Mostní tank Brobv 971:
Cesta obrněnců BLG-60M2 z NDR do Švédska

Ozbrojené síly neutrálního Švédska provozovaly i techniku z bývalého východního bloku, mezi kterou patřily i východoněmecké mostní tanky BLG-60. Ve Švédsku obdržely jméno Brobv 971 a teprve nedávno opustily službu. Z českého hlediska zajisté není bez zajímavosti, že využívaly podvozky tanků T-55 zhotovených v Československu.

Sjednocení obou německých států přineslo rovněž vyřazení velkého počtu techniky z výzbroje zaniklé východoněmecké Nationale Volksarmee. Část putovala do šrotu, ovšem pro většinu se našli platící zákazníci, a to nejen mezi zeměmi třetího světa, ale také v Evropě. Mezi ty hlavní patřilo Švédsko, které odebralo např. pásové tahače a transportéry MT-LB (více v č. 6/2014) a bojová vozidla pěchoty BMP-1 (více v č. 8/2015). Méně známý je ovšem fakt, že si království pořídilo rovněž východoněmecké mostní tanky.

Zrod německého vozidla BLG-60
Vozidlo BLG-60 představovalo z pohledu ozbrojených sil NDR třetí generaci mostních tanků, jež využívaly šasi T-54/55. Prvním byl MTU-12, jenž pokládal jednodílnou mostovku, kdežto druhý typ MTU-20 používal mostovku s pevnou centrální částí a dvěma sklopnými konci (obě čísla v názvech udávají celkovou délku mostu v metrech). V obou případech šlo o vozidla, jež byla zkonstruována přímo v Sovětském svazu, počátkem 60. let však zahájil východoněmecký podnik STAG v Genthinu projekt domácího mostního obrněnce, jenž byl zaveden do výzbroje v roce 1967 pod jménem BLG-60 (Brückenlegegerät 60). Coby základ byly použity podvozky tanků T-55 vyrobených v Československu a inspiraci pro celou koncepci evidentně poskytl čs. mostní tank MT-55 s dvoudílnou mostovkou „nůžkového“ typu. Při transportu byla mostovka složena tak, že kloub spojující oba díly se nacházel vzadu, kdežto oba konce vpředu. Na místě činnosti se nejprve celý složený most pomocí hydraulického systému zvednul, poté se vysunul vpřed a opřel o zem a následně se mostovka sklápěla dopředu a zároveň se rozkládala, až bylo celé těleso položeno přes překážku. Mostovka sestávala ze dvou řad ocelových bloků, jež byly příčně spojeny ocelovými tyčemi a dráty. Délka po rozložení činila 18 m a mostovka zvládala nominální zátěž 50 tun, ačkoli v praxi unesla i mnohem víc. Položení trvalo jen 2 až 3 minuty, avšak nevýhodou byla nápadnost vozidla, neboť kolmo zvednutý most mohl varovat nepřítele. Pohon zajišťoval dieselový dvanáctiválec V-55A o výkonu 430 kW, se kterým vozidlo jezdilo rychlostí 50 km/h a mělo max. dosah asi 450 km. Dvoučlenná osádka (řidič a operátor) během procesu pokládání nemusela opustit ochranu pancíře. Pro BLG-60 byla vyrobena též souprava pro hluboké brodění, a to do maximální hloubky 5 m.

Švédsko hledá jednoduché řešení
Základní verze byla následně zmodernizována na provedení BLG-60M se silnější hydraulikou a na začátku 80. let vznikla verze BLG-60M2, jejíž mostovka byla o 20 cm širší, aby se mohla používat i pro tank T-72. Navíc přibyly spojovací zámky, díky kterým bylo možno propojit až tři mosty a přemostit překážku o délce 52 m. Firmy STAG v Genthinu a SKET v Magdeburgu vyrobily celkem 200 exemplářů BLG-60 všech variant. Právě ta poslední jmenovaná vyvolala v roce 1993 zájem Švédska, které hledalo mostní vozidlo pro podporu tanků Leopard 2, neboť jejich váha byla pro stávající mostní obrněnce Brobv 941 (více v minulém čísle) příliš vysoká. Švédský FMV (Úřad pro vyzbrojování) v prosinci 1993 vypracoval studii, z níž vyplynulo, že nejjednodušší a nejlevnější řešení by představovalo pořízení BLG-60. Byly tudíž koupeny dva kusy pro zkoušky, které ukázaly, že most bez problémů zvládá zátěž 65 tun. Švédové jej proto zatěžovali ještě více a k jeho zlomení došlo až při 85 tunách. Padlo tedy definitivní rozhodnutí o nákupu BLG-60. Roku 1996 byl pořízen třetí kus, který prodělal přestavbu na standard, jenž v lednu 1998 formálně vstoupil do výzbroje pod názvem Brobv 971 (Brobandvagn 971). Bylo koupeno všech 32 aktuálně dostupných kusů BLG-60M2 (kromě tří zkušebních) a 102 mostů, kromě toho i 30 tanků T-55 a 10 tahačů T-55T jako zdroje náhradních dílů, dále jedno vozidlo pro výcvik řidičů FAP-500U (vzniklo jako odvozenina samohybného protiletadlového kanonu ZSU-57-2), tři statické simulátory, 14 návěsů TV-1 k transportu mostů, výcvikové pomůcky a nástroje k údržbě. Dodávky probíhaly od října 1997 do února 2000, výcvik se uskutečňoval na základně Hässleholm a vozidla Brobv 971 byla zařazena do podpůrných rot mechanizovaných praporů coby prostředky pro podporu útočných operací.

Incident s přetíženou mostovkou
Přestavba BLG-60M2 na švédský standard Brobv 971 nebyla příliš komplikovaná. Na vozidlo byla doplněna příďová lafeta pro 7,62mm kulomet Ksp 58, na místě původní radiostanice byla nainstalována švédská vysílačka Ra 421 s novou anténou, za švédské výrobky byly vyměněny staré elektrické baterie a vozidlo bylo opatřeno švédskými ručními hasicími přístroji. Poněkud se změnilo také vybavení prostoru osádky, který se stal pohodlnějším, na korbě přibyly úložné schránky a poslední změnu představovala montáž dvou trojic dýmových granátometů. Také se uskutečnily menší úpravy mostů, kterými prošlo 69 ze 102 koupených kusů. Výsledná podoba dostala název Krigsbro 7 (zkráceně Kb 7) a byla certifikována pro zátěž 65 tun, ale při cvičení v zimě 1999–2000 došlo k velmi vážnému incidentu, kdy pod tankem Strv 122 (Leopard 2A5) mostovka praskla, načež se vozidlo zřítilo do koryta řeky a došlo k ohrožení osádky. Následná analýza ukázala, že materiál mostů nadměrným zatěžováním trpěl a hrozí opakování takového incidentu, a tak bylo v roce 2001 nařízeno zatěžovat most Kb 7 opět pouze původní nominální hodnotou 50 tun. Navíc bylo zakázáno spojování mostů do dvojic či trojic. Úřad FMV posléze objednal u společností Cidema a Örnalp nové hliníkové mosty Kb 71, které pak byly s vozidly Brobv 971 řadu let užívány. V roce 2007 bylo rozhodnuto větší část obrněnců vyřadit a nechat ve službě pouze 12 vozidel a 30 mostů. Zkušenosti s provozem Brobv 971 ukázaly, že vozidlo je jednoduché a pracuje rychle, zásadní výhodou byla pochopitelně také malá pořizovací cena, přestávala však postačovat průchodnost v terénu a chybělo noční vybavení. Před několika lety tedy i zbylé Brobv 971 putovaly do záložních skladů a Švédsko si pro zajištění podpory svých tanků objednalo nové německé mostní obrněnce Leguan.
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Parametry vozidla Brobv 971
Standardní osádka
2 muži
Hmotnost vozidla
33,0 t
Hmotnost mostu
7,0 t
Celková délka s mostem
10,70 m
Celková délka bez mostu
9,05 m
Celková šířka s mostem
3,47 m
Celková šířka bez mostu
3,25 m
Celková výška s mostem
3,35 m
Celková výška bez mostu
2,80 m
Světlá výška
0,45 m
Výkon motoru
430 kW
Max. rychlost jízdy
50 km/h
Dojezd na silnici
450 km
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