2S39 Magnolija:
Novinka pro arktické brigády

7. května se na ruských sociálních sítích objevily první dva snímky vyvíjeného dělostřeleckého systému 2S39 Magnolija. V červnu výrobce zveřejnil také hlavní parametry tohoto zajímavého samohybného prostředku, určeného pro činnost v Arktidě.

Na fóru Armija-2019 byl poprvé oficiálně předveden samohybný minomet 2S41 Drok ráže 82 mm a již v minulosti se veřejnost mohla seznámit se zbraní 2S40 Floks ráže 120 mm. Přestože mají tyto komplexy odlišné ráže a podvozky, ve skutečnosti vznikly v rámci jednoho zadání, a to v rámci zkušebně-konstrukčního úkolu (OKR) s krycím označením Nabrosok. Spadá do něj i třetí typ, který ale na veřejnou prezentaci dosud čeká.

Využití dvoudílného podvozku
Nese jméno 2S39 Magnolija a jeho existence byla oznámena v loňském roce, ačkoli se vlastně už několik let ví, že ruský zbrojní průmysl něco podobného vyvíjí. Jde totiž o jednu z aplikací, které nabízejí dvoudílné pásové podvozky série DT-30 od společnosti Viťaz. Základní podoba má transportní účel, ale opakovaně byly avizovány plány použít podvozek též coby zbraňovou platformu. Příkladem jsou protivzdušné raketové komplety Pancir-SA a Tor-M2DT, které teď procházejí zkouškami, ale mluvilo se i o hlavňových a raketových dělostřeleckých systémech. Prvním se tak stal právě systém 2S39 Magnolija, který v rámci sovětské a ruské tradice dostal bojové jméno podle květiny. Hlavním dodavatelem je zbrojovka CNII Burevěstnik, která patří do struktury korporace Uralvagonzavod a je také řešitelem celého zadání Nabrosok. Systém je instalován na lehce pancéřovaném podvozku varianty DT-30MP, o jehož pohon se stará diesel V-46-5 o výkonu 575 kW. Prázdné vozidlo váží asi 28 tun a dopraví náklad až 30 tun, ačkoliv je evidentní, že funkční část kompletu Magnolija váží méně. Max. rychlost na zemi činí okolo 37 km/h, vozidlo dokáže také plavat rychlostí až 4 km/h a nádrže poskytují dojezd až 500 km. V předním dílu, v němž je umístěný motor, sedí řidič, kdežto v zadním dílu mají místa velitel, střelec a nabíječ a na horní straně je posazena věž. Podle vzhledu bude patrně příbuzná těm na komplexech 2S31 Věna a 2S42 Lotos, ačkoliv se v řadě detailů liší, ale každopádně je známo, že obsahuje modernizovanou verzi 120mm zbraně 2A80.

Velmi široké spektrum munice
Zpravidla se označuje jako minomet, avšak od většiny minometů se liší tím, že má drážkování hlavně a závěrové nabíjení. Ve skutečnosti dokáže zastat úkoly minometu, houfnice a kanonu, protože funguje podobně jako její předchůdce, zbraň 2A51 na systémech řady Nona. Základní typ munice představuje tříštivo-trhavý granát s výstupky pro drážkování, který poskytuje max. dostřel okolo 8,5 km. Lze použít také granáty řady Kitolov s koncovým naváděním, které mají max. dostřel okolo 10 km, popřípadě i takřka všechny druhy minometných granátů pro hladké hlavně ráže 120 mm, s nimiž činí max. dostřel cca 7 km. Zbraň tak může používat mimořádně široké spektrum střeliva, a to včetně typů zahraniční výroby či speciálních granátů, mezi které patří zápalné, osvětlovací, dýmové atd. Zbraň 2A80 může vést i přímou palbu na obrněné cíle. Zásoba munice čítá kolem 80 kusů a nejvyšší kadence v případě použití houfnicových granátů dosahuje cca 8 ran za minutu, v případě minometných dokonce 10 ran za minutu. Zbraň 2A80 je instalována na lafetě, která poskytuje náměr v rozsahu od –50 do +80 stupňů, odměr věže je pochopitelně kruhový. Onen zachycený prototyp či demonstrátor systému 2S39 Magnolija byl údajně dokončen někdy na podzim 2018 a v současnosti prodělává podnikové testy, po jejichž završení se může přejít k vojskovým zkouškám. V případě jejich úspěšného absolvování se dá očekávat, že někdy po roce 2020 začne sériová produkce a systém 2S39 Magnolija bude přijat do výzbroje nyní budovaných ruských arktických brigád, kde jej pravděpodobně doplní i další zbraňové systémy na dvoudílných terénních podvozcích.
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