
BRM-1K  
 
Pásové obrněné vozidlo postavené na bázi BMP-1  určené k vedení taktického průzkumu.  
 
Vo vozidle je zabudované zariadenie na ochranu osádky pred účinkami ZHN, automatické nabíjacie 
zariadenie, infračervené pozorovacie prístroje, zameriavacie, navigačné, prieskumné a spojovacie 
prostriedky, 2x3 výmetnice zadymovacích granátov.  
 
Veža je umiestnená v strede korby mierne posunutá dozadu, motor-prevodový priestor v pravej 
prednej časti. Vodič sedí v ľavej prednej časti korby a za ním jeden príslušník roja. Vo veži sedia 
vedľa seba veliteľ a strelec. Príslušníci roja používajú k vstupu a výstupu z vozidla dvojdielne dvere 
v zadnej časti korby. Veža má odmer celých 360° a námer kanónu je v rozsahu od -4° do +33°.  
 
Vozidlo je plne obojživelné, pričom jeho pohyb vo vode zabezpečujú pásy. Pred vjazdom do vody je 
na čele korby vztýčený vlnolam a sú spustené odsávacie čerpadlá.  
 
 
Technicko-taktická data  
 
Bojová hmotnost: 13 000 kg  
Osádka: 6 osob  
 
 
Rozměry:  
- délka: 6 735 mm  
- šířka: 2 940 mm  
- šířka od vnějších okrajů pásů: 2 850 mm  
- šířka stopy (vzdálenost mezi středy pásů):  
- výška po věž: 1 925 mm  
- světlá výška: 370 mm  
 
Maximální rychlost:  
- na zpevněných komunikacích: 65 km/h  
- plavby vpřed: 7 km/h  
- plavby vzad: 2 km/h  
Průměrná rychlost na suché nezpevněné cestě: 40 – 45 km/h  
 
Překročivost (šířka příkopu): 2,5 m  
Výstupnost (výška překážky): 0,7 m  
 
Úhel vjezdu do vody  
- na tvrdých půdách nad vodou: max. 30°  
- na tvrdých půdách pod vodou: max. 15°  
- na měkkých půdách nad vodou: max. 25°  
- na měkkých půdách pod vodou: max. 15°  
 
Úhel výjezdu z vody  
- na tvrdých půdách nad vodou: max. 25°  
- na tvrdých půdách pod vodou: max. 15°  
- na měkkých půdách nad vodou: max. 20°  
- na měkkých půdách pod vodou: max. 15°  
 
Výzbroj:  
Kanon 2A28  
- ráže: 73 mm  
- rychlost střelby: 8 – 10 výstřelů / min  
- metná dálka: 1 300 m  
- střelivo: PG-15V  
- počet nábojů: 40  
 
Spřažený kulomet PKT   
- ráže: 7,62 mm  
- rychlost střelby: 200 až 250 výstřelů / min  



- počet nábojů: 2 000  
 
Motor: UTD-20  
- šestiválcový, čtyřdobý, kapalinou chlazený, vznětový  
- hmotnost: 665 kg ± 2%  
- maximální výkon motoru při 2 600 ot/min: 220 kW  
- rozsah otáček: 1 500 až 2 600 ot/min  
- uspořádání válců: do V pod úhlem 120°  
- obsah: 15 900 cm3  
 
Objem palivových nádrží: 462 l  
- ve dvou nádržích v zadních dveřích: 110 l 
BRM-1K jevozidlem pro vedení taktického průzkumu (transkripce z ruštiny: Bojevaja 
Razvědyvatělnaja Mašina atd.), K je skutečně velitelská - pro velitele průzkumné roty ze sestavy 
vševojskového pluku či divizního průzkumného praporu na BVP. Pokud mne pamět neplete, měli je 
jenom kluci v Podbořanech a 2 ks BRM-1K  byly ve Vyškově, snad nějaké další u výcvikového 
útvaru ve Vajnorech/Bratislava.  
 
Osádka:  
velitel , střelec operátor (oba ve věži, velitel vpravo),  
řidič ,  
průzkumník navigátor (za řidičem, pod samostatným příklopem) a  

2 průzkumníci-operátoři (vzadu vlevo a vpravo).  
Vozidlo nemělo automat nabíjení - střelivo pro hlavní zbraň ve stendu mezi V a S-O ve věži.  
 
Ve vozidle instalován pevně radiolokátor 1RL33 - PSNR-5  (ve věži, nepamatuji se, zda byl výnosný 

tak jako v BPzV Svatava ) pod krytem vpodstatě vzadu mezi příklopy V a S-O (věž byla vlastně z 

BVP-2  s úpravami, třeba vydutí vzadu právě na PSNR).  
 
Ve věži nebylo odpalovací zařízení PTŘS, před velitelem byl ovládací blok radiolokátoru a taky 
krabice kombinovaného laserového dálkoměru (blok P-01 od PSNR  přímo u koulí).  
 
Průzkumník navigátor měl k dispozici zařízení TKN-3 s přímým výnosem souřadnic na mapový 
stolek (mapa 1:50 000 nebo 1:25 000 vložená pod plexi, rysky se stínováním na "chybu") - měli 
jsme to radši, než zařízení ve Svatavě - v BRMKu to bylo přímo vidět. Jinak tam byla 
elektrocentrála (vzadu mezi operátory, MRP nebo ERRS - radiolokační pátrače, pasivní infrahledy, 
ruční i velký a spousta dalšího "bordelu" - vždycky jsem měl strach, že přijde chroust s 
konstatováním, že vozidlo je nepojízdné a nás čeká plnění úkolu pěšky - samozřejmě s většinou 
odnositelného materiálu. Ačkoliv se to nezdá, tak v mašině bylo víc místa než ve Svatavě - všechny 
naše bágly se vešly dovnitř.  
 
Nejvíc "běhavé" byly funkce navigátora a obou operátorů (teď je třeba dodat, že operátoři měli 
otočné příklopy s pozorovacími přístroji), protože ti zpravidla vypadli ven při propátrávání objektů 
(most, osada, kraje lesa apod.) a lítali s RF-10 jako střelený.  
Bohužel, fotky nemám - tehdy jsme na mašiny dávali dřevěné rámy, aby nebylo poznat, že je to 
"něco jiného".  
Pokud se nepletu, vzadu byly jen po 1 střílně a ta ve dveřích - to si moc nepamatuju. Každopádně 
navigátor měl taky "díru" vlevo vpředu. Pak mám dojem, že už byl tlumič pérování i na 
2.pojezdovém kole (jako u BVP-2  a BPz-V  a tuším, že stejně to tak bylo i s krabicovými blatníky - 
ale to se možná pletu.  
Záměr byl, mít v sestavě průzkumné roty všechna vozidla pásová (u čety vždy po 1 ks BPzV  

Sněžka  pro VČ, 1 ks BPzV Svatava  a 1 ks BVP-1 ) a pro velitele roty taky Sněžka nebo Svatava.  
Když jsme cvičili jako SPzH - samostatná průzkumná hlídka, tak to byla docela sranda, jezdit i 
přesuny po civilních cestách (žádný UAZ s majáčkem a PADka, hezky jsme vyměnili sklo na pravém 
světlometu - černé za bílé, na zásuvku ve věži jsme připojili upravený maják a URRRÁÁÁ , 
VVP Libava nebo Boletice byly "naše" i s přilehlým okolím). Sranda končila, když se cvičil PzO - 
průzkumný odřad, to byla celá rota na jednom úkolu, VR taky, tak nic moc. Navíc jsme podle 
norem byli pěkně roztahaní a nebylo to už o "kontaktu na dohled" . 
Za povšimnutí stojí také skutečnost, že vozidlo má pouze tlumiče pérování na vahadlech prvního a 
posledního pojezďáku na každé straně korby, což samozřejmě odpovídá podvozku BVP-1, ale hnací 



kola jsou stejná jako na BVP-2 (a nebo na BPzV-Svatava) a stejně tak i pásy jsou stejné jako na 
těchto vozidlech (na původních pásech z BVP-1 byly na každém článku 3 záběrové zuby - jeden 
široký a dva kratší proti němu, na BVP-2 a BPzV Svatava jsou 4 záběrové zuby - místo toho širšího 
jsou dva, proti sobě mírně do úhlu postavené). Použití hnacích kol z BVP-2 a pojezdových pásů z 
téhož typu bylo, alespoň co si pamatuji, na BRM-1K vcelku pravidlem, alespoň u těch několika 
mašin, se kterými jsem přišel do styku... 
Pokud má někdo "zbytečných" 55.000 USD, může si ve Velké Británii koupit BRM-1K...  
Vozidlo původně z výzbroje podbořanského pzpr...  
Z označení vyplývá, že vozidlo bylo "v uložení" - tomu odpovídá i "nakonzervování" kokardy (nikdy 
jsem nepochopil, proč), obalení vnějšího povrchu pracovní části brzdovratného zařízení 
voskovaným papírem... 
 
BVP-1K  
 
Veliteľské bojové vozidlo pechoty BVP-1K je prostriedok veliteľa mechanizovaného práporu určený 
riadeniu a koordinovaniu bojovej činnosti v rámci práporu a k organizovaniu súčinnosti v zostave 
brigády. Je vybavené rozšírením spojovacím zariadením a prostriedkami pre orientáciu. Od BVP-1 
sa líši :  
 
Spojovacie prostriedky  
- ďalšia rádiová stanica R-123M  
- rádiová stanica R-107T  
- RF-10  
- zariadenie selektívnej výzvy R-012  
- upravené hovorové zariadenie R-124  
- diaľkové ovládanie rádiových staníc  
- 2x TP-25 a 500m poľného kábla  
 
 
Prostriedky pre navigáciu  
- navigačné zariadenie TNA-3  
 
Zdroje elektrickej energie  
- doplnkový zdroj elektrickej energie 26V  
- nabíjacie zariadenie akumulátorov pre RF-10  
 
Popis:  
Rádiové stanice R-123M pracujú cez anténny filter do spoločnej 4m prútovej antény. Pre zvýšenie 
dosahu rádiových staníc je vozidlo vybavené poloteleskopickou anténou, ktorú je možné používať 
len keď vozidlo stojí.  
 
Rádiová stanica R-107T pracuje s 1,5m prútovou anténou a je možné ju používať za jazdy alebo 
stánia , poprípade ako prenosnú rádiovú stanicu. Súbor rádiových staníc dopĺňa RF-10.  
 
Zariadenie automatickej výzvy R-012 je určené k zabezpečeniu automatického individuálneho a 
obežníkového spojenia účastníkov pri používaní R-123M.  
 
Súprava hovorového zariadenia R-124 je oproti prevedeniu v BVP-1 rozšírená o dve skrinky A2 
pričom jedna skrinka A2 nahradzuje jednu skrinku A3 základnej súpravy. Rozšírenie umožňuje 
napojenie 4 účastníkov na vonkajšiu rádiovú sieť.  
 
Spojovacie zariadenie dopĺňajú 2 telefónne prístroje TP-25 a 500m poľného kábla. Ochranu vstupu 
kábla tvorí bleskopoistka BS-2.  
 
BVP-1K je vybavené navigačným zariadením TNA-3 ktoré umožňuje nepretržité určovanie súradníc 
vozidla za pohybu , smerníka jeho pozdĺžnej osi a smerníku na bod zamierenia.  
 
Rozšírené spojovacie zariadenie odoberá zvýšené množstvo el. energie zo siete vozidla. Preto je 
vybavené doplnkovým zdrojom el. energie 26V , ktorý po pripojení na sieť 220V pokrýva odber el. 
energie a dobíja akumulátory. Silnoprúda ochrana vozidla je riešená silnoprúdou prechodkou , 
chráničom FIS.20.4.030N30 a pomocou 2 uzemňovacích kolíkov.  
 
 



Priestor vodiča:  
rádiová stanica R-123M a príslušný menič sú premiestnené do priestoru roja (pracovisko radistu) 
Menič PAG- 1F nie je vo vozidle zabudovaný Miesto gyrokompasu GPK-59 je pod prístrojovou 
doskou namontovaný ukazateľ smeru zariadenia TNA-3. Vľavo za sedačkou vodiča je na bočnici 
umiestnený koordinátor a ovládací panel TNA-3 . V príklope veliteľa je zabudovaný deliaci kruh pre 
TNA-3 . Skrinka hovorového zariadenia R-124 A1 je nahradená skrinkou A2.  
 
Priestor roja:  
Je rozdelený na dve pracoviská. Pravá strana roja je pracovisko radistu a ľavá strana pracovisko 
dôstojníkov.  
 
Pracovisko radistu:  
Na bočnici vo výklenku sú na konzolách umiestnené 2 R-123M bloky V0 a V6 zariadenia selektívnej 
výzvy , rádiová stanica R-107T , skrinka A1 hovorového zariadenia R-124 , telefónny prístroj TP-25 
s BS-2, nabíjacie zariadenie akumulátorov k RF-10 s držiakom akumulátorov a pracovný stolík 
radistu.  
Vo výklenku pravých zadných verí sú držiaky pre umiestnenie rádiovej stanice RF-10. Miesto pravej 
sedačky roja je pracovisko radistu vybavené otočnou sedačkou .  
V prednej časti je zabudovaný gyrokompas TNA-3 a cievka s poľným káblom. Na vzduchový kanál 
pod vežou je presunutá pravá zadná skrinka KR-60.  
V mieste zrušenej guľometnej strieľne je umiestnený doplnkový zdroj el. energie 26V a priechodka 
silnoprúdeho kábla a chránič FIS.20.4.030N30.  
Pravý odsávací ventilátor a rozvod vzduchu je zrušený . Prívod vzduchu je vedený z ľavého 
ventilátora. Taktiež sú zrušené samopalové strieľne na pravej bočnici.  
Dva zadné otvory pre periskopy sú prebudované pre prechod káblov k anténe R-107T, k 
poloteleskopickej anténe a poľného kábla k TP-25. Pracovisko radistu je osvetľované svetlami PMV-
71.  
Na korbe vozidla sú konzoly pre upevnenie mobilnej antény R-107T a poloteleskopickej antény.  
 
Pracovisko dôstojníkov:  
Namiesto ľavej sedačky roja sú zabudované dve otočné sedačky. Pracovisko je doplnené dvomi 
skrinkami A2 hovorového zariadenia R-124 , pracovným stolíkom , sklopným pracovným stolíkom a 
doskou pre prácu s mapou.  
Pracovisko je osvetlené PMV-71 a žiarivkou. Pod držiakom 4 metrovej antény je umiestnený 
anténny filter pre R-123M.  
V mieste zrušenej ľavej guľometnej strieľne je umiestnený malý trezor.  
 
TTÚ  
 
Značka....................BVP-1K  
Osádka....................6  
Pozorovací prístroj..TNPO-170  
El. sieť.....................jednovodičová so záporným pólom na kostru vozidla s možnosťou použitia 
sieťového zdroja EWP-672-14 


