CAESAR pro Armádu ČR: Francouzská houfnice na podvozku Tatra

Česká armáda v červnu 2020 sdělila svoje rozhodnutí o novém typu samohybné houfnice ráže 155 mm. Zvolila francouzský typ CAESAR, který reprezentuje první sériově vyráběnou zbraň v kategorii lehkých samohybných houfnic na automobilových podvozcích. Pro Armádu ČR se stal vhodným kompromisem výkonu a ceny, v jehož prospěch hovoří také rozsáhlé zkušenosti z praktické služby včetně „ostrého“ nasazení v boji.

Zrození nové kategorie zbraní
Na počátku 90. let existovaly v zásadě dvě kategorie houfnic, tažené a samohybné, které měly jasně definované přednosti a nevýhody. Tažená děla jsou menší a lehčí, což usnadňuje přesun vzduchem. Jsou také levnější, ale potřebují další vozidla ke svému tažení a k přepravě munice a během bojové činnosti neposkytují ochranu obsluze. Naopak tehdejší typy samohybných děl byly řešeny vesměs jako spojení pásových podvozků a rozměrných otáčivých věží. Výjimkou byla jen československá zbraň DANA a jihoafrická G6, obě na kolových podvozcích, ovšem i tak s velkými obrněnými věžemi. Takové systémy nabízejí daleko vyšší průchodnost v terénu, vezou si vlastní zásobu munice a poskytují dobrou ochranu osádce, jenže jejich velké rozměry a hmotnosti mohou komplikovat dopravu a jejich výkony se logicky promítají i do vyšší ceny. Francouzská firma GIAT Industries (dnes Nexter) se tedy rozhodla nalézt vhodný kompromis, který spojí co nejvíce výhod obou kategorií. V roce 1994 představila prototyp kompletu, který obdržel název CAESAR (Camion Équipé d’un Système d’Artillerie, tzn. nákladní vůz nesoucí dělostřelecký systém), avšak v současnosti se označení běžně píše i jako „Caesar“. V podstatě se jedná o sestavu hlavně, závěru a tlumicího zařízení taženého děla, která je umístěna na zádi nákladního vozu. Lehce obrněná kabina tak poskytuje určitou ochranu osádce, vozidlo převáží zásobu munice, může se rychle přesunovat po silnici a lze jej snadno transportovat vzduchem, a to vše za velice příznivou cenu. CAESAR se tedy stal pionýrem dnes oblíbené kategorie, jež se běžně označuje jako TMG (Truck-Mounted Guns).

Konstrukce systému CAESAR
Prototyp systému CAESAR byl postaven na šestikolovém podvozku Mercedes-Benz Unimog U2450L, který pro tento účel upravila francouzská společnost Lohr. První kus používal jenom krátkou neobrněnou kabinu, avšak na dalších se již objevila kabina se dvěma řadami sedadel a lehkým pancéřováním. Na zádi pak byla posazena lafeta kanonové houfnice ráže 155 mm, jež vznikla jako derivát taženého děla TRF1. To má hlaveň o délce 40 násobků ráže, kdežto nový systém dostal hlaveň s délkou 52 násobků ráže, tj. zhruba 8 m. Lafeta dovoluje rozsah náměru od 17 do 66 stupňů, rozsah odměru činí 17 stupňů na každou stranu (větší změny se provádějí změnou polohy celého vozidla) a na zádi je umístěna mohutná hydraulická opěra, která slouží pro stabilizaci a tlumení zpětného rázu. Dle standardu NATO používá systém dělenou munici, tedy střely a prachové náplně v textilních obalech. Náplně se do komory zasunují ručně zleva, kdežto nabíjení střel zprava usnadňuje mechanické nabíjecí zařízení, do něhož se střela vkládá ručně, ale do komory se již zasouvá samočinně. Do vybavení systému CAESAR náleží rovněž balistický počítač, optická mířidla pro přímou palbu, navigační soustava s terminálem satelitní navigace, radar k měření rychlosti vlastních střel a šifrovaná radiostanice. Sestava elektroniky je pojata modulárně, a proto může zákazník volit různé typy podle vlastního přání a možností. Výrobce od počátku zdůrazňuje především velkou flexibilitu systému CAESAR, který s dobře vycvičenou obsluhou může zaujmout pozici, uskutečnit palebný přepad s vystřelením šesti ran a opustit pozici, to vše za necelé tři minuty. Oněch šest ran vypálí zhruba za jednu minutu, ale dlouhodobá kadence činí kolem čtyř ran za minutu.

Produkce pro Francii i export
Společnost GIAT Industries se pochopitelně nejdříve soustředila na francouzskou armádu. Dá se dokonce předpokládat, že systém byl vyvíjen na základě její neveřejné poptávky, jelikož se množily situace, jež vyžadovaly rychlé nasazení sil v zahraničí, a to včetně silné dělostřelecké podpory. V případě Francie šlo zejména o zásahy v Africe, resp. v dřívějších koloniích. Právě proto se u systému CAESAR tolik zdůrazňuje snadná doprava vzduchem. Domácí armáda ale požádala o instalaci na francouzský podvozek a volba poté padla na typ Renault Sherpa. Roku 2000 tedy byla objednána pětice zkušebních systémů, které byly dodány do roku 2003 a vedly si výtečně. Francie proto v roce 2004 objednala 72 sériových kusů, takže celkem provozuje 77 exemplářů. Záhy se ale objevil i zájem ze zahraničí. Prvním exportním uživatelem se tak stala Saúdská Arábie, resp. její armáda a Národní garda, jež dle různých zdrojů získaly snad až 156 kusů. Saúdové také přislíbili zaplatit kontrakt na 28 kusů pro Libanon, ovšem ten dosud nebyl realizován. Šestici kompletů CAESAR koupilo Thajsko, 37 kusů odebrala Indonésie a nyní se realizují dodávky dalších 18 exemplářů. Oba tyto státy získaly houfnice na šasi Renault, avšak saúdské systémy jsou postaveny na původním podvozku Mercedes-Benz. Tři ze čtyř uživatelů již svoje houfnice nasadili také v reálném boji. „Křest ohněm“ prodělal CAESAR v roce 2009 v Afghánistánu ve službách francouzské armády, jež jej poté vyslala i do Libanonu a Mali, ale zajisté největší pozornost si získalo nasazení proti Islámskému státu v bojích o Mosul v letech 2016 a 2017. Saúdské zbraně se účastní kontroverzní intervence v Jemenu a ty thajské se roku 2011 zapojily do pohraničních střetů s Kambodžou.

Další verze na podvozku Tatra
V seznamu možných zákazníků figuruje např. Brazílie, Kolumbie, Malajsie či Maroko. Svého času se hodně mluvilo také o Indii a společnost Nexter se pokoušela zvýšit své šance instalací na podvozek Super Stallion indické automobilky Ashok Leyland, indická armáda se však poté rozhodla pro domácí dělo Dhanush na podvozku Tatra. Právě vozidla kopřivnické značky pak upoutala také pozornost společnosti Nexter, která s českou automobilkou navázala spolupráci, ze které vzešel např. šestikolový obrněný automobil TITUS. Dalším plodem této kooperace se stala nová verze systému CAESAR, která se označuje jako CAESAR 8×8 a používá podvozek Tatra Force (jak zní nový komerční název slavné řady 815) s obrněnou kabinou. Díky tomu se zdvojnásobuje zásoba munice (z 18 na 36 kusů), max. náměr děla může činit 73 stupňů a nově se používá poloautomatické nabíjení. Na zádi systému CAESAR se tedy nalézají dvě zařízení, vlevo pro prachové náplně a vpravo pro střely. Vlevo stojící dvojice vojáků pokládá náplně do zařízení a to je automaticky zasunuje do komory. Na pravé straně je montováno i manipulační rameno, jež přebírá granáty od třetího vojáka a vkládá je do pravého nabíjecího zařízení, jež je opět samočinně zasunuje do komory. Značka Nexter rozpracovala dokonce i plně automaticky pracující nabíjecí systém, s nímž se převážená zásoba munice snižuje na 30 kusů, avšak dosud zřejmě není připraven k sériové výrobě. Nesporné je, že první uživatel systému CAESAR 8×8 na podvozku Tatra zvolil poloautomatické nabíjení. Stalo se jím Dánsko, které si objednalo 19 houfnic, z nichž první byly vyrobeny v roce 2020.

Výběrové řízení české armády
Nebylo tudíž divu, že CAESAR 8×8 patřil také mezi favority výběrového řízení české armády na 52 nových houfnic, které by vystřídaly zastaralé 152mm zbraně vz. 77 alias DANA. Vojáci hodnotili celkem osm typů, z nichž nejprve vyřadili tři komplety, které nebyly ihned dostupné na šasi Tatra (a sice BAE Systems Archer, Denel G6 Rhino a KMW AGM). Zůstala tak pětice zbraní, a to jihoafrický Denel T5 Condor, izraelský Elbit ATMOS 2000, dvě slovenské zbraně Zuzana 2 a Eva a konečně CAESAR 8×8. Po stránce maximálního dostřelu nabídly v podstatě totéž (všechny dostřelí na zhruba 40 až 42 km), avšak armáda se zabývala i dalšími parametry a samozřejmě musela zohlednit i cenu. Právě nejnižší cena (okolo 105 milionů Kč za kus) pak rozhodla ve prospěch děla CAESAR, pro které mluví též zkušenosti z „ostrého“ boje, jimiž se konkurence chlubit nemůže. AČR tudíž koupí 52 houfnic CAESAR 8×8 a munici za celkovou sumu asi 6 miliard korun, je však nutno dodat, že více než polovinu zakázky mají získat české firmy (kromě automobilky Tatra také např. Explosia, která bude dodávat munici). Dodávky se mají uskutečnit mezi lety 2022 a 2026. Nesporně se bude jednat o výrazné posílení schopností českého dělostřelectva a také o důležitou podporu českého průmyslu. Ten se totiž bude zřejmě podílet rovněž na dodávkách pro francouzskou armádu, která chce podle řady zdrojů objednat nejméně 32 (možná dokonce 64) nových systémů CAESAR 8×8 coby náhradu za staré tažené houfnice TRF1 a také za část pásových samohybných děl AUF1. Použití vynikajícího českého podvozku pro nové francouzské dělostřelecké systémy tak dokládá, že se český průmysl může stát významným partnerem i pro evropskou velmoc.

Lukáš Visingr

Nabídka munice ráže 155 mm
Díky kompatibilitě se standardem NATO dokáže CAESAR používat širokou škála munice, do níž spadají nejrůznější tříštivo-trhavé, kontejnerové, dýmové, osvětlovací a cvičné typy. Jejich dostřel se vesměs pohybuje mezi 19 a 35 km, ale existují rovněž granáty typu BB (base-bleed) s dnovou složí, která prodlužuje dostřel na zhruba 42 km. Společnost Nexter nabízí též munici s přídavným raketovým motorem, který dovoluje zasáhnout cíle na vzdálenost přes 50 km. Do spektra munice náleží i „chytré“ střely, např. typ SPACIDO, který automaticky upravuje svou dráhu letu na základě dat z výše zmíněného radiolokátoru na houfnici, či granát MPM, jenž se navádí na cíl ozářený laserovým paprskem. Zřejmě nejčastěji se zmiňuje střela BONUS, která obsahuje dva samostatně naváděné projektily schopné probít horní pancíř tanku. Firma Nexter v současnosti vyvíjí novou munici Katana, která má používat družicové či laserové navádění a díky raketovému motoru nabídne dostřel až 60 km.

Parametry systému Nexter CAESAR
Výrobce podvozku
Renault
Tatra
Řešení podvozku
6×6
8×8
Standardní osádka
4–5 osob
3–5 osob
Bojová hmotnost
18 tun
32 tun
Celková délka
10,00 m
12,30 m
Celková šířka
3,70 m
3,10 m
Celková výška
2,55 m
2,80 m
Výkon motoru
180 kW
300 kW
Max. rychlost
80 km/h
90 km/h
Max. dojezd
600 km
600 km
Zásoba munice
18 kusů
36 kusů
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