2S42 Lotos:
Nové dělo pro ruské výsadkáře

Mezi nejočekávanější novinky výstavy Armija-2019, která se uskuteční na konci června, určitě náleží nový samohybný dělostřelecký komplex 2S42 Lotos. Počátkem června byly publikovány první záběry ze zkoušek této moderní ruské zbraně.

Sovětské a poté ruské ozbrojené síly už od poloviny 80. let užívají dělostřelecké komplety, jež se zrodily v rámci projektu s krycím názvem Orudije-Vystrel. Mají drážkované hlavně kalibru 120 mm a díky schopnosti vést přímou a nepřímou palbu širokým spektrem střeliva v podstatě kombinují potenciál kanonu, houfnice a minometu. Nejnovějším přírůstkem v této „rodině“ se stalo samohybné dělo 2S42 Lotos pro výsadkové síly.

Od 120 ke 152 mm a zase zpět
Ruští výsadkáři nyní používají známý komplet 2S9 Nona-S a jeho zdokonalené podoby 2S9-1 Sviristělka a 2S9-1M Nona-SM. Všechny jsou postaveny na prodlouženém podvozku lehkých výsadkových obrněnců řady BMD a mají zbraň 2A51 ráže 120 mm s max. dostřelem 12,8 km. Už řadu let se ale objevují zprávy o vývoji zcela nového systému, na němž se pracuje ve firmě CNIITočMaš. Na začátku existoval zájem vytvořit výsadkové samohybné dělo ráže 152 mm a výsledný komplex 2S36 Zauralec-D se zbraní 2A89 byl skutečně postaven a testován, ale jeho výsledky neodpovídaly očekáváním, a proto se konstruktéři v roce 2015 vrátili k ráži 120 mm. Pracovní název tohoto úkolu (OKR Lotos) se posléze stal i bojovým jménem nového systému, jenž nese resortní index 2S42. Model byl poprvé předveden na výstavě Armija-2017, přestože tehdy evidentně šlo o dost hrubou pracovní podobu, jež od té doby doznala podstatných změn. Na začátku roku 2019 se však objevily fotografie (použité mj. v reklamním kalendáři podniku CNIITočMaš), na kterých už byl zjevně zachycen první prototyp, resp. exemplář pro zkoušky. Mezi nejvýraznější odlišnosti od oné modelové podoby z roku 2017 patří řešení úsťové brzdy, která byla dříve štíhlá a válcová, kdežto na definitivní verzi systému má masivní hranaté tvary a pravděpodobně se shoduje s tou na typu 2S34 Chosta.

Nový ochranný systém AOB-5
Také délka hlavně je oproti zbrani 2A51 v systému 2S9 podstatně větší a věž systému 2S42 se poněkud podobá té na kompletu 2S31 Věna, jenž užívá podvozek BMP-3. Coby podvozek pro systém 2S42 Lotos se uplatňuje prodloužená (resp. sedm párů pojezdových kol mající) úprava šasi výsadkového bojového vozidla BMD-4M Sadovnica. Výrobce již oficiálně publikoval též základní parametry nového systému, které zahrnují mj. max. dostřel 13 km a hmotnost 18 tun, tzn. více než dvojnásobek typu 2S9 (asi 8 tun). Pro vysazování na padáku by to ovšem nemělo představovat problém, jelikož se tak běžně dopravuje samohybný kanon 2S25 Sprut-SD o téže hmotnosti. Na čele věže kompletu 2S42 se nacházejí nápadné hranaté senzory ozáření laserem a celkem osm dýmových granátometů. Jde o detektory a efektory systému AOB-5, jenž slouží k ochraně před naváděnými zbraněmi a vytváří oblak dýmu, který je neprostupný pro laserové paprsky a elektrooptické přístroje. Na stropě věže 2S42 je usazena dálkově ovládaná zbraňová stanice, která by měla výhledově nést 7,62mm kulomet PKT. Komplet Lotos se měl ukázat již na květnové přehlídce v Moskvě, ovšem premiéra byla odložena na fórum Armija-2019. Ještě letos by měly začít vojskové zkoušky a v případě úspěšného zakončení se na rok 2020 plánuje sériová výroba. Spolu se systémem 2S42 Lotos mají výsadkáři získat i nové vozidlo pro řízení palby Zavět-D, na kterém už CNIITočMaš také pracuje.
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TTD systému 2S42 Lotos
Standardní osádka
4 muži
Bojová hmotnost
18 tun
Výkon motoru
330 kW
Max. rychlost
70 km/h
Dojezd na silnici
500 km
Max. dostřel
13 km
Min. dostřel
1 km
Max. kadence
8 ran/min.
Rozsah odměru
360 °
Rozsah náměru
–4 / +80 °
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