Automobilové houfnice: Hledání nástupce systému DANA

V rámci nového akvizičního programu Armády ČR se počítá rovněž s nahrazením samohybné houfnice DANA. Jejím nástupcem se má stát 155mm dělostřelecký systém, jenž bude umístěn opět na podvozku nákladního automobilu značky Tatra, má však patřit do lehčí kategorie, aby jej bylo možno snadněji přepravit vzduchem. Nabízíme vám tedy nástin historie této kategorie zbraní a přehled pravděpodobných účastníků soutěže.

První systémy na pásech i kolech
Samohybné houfnice se zrodily už během první světové války, kdy byl na podvozku britského tanku postaven obrněnec nazývaný Gun Carrier Mark I. Opravdu velký význam ale získaly až za druhé světové války, kdy se ukázalo jako nezbytné mít dělostřelecké zbraně, které dokážou udržovat rychlost postupu s tankovými či motorizovanými jednotkami. Všechny hlavní válčící mocnosti tedy zavedly do služby samohybné dělostřelecké systémy ráže od 100 do 155 mm, a to obvykle na pásových podvozcích, jež pocházely nejčastěji z tanků. V rozvoji této koncepce se pokračovalo i za studené války. Od počátečních pevných nástaveb, jež byly mnohdy i shora otevřené, se ale přešlo k nástavbám plně uzavřeným a potom i k otáčivým věžím, díky kterým začaly samohybné houfnice připomínat jakési předimenzované tanky. Zároveň s tím se ovšem projevily i některé slabiny této koncepce, především vyšší složitost pásového podvozku, kratší dojezdová vzdálenost a logicky i vyšší cena. Začalo se proto uvažovat o montáži dělostřelecké výzbroje na těžký kolový podvozek, jenž by oproti pásovému nabídnul vyšší rychlost a byl by také levnější. Jako první uvedlo tuto ideu do praxe Československo, jehož armáda v roce 1977 zvedla do výzbroje 152mm samohybnou kolovou houfnici vz. 77, známou i jako DANA (dělo automobilní nabíjené automaticky; více o něm v čísle 5/2013). Brzy poté se objevil druhý typ, a to jihoafrická zbraň G6 ráže 155 mm, jelikož pro boje na jihu černého kontinentu je rychlost a dojezd daleko důležitější než průchodnost v těžkém terénu. A obdobně jsou na tom i arabské země, a tak si G6 našla cestu do Spojených arabských emirátů a Ománu. Houfnice DANA, jež ostatně díky šasi Tatra 815 za pásovými systémy z hlediska terénní průchodnosti vlastně příliš nezaostává, se dostala mj. do armády Kaddáfího Libye.

Odklon k expedičním operacím
Typy DANA a G6 ale i tak zůstaly víceméně osamoceny a většina států stále sázela na pásové podvozky. Situace se začala měnit až v 90. letech, kdy klasické konvenční konflikty ustoupily do pozadí, zatímco do středu zájmu se dostaly expediční mírové a protiteroristické operace, ve kterých se klade důraz na rychlost rozmístění. Velká hmotnost samohybných houfnic zákonitě komplikovala jejich dopravu vzduchem a vypadalo to, že renesanci zažijí tažená děla, která se dají převážet letecky daleko snadněji, navíc jsou mnohem jednodušší a levnější. Objevil se ale rovněž odlišný přístup, jenž sliboval cosi jako kombinaci výhod obou druhů zbraní. Již během studené války totiž vznikly projekty (a ojediněle dokonce prototypy) systémů, které využívaly kolové podvozky, avšak nikoli s pancéřováním a mohutnými věžemi, jako tomu bylo u zbraní DANA a G6. V podstatě se jednalo o obyčejné nákladní automobily, někdy s lehce obrněnými kabinami, jejichž nástavbu tvořily klasické (původně tažené) 155mm houfnice. Vznikl systém spojující autonomii a pohyblivost samohybné dělostřelecké zbraně s nízkou hmotností i menší cenou tažené zbraně. Není divu, že se armády hlavních velmocí a jiných zemí začaly o takové systémy zajímat a brzy je zařazovat do služby coby výzbroj jednotek rychlé reakce, u nichž se klade důraz na schopnost převozu vzduchem. Dalším důležitým důvodem „přechodu na kola“, který se ostatně dotkl i jiných kategorií vozidel, bylo zjištění, že se většina konfliktů odehrává na pouštích nebo ve městech, kde nelze vyšší terénní průchodnost pásových podvozků vhodně využít. Právě proto se plánuje, že i houfnice DANA v Armádě ČR budou nahrazeny některým novým dělostřeleckým kompletem této kategorie, avšak s tím, že mezi hlavní požadavky bude zřejmě patřit instalace na domácí podvozek značky Tatra.

Francouzská houfnice CAESAR
Mezi typy, jež se do připravovaného výběrového řízení přihlásí, jistě nebude chybět CAESAR (Camion Equipé d’un Système d’Artillerie) od francouzské firmy Nexter (dříve GIAT). Byl to vlastně i první typ z oné nové generace kolových samohybných houfnic, jelikož veřejnosti byl představen již roku 1994. Na konci minulého století prošla zdokonalená varianta zkouškami u francouzské armády, která v roce 2003 zařadila první sériové exempláře do služby. Když byla samohybná houfnice CAESAR předvedena poprvé, využívala šestikolový podvozek německé firmy Mercedes-Benz, a sice šestikolový Unimog U2450L, který pro tento účel navíc upravila francouzská firma Lohr. Stejný podvozek mají i exempláře směřující do zahraničí, jenže sama armáda Francie samozřejmě preferovala domácí výrobek, takže byl vybrán automobil Renault Sherpa 10 také se šesti koly. Zatím nejnovější modifikace, zjevně již uzpůsobená tomu, co lze očekávat v požadavcích zemí střední Evropy, dostala osmikolový podvozek Tatra 815, jenž je vybaven i novou pancéřovanou kabinou. Pancéřování se dá ostatně namontovat i na CAESAR s jiným podvozkem, což ale logicky zvětšuje hmotnost a cenu. Exportní verze na šasi Unimog váží asi 18,5 tuny, zatímco provedení francouzské armády s podvozkem Renault má hmotnost zhruba 17,7 tuny. Každopádně je na vozidle instalována 155mm zbraň s hlavní o délce 52 ráží a schopností střílet na vzdálenost okolo 42 km. Na silnici dosahuje rychlosti 100 km/h a může urazit vzdálenost přes 600 km. Osádku standardně tvoří pět vojáků, ale v nouzi stačí k obsluze systému CAESAR skupina pouze tří mužů. Vezená zásoba munice obsahuje 18 nábojů. Vedle Francie provozuje CAESAR také Saúdská Arábie (resp. její Národní garda, která tyto systémy použila v bojích v Jemenu), Indonésie, Thajsko a Libanon.

Britsko-švédský komplet Archer
Druhým komplexem, který se zřejmě hodlá ucházet o místo nástupce houfnice DANA, by měl být Archer od nadnárodní (původně britské) zbrojovky BAE Systems, resp. od švédské divize, což je vlastně část slavné firmy Bofors. Ta v 70. letech vytvořila velice povedenou a úspěšnou taženou houfnici FH-77, jež se v 90. letech vyvinula do samohybné formy s plným označením FH-77BW L52 Archer. Popis celé historie švédských houfnic najdete v čísle 5/2014, a tak zde pouze stručně shrneme základní údaje o systému Archer. Jeho podvozek tvoří šestikolový vůz Volvo A30D s kloubovým uspořádáním, na kterém je namontována 155mm houfnice s hlavní o délce 52 násobků ráže. Obrannou výzbroj představuje 12,7mm kulomet, který je instalovaný na dálkově ovládaném střelišti na pancéřované kabině. Důraz na maximální ochranu osádky je ostatně i jedním z nejdůležitějších znaků kompletu Archer, který se oproti většině konkurence vyznačuje i plně automatickým nabíjením. Obsluha v počtu tří až čtyř mužů tedy během palby nemusí opustit kabinu, jelikož houfnice se nabíjí samočinně ze zásobníku s kapacitou 20 ran a dokáže pálit s kadencí okolo osmi ran za minutu. S běžnými granáty s dnovým výtokem plynů (base-bleed) střílí Archer na vzdálenost asi 41 km. Čistě z hlediska výkonů nyní Archer patrně představuje absolutní špičku ve své kategorii, naneštěstí však mají tyto jeho nesporné kvality i stinné stránky. Archer je totiž podstatně těžší (zhruba 30 tun), složitější a samozřejmě i dražší. Poslední uvedený faktor byl i hlavním důvodem, proč objednávku 24 kusů zrušilo Norsko, jež mělo tyto systémy získat v rámci kooperace se Švédskem, které provozuje stejný počet. Velmi výkonný, ale drahý Archer tedy na exportní úspěch zatím čeká, stejně tak se čeká i na to, jestli bude opravdu uzpůsoben i pro podvozek značky Tatra.

Slovenská Eva, příbuzná Zuzany
Třetím a současně nejnovějším uchazečem bude nejspíše komplet Eva, jenž byl představen na brněnském zbrojním veletrhu IDET 2015. Jedná se o projekt slovenského zbrojního průmyslu, přesněji společnosti Konštrukta Defence, jež stále rozvíjí koncepci povedené houfnice DANA a nabízí její moderní odvozeniny, např. typ Zuzana 2, jenž již získal i exportní úspěchy. Právě z něj bylo následně převzato mnoho prvků a technologií pro komplet Eva, jehož vývoj se díky tomu podařilo zakončit za pozoruhodných devět měsíců. Jako podvozek byl pochopitelně opět zvolen produkt slavné kopřivnické automobilky, tentokráte šestikolový Tatra 815, u prototypu vybavený kabinou převzatou ze slovenského raketometu MORAK. Na zádi vozidla se nachází 155mm houfnice s hlavní dlouhou 52 násobků ráže, víceméně shodná s tou v systému Zuzana, odkud bylo převzato i samočinné nabíjecí zařízení. Stejně jako v případě systému Archer tedy nemusí tříčlenná osádka opouštět lehce pancéřovanou kabinou, protože o nabíjení houfnice se stará automat s  kapacitou dvanáct nábojů. Po vyprázdnění zásobníku lze zařízení ručně nabít, neboť vozidlo dopravuje ještě dalších dvanáct nábojů. Největší dostřel při využití munice typu „base-bleed“ činí kolem 41 km. Systém Eva má bojovou hmotnost 20,2 tun, jezdí rychlostí 80 km/h a má dojezd cca 700 km. Stejně jako zbraně řady DANA/Zuzana dovede také Eva střílet i v režimu přímé palby; tady stojí za poznámku, že v armádách bývalého východního bloku se s tímto nasazením houfnic skutečně počítalo a běžně se pro ně dodávalo protitankové střelivo. Západní houfnice sice podobnou schopnost rovněž mají, v armádách NATO to však rozhodně obvyklou praxí nebylo, a navíc protipancéřové granáty kalibru 155 mm většinou vůbec nebyly na skladě, což zmíněnou schopnost poněkud devalvuje.

Systémy z Izraele a Jižní Afriky
Na světovém trhu se prosazují ještě dva další dělostřelecké systémy na podvozcích nákladních vozidel, které se objevily v dřívějších srovnávacích studiích Armády ČR. Není ale jasné, jestli se budou skutečně účastnit výběrového řízení na náhradu zbraně DANA, protože pocházejí od poněkud exotických zemí. Výjimečně úzké vztahy České republiky s Izraelem však naznačují, že by se tady přinejmenším typ ATMOS 2000 od společnosti Soltam objevit mohl. Napomáhá mu i fakt, že je již od počátku konstruován na šasi značky Tatra, mj. proto, že vozidla českého původu (ačkoli pod formálně americkou značkou ATC) tvoří také základ logistiky izraelských ozbrojených sil. 155mm komplet ATMOS 2000 je dnes nabízen s hlavněmi o délkách 39, 45 a 52 násobků ráže, z nichž poslední varianta má dostřel asi 41 km. Nabíjení je poloautomatické, teoretická kadence dosahuje až 9 výstřelů za minutu. Vozidlo o váze 22 tun dosahuje rychlosti na silnici 80 km/h a má max. dojezd okolo 1000 km. Zbrojovka Soltam už tyto zbraně prodala do několika států, mezi nimiž figuruje Ázerbájdžán, Kamerun, Thajsko a Uganda. Pro armádu Rumunska vznikla varianta ATROM na šasi tamního vozidla ROMAN 26.360 DFAEG, jenže tento program byl zastaven po vyrobení tří kusů. Druhým potenciálním exotickým uchazečem je vozidlo T5 Condor od jihoafrické společnosti Denel, jež kdysi vyvinula i typ G6. Condor je nabízen s hlavněmi o délce 45 nebo 52 ráží a poskytuje max. dostřel 42,5 km. Nabíjení zbraně probíhá poloautomaticky a zásoba munice čítá až 26 kusů; to však závisí i na konkrétním typu podvozku, protože Condor byl již prezentován na šasi Tatra 815 s šesti nebo osmi koly a nově i na indickém osmikolovém šasi TATA. Condor má šestičlennou osádku, dosahuje maximální rychlosti okolo 85 km/h a nabízí dojezd asi 600 km.

Další nabídky na světovém trhu
Kromě výše popsaných typů existuje celá řada dalších, neboť konstrukce samohybné houfnice na automobilovém podvozku nepředstavuje příliš náročný úkol. Zvládají ho tak i některé státy třetího světa, od nichž bychom takový výkon nejspíše neočekávali, např. Vietnam, Kuba nebo Súdán. Jejich produkty se ale na světovém trhu vesměs neobjevují. Kdo však naopak dosáhnul v tomto oboru zajímavých komerčních úspěchů, to je Srbsko, které vytvořilo houfnici jménem NORA (Novo Oružje Artilerije). Původní varianta měla „východní“ kalibr 152 mm a hlaveň o délce 45 ráží, na světovém trhu se však dnes nabízí systém NORA B-52 ráže 155 mm s hlavní dlouhou 52 ráží. Vedle provozu v armádě Srbska byla exportována do několika zemí, např. do Bangladéše, Barmy nebo Keni. Úspěchu napomáhá zřejmě i existence několika různých verzí, z nichž nejlevnější má ručně nabíjenou zbraň bez jakékoli ochrany, kdežto v nejpokročilejší je zbraň umístěna do obrněné otáčivé věže s nabíjecím automatem. To ale pochopitelně znamená i nárůst hmotnosti, takže nejvýkonnější verze váží kolem 34 tun. Několik zbraní této kategorie (např. 155mm systém SH1) používá a nabízí na export též Čína. Pro úplnost se dá uvést, že na trh během několika let zamíří i ruský systém 2S35-1 Koalicija-SV-KŠ ráže 152 mm (ačkoli se dá očekávat i nabídka verze ráže 155 mm), který bude odvozen z pásové zbraně Koalicija-SV, avšak bude využívat podvozek automobilu KAMAZ-6560. Také v tomto případě se má jednat o dělostřelecký systém s obrněnou věží a plně automatickým nabíjením, jež má údajně nabízet kadenci až 16 ran za minutu. V každém případě je však nepochybné, že se obor samohybných houfnic na podvozcích nákladních automobilů stále slibně rozvíjí, a tak lze očekávat, že česká armáda bude moci vybírat z několika atraktivních nabídek.
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