BRDM-2: Stále populární lehký obrněnec

Na českých silnicích se můžeme poměrně často setkávat s charakteristickými tvary obrněného vozidla BRDM-2. A to zdaleka ne jenom ve službách Armády ČR, jež stále tohoto „veterána“ provozuje, ale i v rukou soukromých majitelů, protože „brdko“, jak se tomuto vozidlu vesměs říká, je nesporně nejoblíbenějším ex-vojenským obrněncem. Mnoho modernizačních projektů, jež se po světě objevily, navíc dokazuje, že tento koncepčně starý, avšak dosud slušné výkony nabízející vůz je pro uživatele pořád atraktivní.

Zrod průzkumného vozidla
V doktríně sovětské armády hrály tradičně důležitou roli obrněné automobily, jež sloužily pro průzkum, byť relativně silná výzbroj některých umožňovala i zapojení do boje. Nejznámějším obrněným průzkumným automobilem z válečných let byl typ BA-64, jenže ale posléze přestal vyhovovat. Jako jeho nástupce byl počátkem 50. let využíván obrněnec BTR-40, který nabízel mj. silnější výzbroj v podobě 14,5mm kulometu (kdežto BA-64 nesl obvykle zbraně ráže 7,62 nebo 12,7 mm), naneštěstí však neměl schopnost plavby, což se na moderním bojišti projevilo jako značný problém. Slavný Gorkovský automobilový závod (GAZ) tak využil některé prvky konstrukce tohoto vozidla k vyvinutí plovoucího obrněnce, kterému se proto ze začátku říkalo prostě BTR-40P, avšak roku 1957 byl zaveden do služby pod názvem BRDM (bronirovannaja razvědyvatělno-dozornaja mašina, tzn. obrněný průzkumný a hlídkový automobil). Ačkoli byl zhotoven v počtu okolo 10 000 kusů, již záhy se také u něj projevily nedostatky, zejména fakt, že korba byla shora otevřená, takže osádku dostatečně nechránila před střelbou. Proti účinkům chemických a biologických látek či radiačnímu zamoření pochopitelně nechránila vůbec. Bylo proto rozhodnuto vyvinout výkonnější a odolnější vozidlo. Úkolu se chopila opět automobilka GAZ a v čele konstrukčního týmu stál Vladimir Alexejevič Dědkov. Podnikový název nového obrněnce zněl GAZ-41, avšak většina světa ho zná pod označením, pod kterým byl 22. května 1962 oficiálně přijat do výzbroje sovětské armády, totiž BRDM-2. V následujícím roce začala sériová produkce, jež se roku 1965 přesunula do Arzamasského strojírenského závodu. Běžela tam až do roku 1989 a vyšlo z ní přes 9400 vozidel.

Technický popis obrněnce
Vozidlo BRDM-2 se dá charakterizovat jako obrněný obojživelný průzkumný automobil, jenž se vyznačuje vysokou průchodností v těžkém terénu. Vedle pohonu všech čtyř kol mu při tom napomáhá jeden z jeho charakteristických prvků, a to čtveřice malých koleček, jež se vysunují ze spodku korby. Jsou poháněná a mají zabraňovat tomu, aby vozidlo uvázlo v terénu (ačkoliv někteří uživatelé tvrdí, že pokud už se „brdko“ dostane do situace, kdy tato kolečka potřebuje, naznačuje to, že někdo přecenil jeho výkony). Obrněnec má osádku čtyř vojáků, z nichž první dva sedí v předním prostoru, a to řidič vlevo a velitel vpravo. Za nimi se nachází bojový úsek, na němž je instalována otáčivá věž, kde sedí střelec. Posledním členem osádky je pozorovatel, jehož sedačka je instalována v bojovém úseku. V zadní části obrněnce se pak nalézá motorový úsek s vidlicovým zážehovým osmiválcem GAZ-41, jenž zajišťuje výkon 105 kW (140 koní). Ten se na kola přenáší pomocí mechanické převodovky, která má čtyři stupně dopředu a jeden dozadu; kromě toho má vozidlo navíc přídavnou dvoustupňovou převodovku, ovšem ta slouží pouze k pohonu pomocných kol, vrtulového čerpadla a navijáku. Vrtulové čerpadlo vestavěné v zádi slouží k pohybu obrněnce po vodní hladině a jsou k němu také připojena dvě pohyblivá kormidla, jejichž ovládání je propojeno s předními koly, čímž se poté jednoduše ovládá i směr plavby. Před plavbou se sklápí vlnolam, instalovaný na přední části vozidla. Uvnitř je umístěn také naviják s tažnou silou asi čtyř tun a ocelovým lanem o délce 30 m. Nejčastěji je používán pro samo-vyproštění zapadlého vozidla. Ocelový pancíř je silný 14 mm na čele korby, 10 mm na čele věže a od 5 do 7 mm na ostatních částech.

Přístrojová výbava a zbraně
Vzhledem ke svému primárně průzkumnému poslání obdržel obrněnec BRDM-2 (samozřejmě na poměry doby svého vzniku) pokročilé přístrojové vybavení. Velitel má tedy panoramatický periskopický přístroj TPKU-2B s pětinásobným zvětšením a schopností zjistit cíl vzdálený asi 3000 m. V nočních podmínkách se dá nahradit nočním zaměřovačem TKN-1S, jenž disponuje 2,5násobným zvětšením, ovšem k plné funkci vyžaduje přisvícení infračerveným světlometem OU-3, jenž také představuje součást výbavy obrněnce. Kromě toho má velitel i jeden periskop TNPO-115 a tři TPN-B, zatímco řidič má dva TNPO-115 a čtyři TPN-B (také jeden z nich lze nahradit infračerveným přístrojem, a sice typu TVNO-2B). Tyto přístroje dokážou dohromady zajistit pokrytí celé přední polosféry. V každém boku obrněnce se nacházejí ještě tři periskopy TPN-B, jež obsluhuje pozorovatel. Střelec ve věži má k dispozici jednak periskopický přístroj TNPT-1 a jednak optické zaměřovače pro výzbroj. Sama věž se víceméně shoduje s tou, která je známa ze sovětských obrněných transportérů BTR-60PB a BTR-70 nebo československého vozidla OT-64C SKOT-2A. Má tvar komolého kužele a obsahuje lafetu, na které jsou usazeny dva kulomety, a sice 14,5mm KPVT a 7,62mm PKT. Odměr věže je kruhový a lafeta se může sklonit do úhlu –5 stupňů, popř. se zvednout do úhlu +30 stupňů. K lafetě přísluší i zaměřovač PP-61, poskytující až 2,6násobné zvětšení. Z kulometu KPVT je možno vést účinnou palbu na vzdálenost 2000 m a obrněnec veze deset pásů s 500 náboji. Kulomet PKT má efektivní dosah 1500 m a zásoba čítá osm pásů s celkem 2000 náboji.

Nabídka odvozených verzí
Nepochybné kvality BRDM-2 logicky vedly ke vzniku mnoha specializovaných variant. Mezi nejznámější (a pořád i v Armádě ČR používané) patří vozidlo BRDM-2rch, které má provádět vyhledávání chemických zbraní a radiačního zamoření; ve zdokonalené verzi BRDM-2rchb je uzpůsobeno i pro hledání zbraní biologických. Uvnitř se nachází spektrum přístrojů na detekci zmíněných hrozeb (analyzátory plynů, dozimetry apod.), ale na pohled lze toto vozidlo poznat zejména podle dvojice schránek zařízení KZO-2 na zádi; z těch se vstřelují do země praporky, označující zamořenou oblast. Další variantu představuje vozidlo BRDM-2U, které nemá věž a je vybaveno výkonnou radiostanicí R-123; jak lze odhadnout, užívá se pro velitelské účely. Za velmi kuriózní prostředky platí vozidla ZS-72B a ZS-82, u nichž už jméno (zvukověščatělnaja stancija) napovídá, že mají cosi společného se zvukem; jedná se o „propagandistická“ vozidla, která nesou velké reproduktory. Zvláštní kategorii představují verze, jež slouží jako platformy raketových zbraňových systémů, zejména protitankových řízených raket. Na vozidlech 9P122 a 9P133 je montováno šestinásobné zařízení pro manuálně naváděné rakety Maljutka, zatímco z vozidel 9P124 a 9P127 se vystřelují rakety Falanga, které mají poloautomatické navádění po drátě. Obrněnec 9P148 pak má pětinásobné zařízení pro střely kompletu Konkurs, které se řídí poloautomaticky prostřednictvím bezdrátového spojení. (Více o všech raketách najdete v čísle 4/2011.) Přehled „raketonosných“ verzí vozidla BRDM-2 uzavírá typ 9A31, což je odpalovací vozidlo systému 9K31 Strela-1. Na otáčivé věži se nalézá čtveřice schránek s protiletadlovými raketami s tepelným naváděním a dosahem 4200 m.

Sedm desítek provozovatelů
Vypisovat všechny uživatele vozidla BRDM-2 by nebylo příliš praktické, jelikož včetně zemí, které ho již vyřadily, by se jednalo o přibližně sedmdesát položek. Zjednodušeně se dá říci, že téměř všechny země, které někdy byly spojenci, satelity či klienty SSSR, měly nebo stále mají BRDM-2 ve výzbroji. Týká se to pochopitelně i Československa, jehož armáda v polovině 70. let odebrala kolem stovky exemplářů; nejvíce se u nás používala vozidla BRDM-2rch a nosiče protitankových raket. Z uživatelů v rámci Varšavské smlouvy asi stojí za zmínku ještě Polsko, kde bylo BRDM-2 vyráběno licenčně, a NDR, kde průzkumný obrněnec obdržel místní jméno SPW-40P2 (zkratka ze Schützenpanzerwagen, tj. obrněný transportér). Lze jmenovat i několik dalších zajímavých provozovatelů. Tak např. Izrael ukořistil určitý počet vozidel během střetů s Egyptem, následně je opatřil odpalovacím zařízením pro americké protitankové řízené střely TOW-2 a řadu let je používal v řadové službě. Palestinská samospráva získala z Ruska zhruba 45 kusů BRDM-2, jichž se ale později zmocnila teroristická organizace Hamás. Jistý počet má dnes ve výzbroji také Islámský stát. Údajně nejméně sedm BRDM-2 provozuje US Army, a to ve službách útvarů simulujících nepřítele při výcviku (tzv. OPFOR); tato vozidla pocházejí od někdejší NDR. Pro úplnost lze dodat, že existuje též několik typů vozidel, která jsou BRDM-2 více či méně podobná, byť nejsou jeho přímými kopiemi; nejznámější je maďarský typ D-442 FÚG, který vznikl samostatným maďarským vývojem vozidla BRDM-1 a byl zaveden také do naší armády pod československým označením OT-65.

Modernizace také v Česku
Česká republika stále není jen uživatelem BRDM-2, ale také náleží mezi státy, jež se rozhodly pro modernizaci tohoto obrněnce. Mezi jeho nedostatky patří poklopy nacházející se výhradně na čele korby (vzadu se nachází motor), takže osádka se při opouštění „brdka“ logicky vystaví nepřátelské palbě, další slabinou je nepříliš efektivní benzínový motor. V několika zemích tak byly vyrobeny obměny s překonstruovanou korbou bez pomocných koleček, ale zato s dveřmi v bocích, popř. také s novým motorem. Tak vznikl např. český obrněnec LOT, ze kterého byla následně odvozena policejní obměna OKV-P (více v čísle 8/2008). Polsko vyvinulo obdobnou úpravu BRDM-2M-96, další model BRDM-2M-96i dostal agregát IVECO, potom byl vyvinut BRDM-2M-96ik Szakal pro mise v Iráku a Afghánistánu a nakonec i komplexně zdokonalená obměna BRDM-2M-97 Żbik, jež dostala mj. novou věž. Několik zdokonalených verzí vzniklo i v samotném Rusku (jeho armáda dosud vlastní asi 2000 kusů), mj. BRDM-2M a BRDM-2A; všechny mají společné především nahrazení původního motoru novým dieselem. Podobně své obrněnce upravily mj. Slovensko, Srbsko, Bělorusko či Ukrajina. V posledně zmíněné zemi je dnes možno BRDM-2 znovu spatřit i v boji, a to u vládních sil i u povstalců z tzv. Novoruska. Kromě vojenských služeb si však „brdko“ našlo cestu také do dalších resortů, neboť v zemích bývalého východního bloku jezdí desítky kusů, jež slouží jako záchranářská a požární vozidla, ambulance či prostředky k přepravě cenností. Řada exemplářů byla upravena i pro ryze civilní osobní využití (nezřídka i se zvýšenou korbou a luxusní výbavou), což jen znovu dokazuje, že populární BRDM-2 rozhodně nepatří do starého železa.

Lukáš Visingr

Parametry vozidla BRDM-2
Standardní osádka
4 muži
Bojová hmotnost
7 tun
Celková délka
5,75 m
Celková šířka
2,35 m
Celková výška
2,39 m
Světlá výška
0,33 m
Výkon motoru
105 kW
Max. rychlost jízdy
100 km/h
Max. rychlost plavby
10 km/h
Max. dojezd
750 km
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