FH‑77:
Historie švédského úspěchu

Největším exportním úspěchem švédského vojenského průmyslu je 155mm tažená houfnice FH‑77. Na jejím základě posléze vznikly samohybné zbraně, z nichž nejmodernější typ FH‑77BW L52 Archer představuje světovou špičku.

Tažená houfnice FH‑77A byla vyvinuta na přelomu 60. a 70. let a tehdy patřila k nejmodernějším zbraním svého druhu na světě. Šlo o první taženou houfnici s pomocným motorem a mechanickou asistencí nabíjecího procesu. Firma Bofors AB však pokračovala ve vývoji a na bázi FH‑77A připravila další úspěšné zbraně.

První s pomocným motorem
Na konci padesátých let vyvinula firma Bofors 155mm samohybnou houfnici Bandkanon 1A. Byla to první sériově vyráběná houfnice s automatickým nabíjením a dokázala pálit rychlostí až 16 ran za minutu, avšak její slabinou byla příliš vysoká hmotnost 53 tun. Bandkanon měl sice stejnou pohonnou soustavu jako švédský bezvěžový tank Strv 103, ale vážil o 15 tun víc, takže ani na silnici nedosahoval rychlosti nad 28 km/h. Švédská armáda sice odebrala menší množství Bandkanonů, ale požádala firmu Bofors i o novou dělostřeleckou zbraň s větší mobilitou.
Společnost Bofors se rozhodla pro taženou houfnici postavenou na základě 155mm zbraně použité na Bandkanonu. Vývojové studie byly provedeny v letech 1965‑1968 a oficiální kontrakt získala firma v roce 1970. Už za tři roky byl připraven k testům první prototyp tažené houfnice FH‑77A. Po třech letech zkoušek byla zbraň vyhodnocena jako vynikající a byla zahájena její sériová výroba. První kusy se dostaly do služby roku 1978.
Pro FH‑77A byla zvolena hlaveň délky 38 ráží, na jejímž konci je vícekomorová úsťová brzda. Závěr zbraně tvoří klínový blok, který je pohyblivý ve svislém směru. Lafeta je čtyřkolová, což souvisí s jedním již zmíněným prvenstvím FH‑77A. Nejde totiž o klasickou čistě taženou houfnici, protože má i malý benzínový motor o výkonu 60 kW určený pro přesuny na krátké vzdálenosti. Standardně je FH‑77A tažena nákladním automobilem Saab‑Scania SBAT 111S 6×6. Ten kromě munice přepravuje rovněž šestičlennou obsluhu, kterou tvoří velitel, střelec, nabíječ, dva pomocníci nabíječe a jeřábník. V těžkém terénu lze zapojit také pomocný motor FH‑77A, čímž vzniká sestava s pohonem 8×8. Může se však pohybovat rychlostí max. 8 km/h, po jejím překročení se motor houfnice automaticky vypíná.

Mechanizace nabíjení
Druhým pozoruhodným prvkem FH‑77A je její nabíjení. Někdy bývá označováno za automatické nebo poloautomatické, což ovšem není zcela přesné. Jedná se spíše o mechanickou asistenci nabíjení, protože je stále nutná několikačlenná lidská obsluha. Nabíjecí systém FH‑77A pracuje s dělenou municí. Po pravé straně zbraně jsou uloženy nabíjecí rámy, z nichž každý obsahuje tři střely. Manuálně ovládaný jeřáb zdvihne jeden rám a umístí jej na tzv. nabíjecí stůl. Pomocníci nabíječe uloží na nabíjecí dopravník plastovou nábojnici, před kterou pak sjede z nabíjecího stolu první střela. Kompletní náboj je pomocí hydrauliky zasunut do nábojové komory a zbraň vypálí. Tento postup se ještě dvakrát opakuje, načež je třeba položit na nabíjecí stůl další rám se střelami. Tři výstřely lze tímto způsobem provést během 6 až 8 sekund. Po dobu 20 minut je možné střílet ustálenou rychlostí 6 ran za minutu.
Bofors vyvinul pro FH‑77A střelu M/77, se kterou lze pálit na vzdálenost 22 km. Střela s dnovou složí (Base‑Bleed) má dosah téměř 30 km. Lafeta FH‑77A umožňuje náměr od –3 do +50 stupňů a změnu odměru do 30 stupňů vlevo i vpravo. Nastavování úhlů je hydraulické, ale pro případ nouze je mechanismus vybaven i ručními točidly. Švédská armáda zakoupila 292 houfnic FH‑77A, ale firma Bofors už pomýšlela i na export.
Pro zahraniční uživatele byla vyvinuta verze FH‑77B, která se liší několika významnými vylepšeními. Hlaveň je prodloužena na 39 ráží, maximální náměr se zvětšil na +70 stupňů a mechanická asistence nabíjení se nově týká i nábojnic. Navíc lze použít i prachové náplně standardu NATO, zatímco FH‑77A dokáže střílet jen pomocí švédských plastových nábojnic. Při použití běžných granátů je dostřel 24 km a munice s dnovou složí či raketovým motorem má dostřel přes 30 km.

Exportní úspěch a skandál
Prvním zahraničním uživatelem se stala Nigérie, která v letech 1982‑1984 odebrala 48 kusů FH‑77B. Ale největší vývozní úspěch firmy Bofors představoval kontrakt z Indie, která si roku 1986 objednala celkem 410 zbraní FH‑77B. Krátce nato ovšem propukl v Indii značně velký korupční skandál. Indický premiér Rádžív Gánhdí byl obviněn z braní úplatků právě ve prospěch švédského zbrojního dodavatele a tento skandál přispěl k volební porážce jeho strany v roce 1989. Sám Gándhí byl v roce 1991 zavražděn a v roce 2004 jej soud zbavil všech obvinění, ale případ dosud není uzavřen a panují v něm nejasnosti.
Firmu Bofors tento skandál poškodil, ale zakázka pro Indii se nakonec realizovala. Poslední kus byl dodán v roce 1991. Indie si dokonce vyjednala licenční produkci a celkový počet houfnic FH‑77B v indické armádě měl dosáhnout až 1500 kusů, ale výroba nakonec spuštěna nebyla. Kvůli zmíněnému skandálu navíc Indie odmítla další obchody s firmou Bofors, čímž ale nejvíc zasáhla sama sebe, protože se odřízla od zdroje náhradních dílů. Část indických houfnic proto byla dlouho nefunkční. Až v roce 1998 začaly obchody znovu, což se Indii velmi vyplatilo. Roku 1999 totiž došlo ke konfliktu s Pákistánem v oblasti Kargil, který Indie vyhrála i díky houfnicím FH‑77B. Také švédská armáda si v roce 1990 objednala 48 kusů FH‑77B, do nichž byl instalován pozemní navigační systém firmy Honeywell.
Na bázi FH‑77A/B byly vyvinuty též zbraně pro pobřežní obranu. Typ CD‑80 Karin vlastně představuje 120mm verzi FH‑77A, která je doplněna systémem řízení palby proti pohyblivým cílům. Její hlaveň má délku 55 ráží a rychlost palby je 10 ran za minutu. Bofors nabízel i 155mm pobřežní zbraň CD‑77, ale švédské síly daly přednost 120mm zbrani Karin.

Samohybná modifikace
Zásadní přelom ve vývoji zbraní řady FH‑77 znamenala instalace na plně samohybnou terénní platformu. Roku 1995 byl představen prototyp houfnice FH‑77AD, což je FH‑77A/B umístěná na vozidle Volvo VME A25C s kloubovým podvozkem a pohonem 6×6; tytéž šasi používá i protiletadlový komplet Bofors Tridon s 40mm kanonem. FH‑77AD poskytuje lehkou pancéřovou ochranu šestičlenné osádce a přepraví 24 kusů munice. Průměrná rychlost pohybu je 60 km/h a komplet je schopen během tří minut zaujmout palebnou pozici, vypálit osm ran a přesunout se o více než 500 metrů, aby unikl odvetné palbě nepřítele.
Původně šlo o soukromý projekt společnosti Bofors, ale švédská armáda o něj projevila zájem. Nakonec bylo přijato rozhodnutí, že Bofors namontuje část existujících houfnic FH‑77A/B na nové samohybné podvozky, což znamená velkou úsporu nákladů. Projekt „mobilizace“ švédského dělostřelectva začal na přelomu století a první FH‑77AD se dostaly do služby roku 2002. Kromě FH‑77AD je nabízen i typ FH‑77BD L45 s hlavní délky 45 ráží.
Ale pro švédskou armádu i pro firmu Bofors představuje FH‑77AD jen provizorní řešení do doby, než se do výzbroje dostane nový samohybný dělostřelecký systém FH‑77BW L52 Archer. Zvítězil ve výběrovém řízení švédské armády, když dokázal porazit několik zahraničních nabídek včetně německé zbraně PzH 2000 a britské houfnice AS90 Braveheart. Jak naznačuje název, základem zbraně FH‑77BW L52 je opět houfnice FH‑77, ale s hlavní prodlouženou na současný standard 52 ráží. Systém využívá moderní kloubový podvozek Volvo A30D 6×6, se kterým dosahuje rychlosti přes 70 km/h a má dojezd 500 km. Pancéřovaná kabina poskytuje ochranu před malorážovou municí, střepinami z granátů a min a zbraněmi hromadného ničení. Na stropě kabiny je umístěn 12,7mm dálkově řízený kulomet a dýmové granátomety GALIX.

Až šest zásahů současně
Komplet FH‑77BW L52 Archer má plně automatické nabíjení, díky němuž postačuje čtyřčlenná osádka. Vozidlo přepraví celkem 40 kusů munice, z nich 20 umístěných přímo v zásobníku. Nabíjecí systém umožňuje vypálit tři rány během patnácti sekund a celý 20ranný zásobník lze vyprázdnit za 2,5 minuty. Munice s dnovou složí má dostřel přes 40 km, ale speciální naváděný projektil XM982 Excalibur bude schopen zasahovat cíle až na 60 km! Dále může FH‑77BW L52 vystřelovat inteligentní protitankovou munici typu BONUS. Umožňuje také současný několikanásobný zásah cíle (MRSI, Multiple Round Simultaneous Impact), pro což se užívají modulární prachové náplně Uniflex 2 s objemy 2 litry a 1 litr; nábojová komora má objem 25 litrů. Archer tak dokáže v jediném okamžiku zasáhnout cíl až šesti granáty.
Archer má špičkový systém řízení palby, pomocí něhož lze pálit i na pohyblivé cíle. Bojová hmotnost vozidla je 30 tun, takže může být snadno přepravováno v letounu A400M. Vlastní houfnici Archer doprovází nabíjecí vozidlo a vozidlo podpory a údržby. Švédská armáda objednala celkem 36 houfnic FH‑77BW L52 Archer, stejný počet nabíjecích vozidel a 8 podpůrných vozidel. Tutéž sestavu objednalo také Dánsko. V současné době jsou testovány dva prototypy FH‑77BW L52. Sériová výroba by mohla začít letos nebo příští rok a první sériové zbraně mají být švédské armádě dodány v roce 2008. O čtyři roky později chce mít Švédsko dva dělostřelecké pluky s FH‑77BW L52. Vedle Švédska a Dánska jeví zájem také Austrálie, Kanada a Indie.
Především indické výběrové řízení bude důležité, protože Indie chce koupit nebo licenčně vyrobit 3000 až 4000 (!) tažených i samohybných houfnic s délkou 52 ráží. O tento kontrakt bojuje také jihoafrický Denel a izraelský Soltam. Bofors nabízí Indii samohybný systém FH‑77BW L52 a novou taženou houfnici FH‑77B05 L52, která má stejné balistické parametry jako FH‑77BW L52. Je známo, že na zkoušky do Indie byl vyslán 45rážový typ FH‑77BD L45, avšak brzy jej má nahradit jeden z prototypů FH‑77BW L52. Díky příbuznosti s FH‑77B je švédská nabídka favoritem, avšak zatím nebyly zveřejněny zprávy o průběhu zkoušek.
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Inteligentní granát BONUS
Samohybná houfnice FH‑77BW L52 Archer je uzpůsobena ke střelbě granáty BONUS, jež jsou výsledkem spolupráce zbrojovky Bofors a francouzské firmy GIAT Industries. BONUS je určen pro ničení obrněných vozidel a za tímto účelem přepravuje dva samostatně naváděné válcové projektily. Ty jsou vypuštěny v přednastavené výšce nad cílovou plochou a podle zadaných údajů začnou jejich infračervené senzory prohledávat plochu o rozloze přes 30 000 m2. Zaměřené vozidlo je zasaženo shora pomocí průbojné hlavice tvarované výbuchem (EFP, Explosively Formed Penetrator). BONUS úspěšně prošel vojskovými testy u švédské i francouzské armády a v únoru 2006 byl přijat do výzbroje.

TTD tažených houfnic Bofors FH‑77A a FH‑77B

FH‑77A
FH‑77B
Délka hlavně (m)
5,89
6,05
Přepravní délka (m)
11,6
12,0
Přepravní šířka (m)
2,64
2,65
Přepravní výška (m)
2,75
2,81
Přepravní hmotnost (kg)
11 500
11 990
Max. rychlost tažená (km/h)
70
70
Max. rychlost hnaná (km/h)
8
8
Max. dostřel (km) *
22
24
* Platí pro standardní nepoháněnou munici.

TTD houfnice Bofors FH‑77BW L52 Archer
Délka hlavně
8,06 m
Přepravní délka
14,1 m
Přepravní šířka
3,0 m
Přepravní výška
3,3 m
Přepravní hmotnost
30 000 kg
Max. rychlost
70 km/h
Max. dostřel
40 km
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