Houfnice Bandkanon 1:
Rychlopalná chlouba švédských dělostřelců

Dnes už není automatické nabíjení samohybných děl ničím zvláštním, ale když byl v roce 1965 zaveden do služby systém Bandkanon 1 s tímto prvkem, šlo o světový unikát. Armáda Švédska, chystající se na obranu země proti (hypotetické) sovětské invazi, si totiž definovala požadavky, jaké nedokázala splnit žádná existující dělostřelecká zbraň.

Řada pramenů pořád uvádí, že československá samohybná houfnice vz. 77 neboli DANA byla prvním typem své kategorie se samočinným nabíjením. Z hlediska vstupu do výzbroje alespoň v malém počtu sériových kusů ji ale o více než deset let předběhl švédský Bandkanon 1, který ve své době vzbudil značný zájem. Navzdory své těžkopádnosti zůstal ve službě velmi dlouho a mezi švédskými vojáky se těšil vysoké oblibě, a to především díky svojí výjimečné rychlosti palby, dlouhému dosahu a účinnosti granátů. Dá se říci, že v řadě směrů předznamenal trendy, které určují vývoj samohybných děl v současnosti.

Plány obrany proti sovětské invazi
V roce 1958 byla schválena koncepce modernizace švédské armády, která odrážela změněnou politickou a vojenskou situaci ve světě. Neutrální Švédsko muselo být připraveno bránit svoje území samostatně proti rozsáhlému útoku agresora (samozřejmě byl míněn SSSR), který bude disponovat nejen obrovskou početní přesilou, ale rovněž atomovými zbraněmi. Z toho logicky vyplýval i průběh předpokládané války, která měla začít „bleskovým“ pokusem o invazi, resp. snahou rychle zlomit odpor Švédů. Jejich armáda proti tomu musela postavit efektivní obranu, jež by sázela hlavně na kvalitu. Riziko nasazení nukleárních zbraní znamenalo, že Švédsko by mělo vyslat na bojiště nepříliš početné, avšak vysoce efektivní, kvalitativně nadřazené a dobře koordinované pozemní síly. Ty měly sovětskému útoku „ulomit hrot“ a jejich rozptýlení mělo zabránit tomu, aby je zničilo několik taktických jaderných úderů. To byl základ požadavků na dvě nové dělostřelecké zbraně, a sice na samohybnou houfnici s mimořádně vysokou rychlostí palby a dostřelem 25 km a systém řízených raket země-země s doletem zhruba 300 km. Druhý zůstal pouze ve stádiu úvah, o to větší pozornost se však věnovala tomu prvnímu, u kterého se plánovalo umístění na podvozek nového těžkého tanku EMIL, jehož prototypové šasi se tehdy testovalo pod krycím názvem KRV (více v minulém čísle). Druhý exemplář KRV tedy sloužil jako základ samohybné houfnice Artilllerikanonvagn 151 (Akv 151). Ono číslo uvádělo, že se jedná o první švédský typ samohybného děla ráže přibližně 15 cm (přesně 155 mm). Komplex prodělal úspěšné testy na severu Švédska v regionu Norrland, ale kvůli zrušení projektu EMIL bylo následně rozhodnuto sáhnout k jinému typu podvozku.

Houfnice příbuzná tanku Strv 103
Švédsko totiž opustilo koncepci těžkého tanku, pořídilo si britská vozidla Centurion a zahájilo práce na originálně řešeném tanku bez věže Strv 103 (více v č. 10/2016). Právě ten se pak stal základem pro druhý model samohybné houfnice a plánovalo se, že na stejném podvozku bude umístěn i protiletadlový systém s krycím názvem Victoria, pro který se zvažovaly kanony ráží 30, 37 nebo 40 mm. Definitivní podoba jménem Bofors VEAK 40 se dvěma 40mm kanony se však také nedostala přes stádium prototypu, a proto byl jediným úspěšným derivátem Strv 103 právě samohybný dělostřelecký systém, jenž potom dostal označení Bandkanon 1 (objevuje se i zkrácená podoba Bkan 1). Coby zajímavost lze dodat, že kromě podvozku tohoto tanku se ve Švédsku k tomuto účelu zvažovalo také použití šasi transportéru M113, každopádně však roku 1959 dostala firma Bofors pokyn, aby vyrobila 155mm rychlopalnou houfnici na upraveném a prodlouženém šasi tanku Strv 103. Příbuznost ale na první pohled příliš zřejmá nebyla, jelikož původní obrněnec měl čtyři páry pojezdových kol, vpředu zdvižený pár hnacích kol a konečně vzadu zdvižený pár napínacích kol, zatímco podvozek houfnice Bandkanon 1 měl vepředu pár hnacích kol, poté pět párů pojezdových kol a konečně pár kol, která sloužila coby pojezdová a napínací zároveň. Zůstal zachován hydropneumatický systém zavěšení kol, na rozdíl od tanku Strv 103 však chyběla možnost měnit sklon korby, neboť to prostě nebylo třeba, ale v palebné pozici se prováděla aretace závěsů. Shodovala se také pohonná soustava, do které spadaly dva motory. Standardně pracoval vícepalivový diesel s protiběžnými písty Rolls-Royce K60 (max. výkon 179 kW), ale pokud byla třeba vyšší rychlost či překonání těžšího terénu, zapojovala se rovněž plynová turbína Boeing GT502 (výkon 223 kW).

Téměř neuvěřitelná rychlost palby
Motorový prostor se nacházel v přední části vozidla, kde měl své místo také řidič, a zbylí čtyři členové osádky seděli v mohutné věži, která byla posazena na zádi. S nevelkými změnami byl tento zbraňový celek převzat z prototypu Akv 151, což dokazovalo zejména rozdělení věže na dvě části, mezi nimiž se nalézala hlaveň houfnice ráže 155 mm o délce 50 násobků ráže, která byla vybavena velkou úsťovou brzdou. V levé části věže měli sedačky mířič a velitel, který se staral také o obsluhu pomocné zbraně, kterou byl 7,62mm kulomet Ksp 58 (tzn. švédská kopie belgické zbraně FN MAG), umístěný na horní části věže. V pravé polovině pak měli svá místa dva nabíječi, jelikož navzdory převážně samočinnému fungování se nabíjecí zařízení neobešlo bez lidské obsluhy. Na zádi věže byl posazen rozměrný hranol, ve kterém se ukrýval zásobník obsahující dvě řady po sedmi nábojích. První náboj se musel do vertikálního klínového závěru s otvíráním dolů zasunout manuálně a následoval výstřel, jehož energie posloužila pro napnutí pružin, které pak už zařídily vyhození nábojnice a nabíjení dalších nábojů. Po prvním výstřelu tedy již systém pracoval automaticky a všech 14 ran bylo možno vypálit za 45 sekund, což byl v té době výkon bezmála neuvěřitelný. Díky nezvykle dlouhé hlavni, která při přesunu musela spočívat ve vidlici na přední části vozidla, disponoval Bandkanon 1 také delším dostřelem než tehdy běžné 155mm houfnice, a to asi 25,6 km. Enormní kadence spolu s existencí tří různých prachových náplní znamenala, že při správném seřazení náplní a rychlé změně náměru se dalo dosáhnout toho, aby celá salva dopadla na cíl během několika sekund. Bandkanon 1 se tak stal prvním dělostřeleckým kompletem v historii, který v praxi disponoval nyní běžnou schopností zvanou MRSI (Multiple Round Simultaneous Impact).

Mechanismus doplňování střeliva
Slabinu tohoto řešení představoval malý rozsah odměru, neboť kvůli rozměrům a hmotnostem hlavně a nabíjecího zařízení nebyla věž pojata jako plně otáčivá. Odměr se tudíž mohl nastavit pouze do úhlu 15 stupňů vlevo i vpravo, a to manuálně. Pro změnu náměru hlavně byl naštěstí k dispozici elektromotor, který zajišťoval rozsah náměru od –2 do +38 stupňů, ale celý systém nastavení náměru měl také pomocný ruční pohon, se kterým činil rozsah od –3 do +40 stupňů. Zmíněný úhel +38 stupňů byl také jediný, ve kterém mohlo probíhat i vkládání nových nábojů do zásobníku, k čemuž u základní verze komplexu Bandkanon 1A sloužil masivní jeřáb, který se nalézal na věži. Celý proces probíhal tak, že k zádi houfnice přijel nákladní automobil, jenž vezl nový rám se čtrnácti náboji, zatímco na zásobníku se otevřely poklopy. Jeřáb se po vodicí tyči posunul úplně dozadu, z korby automobilu zvedl rám, vložil jej do zásobníku, následně se zavřely poklopy, jeřáb se vrátil do své výchozí pozice a Bandkanon 1A mohl opět střílet. Celý popsaný proces trval méně než dvě minuty. Zespodu byl k zásobníku připojen dopravník, jenž se staral o přesunování nábojů před nabiják, který je zasouval do závěru. Právě tyto dva prvky byly poháněny zmíněnými pružinami a zajišťovaly samočinné nabíjení. Systém dokázal střílet jak jednotlivými ranami, tak nepřetržitou sekvencí ran. Standardně se vyráběl pouze jeden typ bojových granátů, a to tříštivo-trhavá střela o hmotnosti 47 kg. Existoval rovněž cvičný granát a zvažoval se vývoj střely s raketovým pohonem, jež by měla dosah přes 30 km, avšak zůstalo jen u plánů. Po ambiciózních vizích z roku 1958 totiž následovaly naopak velké škrty, které se podepsaly i na počtu vyrobených houfnic Bandkanon 1A.

Umístění zbraní na drsném severu
Původní záměry totiž počítaly s produkcí celkem 96 exemplářů, ze kterých se mělo zformovat osm oddílů (resp. praporů) po dvanácti kusech. Ke každé švédské tankové brigádě se poté měl přičlenit jeden oddíl a obě jednotky měly ve válce působit společně coby prakticky autonomní svazek, tedy v podstatě tanková brigáda s organickou dělostřeleckou podporou. První prototyp systému Bandkanon 1A byl zhotoven v roce 1963 a po jeho úspěšných zkouškách byla zadána výroba první série 26 kusů, z nichž první byl předán v prosinci 1965. Dodávky běžely do roku 1969, ale tato první série byla nakonec také poslední, neboť rozpočet umožnil dodat jen oněch 26 exemplářů. Švédská armáda, jež samozřejmě původně počítala s rozmístěním osmi praporů po celém území státu, tedy musela řešit otázku, kam má svoje nejlepší dělostřelecké komplety dislokovat a jak je zorganizovat. Nakonec vyhrála myšlenka umístit je do regionu Norrland na severu, a sice ve formě dvou dělostřeleckých praporů A 8 Bodens a I 19 Norrbottens, jež měly každý dvanáct kusů; na konci 80. let se organizace změnila tak, že vznikly tři prapory, z nichž každý měl osm kusů. Zbývající dva kusy se používaly při výcviku a jako záloha. Tento postup armády však vyvolal i kritiku, jelikož houfnice Bandkanon 1 ve strategicky důležitém regionu Norrland sice znamenaly jasnou zprávu, že Švédsko je odhodláno jej bránit, technicky se však do této kopcovité, lesnaté a bažinaté oblasti příliš nehodily. Obrovská váha celého vozidla (53 tun) totiž způsobovala nízkou rychlost (jen 28 km/h) a omezenou terénní průchodnost, a navíc mnoho mostů v Norrlandu tuto hmotnost prostě neuneslo. Složitý terén komplikoval i přesuny nákladních automobilů se zásobami střeliva. Navzdory tomu se Bandkanon 1 ve službě hodně osvědčil a mezi švédskými vojáky dosáhl vysoké obliby.

Modernizace pohonu i řízení palby
O dobrém hodnocení systému svědčí též skutečnost, že po přibližně dvaceti letech jeho služby padlo rozhodnutí o jeho hloubkové modernizaci. Na konci 80. let se totiž měly zmodernizovat také tanky Strv 103A/B, takže analogický proces se dotknul i samohybných houfnic. Podobně jako u tanků byl tudíž původní motor Rolls-Royce nahrazen agregátem Detroit Diesel 6V-53T (max. výkon 216 kW), což poněkud zlepšilo pohyblivost a snížilo provozní náklady, i když na rozdíl od Strv 103 zůstala zachována stará turbína. Vozidlo dostalo rovněž novou samočinnou převodovku. Kontrakt na tuto modernizaci byl zadán v roce 1988 a po jeho uskutečnění dostal systém nové označení Bandkanon 1C, ovšem už roku 1993 bylo rozběhnuto další omlazování. Tentokrát se týkalo systému řízení palby a čítalo dva základní prvky, a sice inerciální navigaci Honeywell MAPS a přístroj pro předávání střeleckých údajů SKER. V podstatě šlo o zařízení, které získávalo od velitelství data o pozicích cílů a posléze automaticky kalkulovalo nastavení náměru a odměru. Data se však přenášela pomocí vysílačky, a to ve stejném kanálu jako sama hlasová komunikace, a tak osádka musela strpět nepříjemné pískání a cvakání, ve kterém byly ony údaje zašifrovány. Dále byl odstraněn nabíjecí jeřáb, a proto pro přesun nábojových rámů musel sloužit jeřáb na nákladním vozu, což kladlo větší nároky na výcvik obsluhy; podařilo se však zhruba o tunu snížit váhu vozidla Bandkanon 1C. Byl nainstalován také nový přístroj pro měření počáteční rychlosti střel, což pozměnilo podobu úsťové brzdy, a několik kusů získalo i přístroje FUM SLB pro velení praporu. V této podobě tedy zůstal Bandkanon 1C ve službě do dubna 2003. V současnosti lze několik exemplářů vidět v muzeích, např. ve městech Axvall či Strängnäs, kde se nachází také prototyp houfnice Akv 151.
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Dělo pro nukleární a chemickou válku?
S dělostřeleckým systémem Bandkanon 1 je spojena diskuse o nukleárních granátech. Některé zdroje totiž přímo uvádějí, že se s nimi jednoznačně počítalo, kdežto jiné říkají, že jde pouze o nepodloženou spekulaci. Dostupné dokumenty švédského ministerstva obrany však naznačují, že pravda leží kdesi uprostřed. Švédsko zahájilo přísně utajovaný program vývoje nukleárních zbraní v roce 1954 a zvažovalo několik druhů hlavic. Specifikace oněch dvou dělostřeleckých zbraní z roku 1958, tzn. samohybné houfnice a kompletu raket země-země, výslovně uváděly, že oba měly být schopny pracovat s konvenční i jadernou municí. V úvodní fázi tudíž opravdu existovala idea, aby budoucí Bandkanon 1 střílel atomovými granáty, neměla ovšem dlouhého trvání. Švédský jaderný program se potýkal s nedostatkem štěpného materiálu (tedy plutonia), a jelikož už bylo známo, že malé jaderné zbraně jsou z hlediska poměru hmotnosti materiálu a ničivé síly málo efektivní, Švédové se rozhodli malé hlavice vůbec nevyrábět. Vsadili tudíž na letecké bomby, v roce 1966 však byl program jaderných zbraní zastaven pro enormní finanční náročnost (byť částečně odtajněn byl až v 80. letech). Až do 70. let naopak pokračoval projekt chemických zbraní, v jehož rámci Švédsko zkoumalo a vyrábělo yperit a sarin. Roku 1965 byl právě Bandkanon 1 doporučen jako ideální prostředek pro jejich přepravu na cíl, neboť byl od začátku vybaven filtrační a ventilační soustavou pro činnost v zamořeném prostředí. Také tato varianta nepřekročila fázi plánování, ale jistě není bez zajímavosti, že atomové zbraně se měly použít až v reakci na případný první nukleární úder protivníka, kdežto u chemických zbraní se takové omezení nekladlo. Komplety Bandkanon 1 měly v oblasti Norrland vytvořit „plynovou přehradu“, která by zpomalovala postup sovětských vojsk.

TTD systému Bandkanon 1A
Osádka
5 mužů
Bojová hmotnost
53 tun
Délka korby
6,55 m
Celková délka
11,00 m
Celková šířka
3,37 m
Celková výška
3,85 m
Tloušťka pancíře
10–20 mm
Max. rychlost
28 km/h
Hloubka brodění
1,00 m
Kolmá překážka
0,90 m
Šířka příkopu
2,00 m
Dojezd na silnici
230 km
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