Jihoafrické 155mm houfnice

Nastupuje G5
Jihoafrické houfnice se za čtvrt století své existence staly respektovaným pojmem a stále patří mezi nejlepší typy hlavňového dělostřelectva na světě. Jihoafrická republika (dále JAR) byla ke konstrukci vlastních dělostřeleckých zbraní přinucena dvěma faktory. Především to byla mezinárodní izolace, neboť na JAR byla kvůli režimu apartheidu uvalena tvrdá embarga, což znemožnilo dovoz zahraničních zbraní. Druhým důvodem byla vleklá partyzánská válka na hranicích JAR a angažovanost jihoafrické armády v konfliktu v Angole. Černošští partyzáni byli podporováni Sovětským svazem a v Angole byl přítomen kontingent kubánské armády, takže síly JAR vyzbrojené starými britskými děly musely čelit výkonným ruským dělům ráže 122 a 152 mm.
V roce 1976 zahájila jihoafrická státní zbrojní společnost ARMSCOR vývoj nové houfnice ráže 155 mm, která měla svým dostřelem i přesností překonat všechny sovětské typy. Na konstrukci houfnice nazvané G5 se významně podílel kanadský vědec dr. Gerald Bull. G5 využívala jeho poznatku o optimální délce hlavně, která činí 45 ráží, tj. v případě ráže 155 mm dělá 6975 mm. Podobně i munice pro G5 byla založena na Bullových podkaliberních granátech s prodlouženým dostřelem (ER, Extended Range) a projektilech s pomalu hořící dnovou složí (BB, Base Bleed). Kromě toho mají střely těsnící nákružky (FB, Full Bore), které zabraňují předbíhání plynů v hlavni.
Dodávky pro jihoafrickou armádu začaly v roce 1982 a první děla G5 okamžitě zamířila na angolské bojiště. Ukázalo se, že dr. Bull a jihoafričtí vědci vyvinuli zřejmě nejvýkonnější 155mm houfnici na světě. G5 střílela granáty typu ER na vzdálenost přes 30 km a granáty ERBB na vzdálenost cca 40 km, což výrazně překonávalo většinu amerických, evropských i sovětských děl. Jedním z důvodů byla objemnější nábojová komora z pevnějšího typu oceli, díky které bylo možné používat větší a silnější prachové náplně. Houfnice G5 se střelami ERBB může z jedné palebné pozice pokrýt plochu přes 1100 km2. Pro případ potřeby je G5 vybavena i zaměřovačem pro přímou palbu a protipancéřovou municí může ničit tanky na vzdálenost až 3000 metrů.
G5 sice formálně patří mezi tažené dělostřelecké zbraně, ale má i vlastní dieselový motor o výkonu 58 kW pro samostatný pohyb rychlostí až 16 km/h. Celá zbraň váží 13,7 tuny a může vést palbu dlouhodobou rychlostí tří ran za minutu. Vedle JAR zakoupily G5 také Irák a Katar (podle neověřených údajů možná i Malajsie). Irák použil děla G5 během války s Íránem, a to s takovým úspěchem, že během operace Pouštní bouře (1991) se irácké G5 pohybovaly na prvních příčkách seznamů cílů koaličního letectva. Velení koalice dobře vědělo, že během pozemní operace proti Iráku nebude mít k dispozici žádnou adekvátní protizbraň, takže G5 bylo nutné ničit ze vzduchu.

Samohybná G6
Už při vývoji G5 se pracovalo na samohybné verzi G6 na šestikolovém podvozku jihoafrické firmy Reumech OMC (nyní Alvis OMC). Kolový podvozek dostal přednost před pásovým, protože G6 byla určena pro operace v buši, kde je kladen důraz na rychlost, spolehlivost a dojezd. První prototyp G6 byl dokončen v roce 1981, dodávky pro armádu JAR však začaly až v roce 1988. Na světovém trhu je G6 známa i jako Rhino.
Vlastní zbraň G6 je identická s houfnicí G5 a je umístěna v otočné pancéřované věži, která chrání před střelami do ráže 20 mm. Díky své vysoké rychlosti (na silnici 90 km/h), dojezdu (700 km) a zásobě munice (45 kusů) je G6 do značné míry nezávislá na podpůrných silách a může poměrně dlouho operovat samostatně. Je vybavena kvalitním systémem řízení palby a množstvím navigačních a komunikačních přístrojů. Pro obranu slouží 12,7mm kulomet a dvě čtveřice vrhačů dýmových granátů na věži.
Samohybnou houfnici G6 pohání vzduchem chlazený dieselový motor s výkonem 385 kW a šestistupňovou automatickou převodovkou. Vozidlo se může brodit do hloubky 1 m, překoná kolmou překážku o výšce 0,5 m nebo příkop široký 1 m. Maximální úhel stoupání činí 40 %. V bojové poloze jsou na zem spuštěny čtyři stabilizační podpěry; přechod z pochodové do bojové polohy trvá nejvýše 60 sekund a čas potřebný k opuštění pozice po výstřelu je méně než poloviční. G6 má bojovou hmotnost 47 tun a osádku šesti mužů. S poloautomatickým nabíjením dosahuje rychlost palby tří až čtyř výstřelů za minutu.
Kromě sil JAR (43 kusů) zakoupily G6 rovněž Omán (24) a emirát Abú Zábí ze Spojených arabských emirátů (78). Technologie houfnic G5/G6 se uplatnily i ve zbraních dvou zemí, které s JAR dlouhodobě spolupracují. Tchaj‑wan disponuje samohybnou houfnicí XT‑69A1, která má na podvozku amerického typu M109 věž s tchajwanskou kopií G5. Singapurská zbrojovka Singapore Technologies Kinetics zase prodává taženou houfnici FH2000, jež je s G5 evidentně příbuzná, i když oficiálně jde o čistě singapurský typ.
ARMSCOR vyvinul rovněž statickou verzi G5 pro obranu měst a pevností. 155mm houfnice je umístěna na dvou kolejích v tunelu, jehož ústí zakrývají pancéřová vrata; před výstřelem se vrata odsunou a dělo vyjede ven, při čemž jeho štít se přesně kryje s ústím tunelu. Pro řízení palby slouží systém s radary a laserovými dálkoměry. Koncem 80. let bylo do Tabulové hory nad Kapským městem instalováno šest děl G5 a je pravděpodobné, že tento obranný systém dosud funguje.

Komplety T5 a T6
V roce 1992 se od korporace ARMSCOR oddělila zbrojovka Denel a dělostřelecké systémy převzala její divize LIW. Prvním počinem LIW bylo zahájení vývoje hlavně o délce 52 ráží (8060 mm), která za použití speciálního střeliva poskytuje další prodloužení dostřelu. Kromě toho byly vyvinuty další dvě konstrukční verze 155mm houfnice. V roce 1994 byl představen věžový komplet T6 pro instalaci na tankové podvozky. Při prezentaci byly použity šasi T‑72, ale T6 je univerzální nástavbou, o čemž svědčí skutečnost, že v Indii probíhaly zkoušky T6 na podvozku indického tanku Arjun (tato kombinace má indické jméno Bhim).
Věž T6 je zcela nezávislá na podvozku a má i vlastní zdroj energie. V zadní části věže jsou dva karuselové zásobníky s 36 projektily a 32 nábojnicemi; čtyři projektily a osm nábojnic je uloženo v korbě tanku, takže celková zásoba odpovídá 40 ranám. Pro vlastní nabíjení slouží mechanické rameno. Samotná věž T6 je novou konstrukcí, avšak 155mm zbraň, systém řízení palby, navigační přístroje, odolnost a doplňková výzbroj (kulomet a dýmové granátomety) se shodují s G6.
Druhým novým typem je nástavba T5 určená pro nákladní automobily; není bez zajímavosti, že LIW ji předvádí na podvozku vozidla Tatra 8×8. Houfnice je umístěna na otočné lafetě na zádi automobilu a k dispozici je 22 střel a 26 nábojnic. Kombinace Tatra 8×8 s T5 dosahuje rychlosti 80 km/h a má dojezd 600 km. Na světovém trhu se zbraněmi je T5 nabízena i pod komerčním názvem Condor.
LIW vyvinul i automatický nabíjecí systém pro G5 a T5, první svého druhu na světě. Systém obsahuje nabiják pro zasunutí projektilu i prachové náplně do hlavně, zásobník na šest nábojů a malý jeřáb schopný přenést tři kusy munice ze země do zásobníku. 155mm projektil totiž váží 47 kg a standardní prachová náplň dalších 17 kg, což manuální nabíjení dost komplikuje. Automatický systém umožňuje, aby před zahájením palby byl jeden náboj v komoře, druhý na plošině před nabijákem, šest v zásobníku a tři na jeřábu. Bez zásahu obsluhy je tedy možné provést 11 výstřelů. Krátkodobě lze pálit rychlostí až osmi ran za minutu, dlouhodobě pak šesti ran za minutu.

Rekordní VLAP
Dnes tedy Denel‑LIW nabízí čtyři základní konstrukční varianty 155mm houfnice: taženou G5, kolovou samohybnou G6, tankovou věž T6 a automobilovou nástavbu T5. Všechny jsou k dispozici i s hlavněmi délky 52 ráží; tyto verze se označují příponou 52 nebo 2000 (např. G6‑52 nebo T5‑2000). Navíc je možné vybrat si nábojovou komoru podle standardu NATO, tj. o objemu 23 litrů, nebo větší a pevnější komoru o objemu 25 litrů. Zbraně s druhým typem komory lze rozpoznat podle písmene L v názvu (např. G6‑52L), což je zkratka afrikánského slova Losvoor (daleký dosah). Došlo také k dalším dílčím změnám, např. houfnice G5‑2000 má nový motor s turbodmychadlem o výkonu 70 kW.
Také G6 může být vybavena automatickým nabíjením, takže pro obsluhu stačí tři až pět mužů a krátkodobá rychlost palby dosahuje osmi ran za minutu. Dalším novým prvkem dostupným pro všechny modifikace je systém MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact), který při použití automatického nabíjení, počítačového nastavování náměru a variabilních prachových náplní dokáže zasáhnout cíl vzdálený až 25 km pěti až šesti granáty současně.
Hlaveň o délce 52 ráží dokáže vystřelit projektil s dnovou složí (ERBB) na vzdálenost okolo 42,5 km, což mezi zbraněmi ráže 155 mm už samo o sobě představuje špičku. LIW však zašel ještě dále a vyvinul nový náboj VLAP (Velocity‑enhanced Long‑range Artillery Projectile), který využívá technologie ER (podkaliberní), FB (těsnící nákružky), BB (dnová slož) a RAP (Rocket‑Assisted Projectile, tedy přídavný raketový motor). Houfnice s 23litrovou komorou jej mohou vystřelit na 55 km a houfnice s 25litrovou komorou typu Losvoor na fantastických 67 km. Při střelbě na takové vzdálenosti už je však kruhová odchylka příliš velká, takže LIW hodlá do granátů VLAP instalovat jednoduché navádění na bázi GPS.
Nabídka zbrojovky Denel‑LIW obsahuje prakticky kompletní spektrum systémů hlavňového dělostřelectva ráže 155 mm. Základní technologie všech je shodná a téměř 30 let stará, avšak díky množství různých variant, úprav a postupných modernizací se jihoafrické houfnice stále řadí k absolutní světové špičce polního dělostřelectva.
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