Americký bůh války: Budoucnost dělostřelectva US Army

Dělostřelectvo jako druh zbraně stále dokazuje svou obrovskou důležitost, neboť v moderních konvenčních konfliktech často způsobuje většinu ztrát na bojišti. S tím však hodně kontrastuje fakt, že armáda nejsilnější mocnosti světa právě v oboru dělostřelectva značně zaostává, takže nyní musí dohánět náskok soupeřů. Američané však už pracují na nových zbraních, díky nimž by měl jejich „bůh války“ znovu patřit na špičku. 

Zaostávání za konkurencí
Od začátku nového století se ozbrojené síly USA zaměřovaly především na asymetrické války proti povstalcům a teroristům. Tomu se podřídila jejich strategie, taktika a samozřejmě rovněž výzbroj, kdežto u jiných velmocí podobný vývoj nenastal. Zejména Rusko a Čína tudíž mohly pokračovat v rozvoji kapacit pro konvenční mezistátní konflikty, zatímco západní země v čele s USA o značnou část těchto schopností přišly. V posledních letech se je snaží obnovovat, aby tak stáhly onen náskok, jemuž se Moskva a Peking těší v některých oborech, a to právě včetně dělostřelectva. Nová ruská samohybná houfnice Koalicija-SV bude schopna střílet na dálku až 70 km, podobné výkony údajně mají také špičkové čínské zbraně a spekuluje se, že Čína snad vyrobila granát s dostřelem až 100 km. Obě velmoci disponují i rozsáhlým arzenálem těžkých raketometů a balistických raket krátkého dosahu. Čína vlastní rovněž množství raket středního doletu a lze očekávat, že po vypovězení smlouvy INF zavede zbraně této kategorie též Rusko. Americká armáda dnes coby dominantní typ houfnice užívá zbraň M109A7 Paladin, která pálí na dálku 22 km, s granáty poháněnými raketou pak asi 30 km. V kategorii raketometů používá zbraně ráže 227 mm, které dokážou vypouštět i taktické balistické střely ATACMS s dosahem do 300 km, ale rakety s delším dosahem zcela chybějí. Již několik let se ale intenzivně pracuje na nápravě tohoto stavu a zásadní zlom by měl nastat zřejmě v roce 2023, kdy se mají odehrát důležité kroky v pěti projektech vyvíjených dělostřeleckých zbraní, jež tvoří prvky komplexní iniciativy nazvané LRPF (Long-Range Precision Fires).

Houfnice s dlouhou hlavní
První z oné pětice projektů se označuje zkratkou ERCA (Extended Range Cannon Artillery) a jedná se o hloubkovou modernizaci 155mm samohybné houfnice M109 Paladin. Proto se také výsledná zbraň zpočátku označovala jako M109A8, poté však bylo rozhodnuto přidělit jí nové číselné označení, a sice M1299. Hned na první pohled zaujme především výrazně delší hlavní, která u dosavadních verzí houfnice odpovídá pouze 39 násobkům ráže, zatímco u ERCA jde o 58 násobků ráže. Pochopitelně se připravují i nové druhy munice. Granát M1113 s raketovým urychlovačem při zkouškách demonstroval dostřel 72 km a pracuje se na granátu M1155, jenž by měl poskytnout dosah přes 100 km. K tomu bude využívat nikoli raketový, nýbrž náporový pohon. Jedná se o technologii, kterou nabízí norská zbrojovka Nammo, avšak původně se tato koncepce objevila již za druhé světové války v Německu (tzv. Trommsdorffova střela). Vedle nové hlavně a výkonnější munice se zvažuje, že ERCA dostane automatické nabíjení, které by mohlo zvýšit nynější maximální kadenci 4 ran za minutu na hodnotu 6 až 10 ran za minutu. Je samozřejmé, že nová houfnice obdrží také nový systém řízení palby, jenž umožní její napojení na nejmodernější velitelské a řídicí systémy. První prapor zbraní M1299 ERCA by měl zahájit službu v roce 2023. Plánuje se též modernizace tažených houfnic M777 na verzi M777ER, jež by měla dostat onu novou hlaveň o délce 58 ráží. US Army uvažuje rovněž o zavedení nových lehkých samohybných děl a již odzkoušela 155mm houfnici Brutus na šasi nákladního vozu či 105mm houfnici Hawkeye na automobilu HMMWV.

Nová dělostřelecká raketa
Americká armáda dnes vlastní dva typy raketometů, a to M270 MLRS a M142 HIMARS, oba ráže 227 mm. První z nich nese na pásovém podvozku odpalovací zařízení pro dva kontejnery se šesticí hlavní, zatímco ten druhý má kolový podvozek a zařízení pro jeden kontejner. Místo kontejneru pro šest 227mm raket lze použít také kontejner s jednou 610mm střelou MGM-140 ATACMS. Spektrum by však měla záhy obohatit nová střela PrSM (Precision Strike Missile). Armáda požaduje raketu, která by oproti typu ATACMS nabízela další dostřel a větší ničivost za nižší cenu, a to při zdvojení kapacity, takže jeden kontejner má obsahovat hned dvě rakety. Systém M270 by tedy zvládl celkově čtyři střely PrSM a systém M142 dva kusy. O lukrativní kontrakt se ucházely zbrojovky Lockheed Martin a Raytheon, ale druhá z nich se svou raketou jménem DeepStrike zaznamenala problémy a zpoždění. Ze soutěže tudíž odstoupila a hlavním dodavatelem zbraně PrSM bude společnost Lockheed Martin. Nová střela působí jako štíhlejší zmenšenina rakety ATACMS a má ráži asi 300 mm. Nad maximálním doletem se ale vznášejí otazníky, protože původně se žádalo 499 km, aby zbraň vyhověla limitům smlouvy INF, která zakazovala rakety s dosahem mezi 500 a 5500 km. Po vypovězení smlouvy však toto omezení pozbylo smysl, takže nyní se v souvislosti s PrSM mluví o perspektivním max. dosahu 700 až 800 km. Navíc se počítá s pokročilým naváděcím systémem, jenž by dovolit napadat i pomalu se pohybující objekty, tzn. zejména lodě (tento prvek mají získat i upravené střely ATACMS). První střely PrSM pro testy mají být dodány už ve fiskálním roce 2021 a první experimentální baterie má být připravena k nasazení v roce 2023.

Pětkrát rychlejší než zvuk
V témže roce by měla existovat též první pokusná baterie další nové zbraně, která se označuje jako LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon). Jak už název říká, bude náležet do kategorie, o níž se v posledních letech hovoří čím dál častěji, tedy mezi tzv. hypersonické zbraně. Tak se označují prostředky, které dosahují rychlosti vyšší než pětinásobek rychlosti zvuku, tj. víc než zhruba 6000 km/h. Zbraně této kategorie intenzivně vyvíjí i Čína, Rusko a další země, některé z nich už dokonce takové prostředky omezeně zavedly do služby. Existují v zásadě dvě hlavní koncepce hypersonických zbraní, a sice hypersonické střely s plochou dráhou letu (pro jejichž pohon slouží nadzvukové náporové motory) a hypersonická klouzavá tělesa. Ta nemají vlastní pohon a pohybují se rychlým klouzavým letem ve vysokých vrstvách atmosféry, kam je proto musí nejdříve dopravit nějaký raketový nosič. Vyvíjený americký systém LRHW reprezentuje příklad druhé kategorie, protože jej bude tvořit raketový urychlovač a klouzavé těleso C-HGB (Common Hypersonic Glide Body). Ono „Common“ („Společné“) odkazuje na fakt, že stejné těleso hodlá získat i námořnictvo, které ho chce vypouštět z ponorek. Armádní systém LRHW má mít dosah údajně v „tisících kilometrů“, ale přesná hodnota publikována nebyla, ačkoliv je velmi pravděpodobné, že se bude nalézat v onom pásmu, které v minulosti zakazovala dohoda INF. Pořád se debatuje rovněž o provedení odpalovacího zařízení. Původně se totiž ukazovaly vizualizace kontejnerů LRHW na nákladním automobilu, ale zdá se, že v poslední době získal podporu spíše návrh umístit zbraně na tažený návěs.

Projekty pro střední dosah
Extrémně rychlé a velmi dlouhý dosah nabízející hypersonické zbraně LRHW se mají uplatnit zejména proti vysoce odolným a zvláště silně bráněným cílům, mezi něž patří mj. nepřátelská velitelská stanoviště. Proti jiným objektům by mohla sloužit čtvrtá položka oné „dělostřelecké pětice“, a to nová raketová zbraň středního doletu, jež se dosud předběžně označuje jako SFM (Strategic Fires Missile) či MRC (Mid-Range Capability). Na počátku se nejspíše uvažovalo o naprosto nové konstrukci balistické rakety, jenže to se ukázalo jako takřka vyloučené, protože takový přístup by nevyhovoval finančně ani časově, jelikož vojáci chtějí první experimentální baterii ve službě již v roce 2023. Mluvilo se tedy o variantě vzít existující komponenty a složit z nich „kvazi-novou“ raketu. Takovým způsobem už vznikla např. raketa Hera, jež slouží jako cvičný terč pro zkoušky protiraketové obrany a obsahuje některé součástky mezikontinentální rakety Minuteman a rakety středního doletu Pershing II. Ostatně proto Rusové tvrdili, že USA smlouvu INF vlastně obcházejí, protože rakety Pershing měly být díky ní zlikvidovány, nikoli takto dále využívány. Analogicky by se dala celkem snadno vytvořit i bojová raketa, avšak na podzim 2020 se Pentagon rozhodl jinak. Požádal firmu Lockheed Martin o modifikaci dvojice existujících námořních zbraní, a sice střely s plochou dráhou letu RGM-109 Tomahawk (jejíž pozemní verze BGM-109 Gryphon kdysi existovala, ovšem kvůli dohodě INF byla zrušena) a protivzdušné střely RIM-174 Standard SM-6, která dokáže napadat i pozemní cíle. Není zatím jasné, zda vojáci následně zavedou oba typy, nebo vyberou jenom jediný, každopádně však od systému MRC požadují max. dostřel 1500 až 2000 km.

Dostřel jako ze sci-fi filmu
Pokud se v případě nové rakety středního doletu debatuje o několika konkrétních možnostech, poslední položka oné „dělostřelecké pětice“ od počátku vzbuzuje debaty úplně jiné, a to občas i v rovině otázky, zda byl autor tohoto nápadu úplně příčetný. Zbraň nazvaná SLRC (Strategic Long-Range Cannon) má totiž představovat hlavňovou zbraň s dostřelem až 1000 mil. Jestliže by šlo o „suchozemské“ míle, znamenalo by to asi 1600 km, zatímco v případě námořních mil by se jednalo o dostřel cca 1850 km, v každém případě ale tyto hodnoty dostřelu děla vzbuzují spíše dojem rekvizity ze sci-fi filmu. Americká armáda však tento projekt bere naprosto vážně a již jsou známy i konkrétnější informace o podobě děla, jelikož se objevily nekvalitní snímky modelu a plakátu. SLRC se vzdáleně podobá zbrani M65 kalibru 280 mm, jež byla určena pro nukleární granáty, takže se jí říkalo „Atomic Annie“ („Atomová Anča“). Šlo o rozměrnou, ale přesto poměrně pohyblivou zbraň, kterou přesunovaly dva speciální tahače. Pro SLRC by měl postačovat jediný tahač. O přesném způsobu, jak se má onoho dostřelu dosáhnout, se dá zatím jen spekulovat. Jedna hypotéza říká, že SLRC bude pálit střely s raketovými nebo náporovými urychlovači, jež tak vystoupají do obrovské výšky, kde řídký vzduch klade nižší odpor, a poté se k cíli dostanou jako malé kluzáky. V případě dosažení rozumné kadence (dejme tomu jedna rána za minutu) by SLRC mohl být nesmírně efektivní zbraní, jež by na obrovskou vzdálenost mohla eliminovat nepřátelskou obranu. V této chvíli už existuje demonstrátor a v roce 2023 se mají provést testy maximálního dostřelu nové zbraně.

Lukáš Visingr

Dělostřelectvo námořní pěchoty
Modernizaci své dělostřelecké podpory samozřejmě potřebuje také americká námořní pěchota (US Marine Corps). Ta dnes spoléhá primárně na 155mm tažené houfnice M777 a samohybné raketomety M142 HIMARS a lze předpokládat, že hodlá těžit z technologií, které vznikají pro modernizaci armádního dělostřelectva. Houfnice M777 tudíž získají delší hlavně a raketomety budou schopné odpalovat i rakety PrSM. Kromě toho by „mariňáci“ mohli zavést i nové lehké houfnice či raketomety na podvozcích obrněných terénních automobilů Oshkosh JLTV. Navíc je třeba doplnit, že v případě námořní pěchoty existuje též specifický úkol v podobě boje proti lodím nepřítele. Zvažuje se tedy adaptace 155mm houfnic pro roli pobřežního dělostřelectva a raketomety HIMARS by mohly získat schopnost vypouštět protilodní řízené střely Kongsberg NSM (Naval Strike Missile) s max. doletem 185 km.
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