Dragun a Derivacija:
Nové směry vývoje obrněnce BMP-3

Na zbrojní výstavě RAE 2015 v Nižním Tagilu byla veřejně prezentována dvojice nových verzí vozidla BMP-3. První z nich má motor vpředu a dálkově řízenou věž, zatímco druhá disponuje věží s 57mm kanonem. Zájem od ruské armády i ze zahraničí přesvědčivě prokazuje, že bojový obrněnec BMP-3 pořád náleží mezi atraktivní zbraně.

Ruské bojové vozidlo pěchoty BMP-3 dosud reprezentuje jeden z určitě nejzajímavějších typů ve svém oboru, a to hlavně díky své mimořádně silné výzbroji. Žádný jiný typ se totiž nemůže pochlubit tím, že coby hlavní výzbroj nese 100mm kanon, takže palebná síla tohoto vozidla se fakticky pohybuje na úrovni lehkého tanku. (Ostatně západní experti po spatření prvních fotek sovětských BMP-3 opravdu soudili, že jde o lehký tank.) A že konstrukce tohoto obrněnce má pořád co nabídnout, demonstrují dvě nové verze, prezentované v roce 2015. BMP-3M Dragun přináší významný zásah do celkového uspořádání vozidla, zatímco BMP-3-57 Derivacija nese vysoce výkonný zbraňový modul AU-220M Bajkal.

Vzdálený příbuzný lehkého tanku
Na úvod alespoň stručně připomeňme historii a konstrukci vozidla BMP-3. Ony první odhady západních expertů vlastně nebyly úplně chybné, neboť předchůdcem tohoto vozidla byl lehký obojživelný tank Objekt 685, vytvořený roku 1975 a nesoucí jako hlavní zbraň 100mm kanon 2A48-1. Vozidlo, navrhované vlastně jako nástupce plovoucího tanku PT-76, ale nepostoupilo do sériové výroby, místo toho posloužilo jako základ nového pěchotního obrněnce. Nejdřív se zkoušela věž s výzbrojí ekvivalentní BMP-2 (30mm kanon 2A42 a protitankové řízené rakety systému Konkurs), ani toto vozidlo nazvané Objekt 688 však nebylo přijato do služby. Finální podoba s pracovním názvem Objekt 688B dostala zcela novou věž 2K23, ve které se nacházel 100mm kanon 2A70 (schopný vypouštět také laserem naváděné rakety), 30mm kanon 2A72 a 7,62mm kulomet PKT. Vozidlo absolvovalo zkoušky v letech 1983–1986 a roku 1987 získalo označení BMP-3, pod kterým vstoupilo do arzenálu sovětské armády. Jeho sériovou produkci zajišťuje Kurganský strojírenský závod (Kurganmašzavod), který se v roce 2005 stal součástí podniku Traktornyje zavody. Bojové vozidlo pěchoty BMP-3 je zkonstruováno pro tříčlennou osádku a osm pěšáků, z nichž dva sedí vepředu po stranách řidiče (kde ovládají i dva 7,62mm kulomety v předních rozích korby) a zbylých šest v prostoru za pohonem věže. Pohonnou sílu dodává dieselový desetiválec UTD-29, umístěný trochu neobvykle vzadu. Kromě pásů pohání rovněž dvojici vodometů, díky nimž BMP-3 plave. Korba je zhotovena z hliníkové slitiny, ale některé více exponované části chrání ocelové desky. Pancíř čela korby má tloušťku asi 18 mm a má vzdorovat i zásahu 30mm protipancéřové střely ze vzdálenosti 300 m, ostatní části korby chrání pancéřování vesměs o tloušťce mezi 10 a 16 mm.

Úvahy o změně konfigurace BMP-3
Pozoruhodné vlastnosti BMP-3, jehož výzbroj vzbudila opravdový rozruch, pochopitelně brzy přilákaly zahraniční zákazníky. Vedle armády Ruské federace, která nyní vlastní přibližně 700 kusů, a Ukrajiny, jež po sovětské armádě „zdědila“ všehovšudy čtyři exempláře (z nichž jeden byl prodán do USA), tak vozidlo slouží v nejméně deseti dalších státech. V seznamu uživatelů se nyní nachází Alžírsko, Ázerbájdžán, Indonésie, Jižní Korea, Kuvajt, Kypr, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Sýrie a Venezuela. Navzdory pochvalám i komerčnímu úspěchu se ovšem začala dostavovat kritika. Systém řízení palby BMP-3, ve své době nesporně kvalitní, pomalu stárnul, což se dalo poměrně lehce řešit modernizací, resp. instalací nových senzorů. Vážnější problém se týkal celé konstrukce vozidla, resp. umístění motoru vzadu. Toto neobvyklé řešení vede k výše zmíněnému rozdělení výsadku; dva muži v přední části vozidla tedy musí vylézat poklopy pro osádku, zatímco šestice mužů za věží opouští prostor dvěma zvláštními „tunely“, jež vedou nad motorem a otvírají se nahoře a vzadu. Kromě evidentní komplikovanosti to pak znamená, že je pro ně takřka nemožné z BMP-3 vystoupit za jízdy. Proto se již před lety začal studovat koncept rekonstrukce „Trojky“ (jak se obrněnci v Rusku přezdívá) na dnes obvyklou konfiguraci s motorem vpředu. Jako první s tím ovšem paradoxně nepřišli sami Rusové, nýbrž armáda Spojených arabských emirátů, jež zvažovala přestavbu svých BMP-3 tímto způsobem, ovšem zůstalo jen u úvah. V roce 2013 se tím ale začala zabývat sama firma Kurganmašzavod v rámci zkušebně-konstrukčního úkolu (OKR) s krycím názvem Dragun. Tak vznikl obrněnec BMP-3M, který veřejnost spatřila na výstavě RAE 2015.

Dragun s novým motorem vepředu
Přestože na první pohled vyhlíží BMP-3M Dragun téměř stejně jako standardní BMP-3, došlo v konstrukci k naprosto zásadním změnám. Tou největší je přesun pohonné jednotky dopředu, kde zabírá celou šířku korby. Jedná se navíc o silnější motor UTD-32T, jehož vyšší výkon má kompenzovat určitý nárůst hmotnosti obrněnce. Za motorovou sekcí se nalézá prostor osádky, ve kterém řidič sedí uprostřed a po jeho stranách mají svoje místa velitel a střelec. Zmizela tak dvě sedadla pro příslušníky roje a byly odstraněny dva čelní kulomety, jejichž užitečnost byla vždycky dosti diskutabilní. Oni dva pěšáci v BMP-3M sedí na sedačkách za prostorem osádky a do hlavního prostoru roje se mohou přesunout skrz dvojici „tunelů“ po bocích korby, kdežto uprostřed korby je umístěný pohon věže. Za ním se nachází onen hlavní prostor roje, po jehož stranách je montováno šest ergonomických sedadel pro pěšáky, sedící tváří k sobě. Pro výstup z BMP-3M slouží rozměrné zadní dvoudílné dveře s hydraulicky sklápěnou rampou, takže pro všech osm vojáků je snadné opustit obrněnec rovněž za jízdy, při čemž jim pancéřování pořád poskytuje určitý stupeň ochrany. Další podstatné změny postihly podvozkovou část. Výkon se stále přenáší pomocí mechanické převodovky, ale přesunutí motoru vpřed zákonitě způsobilo, že si proti základní podobě BMP-3 vyměnily pozice páry hnacích a napínacích kol, takže nyní se hnací kola nacházejí vpředu. Kvůli změně rozložení hmotnosti se poněkud změnilo i řešení párů pojezdových kol, jelikož mezery mezi nimi nově nejsou stejné (resp. mezery mezi třetím, čtvrtým a pátým párem jsou menší). Celková hmotnost vozidla vzrostla zhruba o dvě tuny, ale vyšší výkon nového motoru zajišťuje stejnou pohyblivost.

Dálkově řízený modul BM 100+30
Jestliže první zásadní konstrukční změnu BMP-3M reprezentuje přesun motoru vpřed, pak tou druhou je použití dálkově ovládané (neboli do korby přímo nezasahující) věže, resp. bojového modulu. Místo původní věže 2K23 byl použit bojový modul, u kterého již jeho samotný název BM 100+30 napovídá, že nese obdobnou výzbroj jako základní varianta vozidla. Jedná se o tři koaxiálně spojené hlavňové zbraně, z nichž nejsilnější je 100mm drážkovaný kanon 2A70. Do jeho automatického zásobovacího systému se vejde celkem 22 nábojů, které mohou zahrnovat třištivo-trhavé náboje 3UOF17 (max. dostřel 4000 m) či 3UOF19 (dostřel 7000 m) a po laseru naváděné protitankové řízené střely 3UBK10-3 (max. dostřel 4000 m) a 3UBK23-3 (5500 m), patřící do systému 9K116-3 Basňa. Druhou zbraní je 30mm samočinný kanon 2A72, pro který se převáží 305 tříštivo-trhavých nábojů (max. dostřel 4000 m) a 195 průbojných nábojů (2500 m) a který nabízí kadenci cca 300 ran za minutu. Třetí zbraní je kulomet PKTM ráže 7,62 mm s kadencí 250 ran za minutu a zásobou 2000 ran. Vedle uvedených zásob munice v nabíjecích zařízeních lze vézt až 18 nábojů ráže 100 mm (včetně osmi protitankových raket) nebo až 250 nábojů ráže 30 mm. Součástí výbavy je i komplet 902B Tuča s šesti vrhači dýmových granátů 3D6M. Věžový modul BM 100+30 disponuje systémem řízení palby Viťaz, jenž se představil již dříve na modernizované variantě původního BMP-3 (více v ATM 8/2015). Zde tedy pouze krátce připomeňme, že základními prvky jsou dva senzorové bloky Krečet (první pro střelce a druhý pro velitele), které zajišťují kruhový rozhled a obsahují televizní a infračervený kanál a laserový dálkoměr. Střelec má navíc pomocný monokulární zaměřovač PPB-2 a pro navádění řízených raket slouží senzorový blok Rassvět, ale struktura digitální soustavy Viťaz umožňuje instalovat k tomuto účelu i třetí exemplář bloku Krečet.

Požadavek na víceúčelovou výzbroj
Navzdory vysokým výkonům zůstává poněkud kontroverzní i sestava výzbroje BMP-3, neboť 100mm kanon 2A70 disponuje v podstatě jen dvěma druhy střeliva, a to tříštivo-trhavým proti „měkkým“ cílům a protitankovými řízenými raketami. Vysoká cena i složitost používání raket však reálnou využitelnost BMP-3 v boji proti obrněné technice protivníka částečně omezuje, a navíc chybí střelivo proti vzdušným cílům (byť protitankové rakety lze s trochou štěstí nasadit proti vrtulníkům). Na základě těchto úvah se tak začala zkoumat možnost přezbrojení BMP-3, která by vozidlu poskytla opravdu univerzální zbraňový systém. A volba padla na zbraň, které dnes Rusko přikládá veliký význam a z níž se má nejspíše stát jeden z „klenotů“ jeho exportní nabídky. Jde o dálkově řízený věžový modul AU-220M Bajkal, na němž je instalovaný kanon dnes téměř „zapomenuté“ ráže 57 mm, vlastně modernizovaná podoba kdysi velmi úspěšného protiletadlového kanonu S-60. Modul samotný byl poprvé prezentován na výstavě IDEX 2015 ve Spojených arabských emirátech a tato země se záhy stala rovněž prvním odběratelem, když podepsala smlouvu na dodávku těchto modulů pro kolové bojové vozidlo Enigma (více o něm v ATM 5/2015) a možná také pro modernizaci obrněnců BMP-3. A první vozidlo, na němž se modul reálně objevil, představuje právě varianta „Trojky“, vyvinutá v rámci zadání Derivacija a vystavená na veletrhu RAE 2015 pod jménem BMP-3-57. Zůstává u něj zachována původní konfigurace s motorem vzadu, byť vnitřek vozidla byl částečně překonstruován, jelikož modul je samozřejmě montovaný jinak než původní věž. Zmizely tedy dva přední kulomety, na dvou sedačkách vedle řidiče sedí velitel a střelec (tzn. stejně jako v BMP-3M Dragun), dvojice míst pěšáků se přesunula zepředu k levé straně prostředku korby (tj. vedle základny věže) a přibyla další sedačka, takže obrněnec uveze až devět pěšáků.

Nová munice pro dělo ráže 57 mm
Nová věž reprezentuje výrobek Centrálního vědecko-výzkumného ústavu (CNII) Burevěstnik, který spadá do struktury zbrojovky Uralvagonzavod. Na modulu se nalézá 57mm kanon, který nabízí maximální rychlost palby až 120 ran/min., ačkoli v praxi se počítá spíš s rychlostí mezi 80 a 100 ran/min. Přímo v automatickém nabíjecím zařízení se nachází 80 nábojů, kromě toho lze ve vozidle převážet dalších 150 až 200 kusů munice. Spolu s kanonem je na lafetě umístěn kulomet PKTM ráže 7,62 mm se zásobou 1000 nábojů, v obrněnci je možno uskladnit dalších 2000 ran. Lafeta může zaujmout náměr od –5 do +60 stupňů a odměr je samozřejmě kruhový. Kanon používá střelivo kompatibilní se starým S-60 a jeho variantou S-68 (která byla použita v samohybném prostředku ZSU-57-2); jedná se tedy o střelivo kalibru 57×348 mm a základní typy munice představují tříštivé střely OR-281 (vznikla také verze s rádiovým zapalovačem) a průbojné BR-281. Pro nový 57mm kanon však již byly vyvinuty nebo jsou připravovány další druhy, a to nová protipancéřová střela, tříštivo-trhavá střela s programovatelným zapalovačem a střela s koncovým laserovým naváděním. Nová protipancéřová munice má být schopna ničit všechna lehce obrněná vozidla a probíjet i boční pancíř tanků, zatímco programovatelná střela má sloužit pro destrukci vzdušných a „měkkých“ cílů, a to na vzdálenost až 16 km, což patrně odpovídá maximálnímu balistickému dostřelu. V dnešní podobě může kanon střílet na bodové cíle vzdálené 8 km, popř. plošné vzdálené 12 km. K míření se užívají dva identické senzorové bloky, první propojený s lafetou (pro střelce) a druhý nezávislý (pro velitele). Každý obsahuje televizní a infračervený senzor a laserový dálkoměr; ústřední střelecký počítač zpracovává též data z laserového čidla pro měření tepelné deformace hlavně. Po bocích modulu je montováno osm dýmových granátometů komplexu 902B Tuča.

Další možné verze obrněnce BMP-3
Vozidlo BMP-3-57 s věží AU-220M, zvanou též BM 57, zjevně odpovídá spíš demonstrátoru, který má zejména předvádět a prověřovat schopnosti nové zbraně. Je příznačné, že s modulem se počítá i pro vozidlo BMP-3M Dragun, tedy pro obrněnec s motorem vpředu, kde by BM 57 měl představovat druhou ze tří hlavních konfigurací výzbroje. Tou první je již popsaný modul BM 100+30 a třetí má být modul BM 125, díky kterému by se měl obrněnec BMP-3M změnit v lehký tank, protože tento modul má (jak opět napovídá název) nést „tankový“ kanon kalibru 125 mm. Informace o něm jsou však poněkud protichůdné, protože podle jednoho z prospektů z veletrhu má jít zkrátka o věž samohybného protitankového kanonu (či fakticky výsadkového lehkého tanku) 2S25M Sprut-SDM1 (více o něm v ATM 8/2015), ale jiný z prospektů vytváří dojem, že modul BM 125 má být dálkově ovládaný. Druhá alternativa by více odpovídala celé filozofii BMP-3M, kde se s klasickými věžemi s osádkou asi příliš nepočítá. Navíc není jasné, zda bude výsledné vozidlo s předběžným jménem BMP-3-125 pořád schopno také dopravovat pěšáky. V každém případě však má modul BM 125 dovolovat přímou palbu běžnou municí na vzdálenost 2,5 km, popř. řízenými raketami na dálku 5 km; max. balistický dostřel činí 12 km. Tímto výčtem bojových modulů však možnosti BMP-3 zcela jistě nekončí. Další variantou by se měl stát protiletadlový komplex ZAK-57 s věží, vytvořenou v rámci úkolu Derivacija-SV a osazenou opět 57mm kanonem, byť zkonstruovanou naprosto odlišně. Původní plány počítaly zejména s montáží na nový obrněnec Kurganěc-25, ale podle nových zpráv existuje i možnost použití šasi BMP-3. Společnost Traktornyje zavody také oznámila, že během roku 2016 hodlá otestovat vzorek BMP-3 s elektrickým přenosem výkonu.

Velký potenciál doma i v zahraničí
Další modifikaci „Trojky“ reprezentuje robotické, resp. dálkově řízené vozidlo Udar, na němž je umístěna věž z bojového vozidla pěchoty Kurganěc-25 (tomuto prostředku se budeme blíže věnovat v některém z příštích čísel ATM). Také se předvedlo na veletrhu RAE 2015, kde byla předmětem největšího zájmu výše popsaná vozidla BMP-3M Dragun a BMP-3-57 Derivacija. Logicky tedy následovaly zprávy o konkrétních zájemcích o jejich pořízení. Ruská armáda má v plánu pořídit do roku 2017 několik stovek vozidel BMP-3, jež mají pomoci překlenout dobu do nástupu většího počtu nových obrněnců Kurganěc-25. Je proto možné, že by již mohlo jít o vozidla s motorem vepředu (a)nebo věží AU-220M. Ta ovšem bude ještě patrně dopracována, protože se už objevil požadavek na instalaci protitankových řízených raket Kornet-D a silnější výzbroje proti „měkkým“ cílům (mj. 12,7mm kulometu nebo granátometu ráže 30 až 40 mm), také by bylo žádoucí opatřit modul pancířem. Prvním zahraničním uživatelem pravděpodobně budou Spojené arabské emiráty, které již tyto moduly objednaly a kde probíhá i modernizační projekt obrněnců BMP-3. Dalším kandidátem na modernizaci je Kuvajt a v září 2015 dorazily zprávy, že Saúdská Arábie chce koupit 950 kusů BMP-3, kdežto Irák má zájem o 500 vozidel. „Trojky“ si chtějí pořídit také Maroko, Myanmar a Rovníková Guinea. Dá se předpokládat, že k bohatším zákazníkům (zejména arabským) by už mohla mířit vozidla nových provedení, ale chudší státy se možná spokojí s repasovanými BMP-3, které budou v ruské armádě nahrazeny nově zhotovenými vozidly. V každém případě je ale zjevné, že programy Dragun a Derivacija znamenají pro BMP-3 další pokračování úspěšné kariéry.
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Předchozí použití názvu BMP-3M
Vozidlo s motorem vpředu a věží bez osádky, jež bylo vyrobeno v rámci programu Dragun, je většinou označováno jako BMP-3M. Tento název však byl dříve použit už nejméně dvakrát, a to pro různé programy modernizace úspěšného obrněnce. První použití se vztahuje k verzi, jež se pořád nachází v nabídce zbrojovky Kurganmašzavod a nyní se nazývá BMP-3 Upgrade, ale v minulosti byla známa i jako BMP-3M (případně i BMP-4). Zachovává základní konfiguraci, avšak disponuje silnějším motorem UTD-32, novými senzory (jako je zaměřovač střelce SOŽ a zaměřovač velitele TKN-AI) a výrazně zvýšenou ochranou, která může obsahovat mj. bloky modulárního pancéřování, mřížovou ochranu či komplexy aktivní ochrany Štora-1 a Arena-E. Některé z prvků tohoto programu byly použity v exportních obrněncích pro Emiráty a Kuvajt. Jméno BMP-3M bylo užíváno i pro vozidlo s univerzální věží Bachča-U, která nese víceméně stejnou výzbroj jako základní věž 2K23, od níž se odlišuje hranatými tvary. Kromě BMP-3 se dá umístit rovněž na jiné pásové či kolové podvozky a v ozbrojených silách Ruské federace je zavedena jako výzbroj výsadkového vozidla BMD-4.

Parametry bojových vozidel pěchoty BMP-3, BMP-3M a BMP-3-57

BMP-3 (základní)
BMP-3M Dragun
BMP-3-57 Derivacija
Osádka + výsadek
3 + 8 mužů
3 + 8 mužů
3 + 9 mužů
Bojová hmotnost
18,7 t
21,0 t
19,3 t
Délka s kanonem vpřed
7,200 m
7,950 m
8,350 m
Délka samotné korby
6,735 m
6,715 m
6,715 m
Celková šířka
3,230 m
3,400 m
3,230 m
Šířka stopy pásů
3,150 m
3,150 m
3,150 m
Celková výška
2,710 m
3,020 m
3,155 m
Výška po strop věže
2,300 m
2,570 m
2,780 m
Světlá výška
0,450 m
0,450 m
0,450 m
Výkon motoru
368 kW
600 kW
368 kW
Max. rychlost jízdy vpřed
70 km/h
70 km/h
70 km/h
Max. rychlost jízdy vzad
20 km/h
20 km/h
20 km/h
Max. rychlost plavby
10 km/h
10 km/h
10 km/h
Max. dojezd na silnici
600 km
600 km
600 km
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