleka pouze vozidla základní verze BVP-1, jelikož bylo vyvinuto také široké spektrum odvozených variant. Coby první to bylo velitelské vozidlo BVP-1K alias Komand, které mělo rozšířené spojovací vybavení a v podstatě se shodovalo se sovětským typem BMP-1K. Další verze však již nesla skutečně československý rukopis. Šlo o bojové průzkumné vozidlo BPzV Svatava, určené pro taktický průzkum. Plní obdobnou úlohu jako sovětský stroj zvaný BRM-1, proti němuž je ale pokročilejší. Výzbroj zůstává stejná jako u základního BVP-1, ale obrněnec je opatřen rozsáhlým senzorovým vybavením, jež zahrnuje malý radiolokátor PSNR-5, denní a noční zaměřovače, laserový dálkoměr, navigační systém a další přístroje. Osádka se ze tří mužů zvětšila na šest, neboť přibyl operátor senzorů, navigátor a radista. Následovala trojice verzí, které v zásadě zachovávaly korbu BVP, ale postrádaly věž s výzbrojí. Zřejmě nejvýznamnější z nich je VPV (vyprošťovací pásové vozidlo), jehož hlavní výbavu představuje jeřáb s nosností 6,5 tuny a naviják s tahem 125 kN a ocelovým lanem, jež má délku 120 m. Obrannou výzbroj tvoří jeden 7,62 mm kulomet. Druhá odvozenina bez věže se jmenuje SVO (samohybný výbušný odminovač) a uprostřed korby nese odpalovací zařízení pro 24 speciálních raket, jejichž exploze nad terénem přivádí k výbuchu zemní miny. Zařízení má měnitelný náměr a střely jsou odpáleny v salvě tak, aby v minovém poli vytvořily průchod asi 100 m dlouhý a 5 m široký. Je zajímavé, že prototyp SVO vznikl už v 80. letech, ovšem do výzbroje ČSLA se toto vozidlo nedostalo a zařadila ho až samostatná slovenská armáda, která obdržela modernizovanou verzi SVO A1. Třetí verzí bez věže je opravdu velmi kuriózní stroj, který se jmenuje Bouře-III. Je to propagandistické vozidlo, jež obdrželo místo věže mohutnou soustavu reproduktorů s akustickým dosahem až 8 km. Vedle šíření propagandy mezi vojáky i civilisty se dá nasadit rovněž pro „akustické maskování“, tedy pro vytváření zvuků, které mají imitovat nebo skrývat bojovou činnost vlastních vojsk.

Verze s upravenou korbou
Další skupinu variant BVP představují ty, které nejen postrádají původní věž, ale vyznačují se rovněž zvýšenou zadní částí korby. První z nich je obrněná ambulance AMB-S, jež slouží pro vyhledávání raněných na bojišti, poskytování základní pomoci a zdravotnický odsun. Vozidlo může dopravovat čtyři ležící či osm sedících pacientů a v souladu s mezinárodními dohodami není opatřeno žádnou výzbrojí. Další variantou se zvýšenou zadní částí korby byl samohybný minový ukladač Sněžka-SMU, který byl zkonstruován v 80. letech, ale zůstal jen v prototypu. Největší zásah do původní konstrukce BMP ovšem znamenal samohybný minomet vz. 85 čili PRAM-S, jenž vznikl v podniku Konštrukta Trenčín. Jeho základem je prodloužený podvozek vozidla BVP, který nemá šest, nýbrž sedm pojezdových kol. V mohutné nástavbě je umístěný 120mm minomet s automatickým nabíjením a max. dostřelem asi 8000 m. Byly vyrobeny dva prototypy a série dvanácti exemplářů, kterou si později Česko a Slovensko rozdělily v poměru 2:1. Zcela speciální případ mezi československými verzemi BVP-1 tvoří prostředek nazývaný STROP I, jenž sloužil pro zkoušky systému řízení palby vyvíjeného protiletadlového systému, jehož definitivní podoba STROP II byla postavena na podvozku Tatra 815. Vozidlo STROP I tedy mělo na šasi BVP umístěnou otáčivou platformu, která nesla stejnou výzbroj jako známý protiletadlový komplet vz. 53/59 Ještěrka (tedy dva 30mm kanony) a k tomu onu soustavu pro řízení palby s pasivními radiolokačními senzory, optickým zaměřovačem, televizní kamerou a laserovým dálkoměrem. STROP I samozřejmě existoval pouze v jediném kusu. Pro úplnost je třeba doplnit ještě fakt, že se v Československu vyrábělo také bojové vozidlo pěchoty BMP-2, resp. BVP-2, a sice od roku 1987. V tomto obrněnci byl 73mm kanon nahrazen automatickým kanonem 2A42 ráže 30 mm a počet členů výsadku klesl na sedm. Počet BVP-2 zhotovených u nás však je daleko menší, všehovšudy 434 kusů. Toto číslo zahrnuje i velitelská vozidla zvaná BVP-2V. Jako protějšek průzkumného obrněnce BPzV Svatava byla vyvíjena podobná úprava BVP-2 zvaná Vyšehrad, ale ta zůstala jen v prototypu.

OT-90 a jeho modifikace
Vývoj obrněnců u nás dosti zásadně ovlivnila Smlouva o konvenčních silách v Evropě (CFE), která byla podepsána v roce 1990 a určovala limity pro řadu kategorií vojenské techniky. Byla mezi nimi i bojová vozidla pěchoty, součástí jejichž definice byla také kanonová výzbroj, tedy zbraň ráže 20 mm a vyšší. Pro československou armádu by to znamenalo vzdát se obrovského počtu kvalitních obrněnců řady BVP, čemuž se ovšem velení chtělo vyhnout. Objevilo se tedy šalamounské řešení v podobě ponechání podvozků BVP-1 a odstranění věžiček s kanony ráže 73 mm, kterých se západní státy tolik obávaly (aniž věděly, že to ve skutečnosti byla poměrně problémová zbraň). Výsledkem projektu, na němž se podílel zejména Vojenský opravárenský podnik 026 ze Šternberku, se stal obrněný transportér OT-90 a široká nabídka jeho účelových variant. Základní podoba OT-90 nese věžičku převzatou z kolového obrněného transportéru a vybavenou dvojicí kulometů, a sice 14,5mm KPVT a 7,62mm SGMT či PKT. První konverze tohoto druhu však byly spíše improvizované, trpěly nízkou kvalitou výroby a dalšími potížemi a poměrně brzy opustily výzbroj. Nedostatky byly postupně vyřešeny u pozdějších provedení, která nesou názvy OT-90M1, M2 a M3. A poté přišla dlouhá řada dalších odvozenin. Obměna OT-90VP (neboli VP-90) představuje velitelské vozidlo s rozšířeným spojovacím vybavením. Verze zvaná OT-90DP (nebo též DP-90) je dělostřelecká pozorovatelna bez výzbroje, ale zato s bohatým senzorovým vybavením. Další varianty OT-90 již nemají věžičku. Dílna technické pomoci DTP-90 se používá pro údržbu či opravy techniky v polních podmínkách; existují dvě verze, z nichž jedna je určena pro podporu tanků T-55, kdežto druhá pro tanky T-72 (s tím, že obě jsou schopné podporovat také obrněné transportéry a BVP). Vozidlo OT-90ZDR (zvané i OZ-90) slouží pro odsun raněných z bojiště a zdrojové vozidlo OT-90ZV (čili ZV-90) převáží elektrický generátor pro nabíjení akumulátorů i vybavení pro jejich údržbu a opravy. Konečně obměna MU-90 pak představuje minový ukladač.

Evoluce nadále pokračuje
Podobně jako v případě BVP-1 byly vyvinuty také varianty se zvýšenou korbou. Patří mezi ně např. dílna technické pomoci DTP-90M, která je oproti předchozí DTP-90 opatřena i jeřábem. Opět existuje ve více subvariantách, jež se odlišují tím, pro údržbu a opravy kterých obrněnců jsou primárně určené. Další odvozenina se zvýšenou korbou nese název MPP-40p a jedná se o tzv. mobilní přístupovou provozovnu, vlastně komunikační středisko. Jeho rozsáhlé spojovací vybavení umožňuje napojení na nejrůznější bezdrátové, telefonní nebo jiné sítě a automatický přenos dat. Poslední známou úpravu OT-90 představují velitelská vozidla VOV-1p a VOV-2p s výkonným výpočetním, zobrazovacím a spojovacím vybavením. Úkolem těchto obrněnců je zajištění velení na úrovni praporu. Už zmíněný Vojenský opravárenský podnik 026 Šternberk, který prováděl konverze OT-90, se však zdaleka neomezil pouze na tuto činnost. Právě od něj totiž pochází další odvozené verze vozidla BVP, zavedené v 90. letech. Z nich pravděpodobně nejzajímavější je průzkumný a pozorovací komplet PzPK Sněžka. Jeho základem je (podobně jako u minometu PRAM-S) prodloužený podvozek BVP s masivní nástavbou, jež slouží coby základna pro zdvihací rameno nesoucí sadu senzorů. Rameno lze zvednout do výšky téměř 15 m a nachází se na něm radiolokátor, čtyři kamery (denní přehledová, denní zaměřovací, noční se zesilovačem světla a infračervená), laserový dálkoměr a meteorologické čidlo. Sněžka má i moderní navigační systém a rozsáhlé komunikační vybavení. Slouží zejména pro vyhledávání a sledování pozemních cílů či navádění dělostřelecké palby. VOP 026 Šternberk zkonstruoval také mobilní velitelské a spojovací stanoviště OT R-5 Bečva (a jeho zdokonalenou modifikaci OT R-5M) sloužící pro velení mechanizovaným jednotkám. Ještě stojí za zmínku dvě vozidla, která reprezentují nástupce a současně evoluce pozorovatelny DP-90 s novějším přístrojovým vybavením. V české armádě je to typ LOS (Light Observation System), kdežto v té slovenské je to DPK (delostrelecký prieskumný komplet).

Nové bojové modernizace
Většina jmenovaných variant představuje účelová, resp. nikoliv explicitně bojová vozidla. Ale kromě toho se české a slovenské firmy zabývají také snahami modernizovat BVP (resp. BMP) v původní úloze bojového pěchotního obrněnce. VOP 026 Šternberk např. realizoval program Pbv-501, což byla modernizace asi 350 kusů BMP-1, jež dříve provozovala východoněmecká armáda a které si koupilo Švédsko. Dílem VOP 026 byl rovněž ambiciózní projekt BVP-1MA neboli BVP nesoucí německou věž Kuka E8 s americkým 30mm kanonem Bushmaster II. Ale toto vozidlo (stejně jako modernizace BVP-1MB) zůstalo pouze v prototypu. Podobně skončil i slovenský projekt OT-90M Zarmod, jenž představoval modernizaci OT-90 s jinak vyřešenou věžičkou (kromě původní kulometné výzbroje se zkoušel i 23mm kanon). Dalším slovenským projektem je vozidlo Cobra-S, jež má na podvozku BVP umístěnou slovenskou věžičku Cobra DVK-30 nesoucí 30mm kanon 2A42, 7,62mm kulomet PKT, případně také protitankové nebo protiletadlové řízené střely. V oboru modernizací BVP je však nyní zřejmě nejaktivnější česká firma Excalibur Army. Již delší dobu nabízí mj. vozidlo MGC-14,5, což je vlastně BVP-1, jež má ve věžičce místo 73m kanonu montovaný 14,5mm kulomet KPVT. Vozidlo tedy vyhovuje limitům CFE a současně nemá slabiny OT-90. Na výstavě IDET 2011 se objevil demonstrátor MGC-1, který má kromě věžičky MGC-14,5 i nové pancéřování nebo aktivní obranný systém. Firma Excalibur Army rozpracovala i další projekty a na veletrhu IDET 2013 představila stroj BMP-M2 SKCZ, vyvinutý ve spolupráci se slovenskými firmami. Původnímu BVP se už moc nepodobá, protože má zcela novou korbu a dálkově ovládanou věž TURRA 30 nesoucí 30mm kanon, kulomet ráže 7,62 či 12,7 mm a dvě moderní protitankové řízené střely (např. izraelské Spike-LR). Na závěr lze dodat, že se BVP používají i mimo armádu; např. hasiči ze slovenské Trnavy si jeden kus přestavěli na stříkačku OT-90 CAS. To dokazuje nejen kvalitu konstrukce BVP, ale i šikovnost českých a slovenských hlav a rukou.
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