Italské protiletadlové pokusy: Samohybné systémy Otomatic a Draco

Samohybné protiletadlové hlavňové komplety zpravidla disponují kanony kalibru od 20 do 40 mm, ale již v 80. letech se objevila výjimka v podobě italského typu Otomatic, jenž nesl zbraň kalibru 76 mm. Jeho výrobce, italská firma Oto Melara, na tento koncept před časem navázala dalším takovým komplexem nazvaným Draco. Od svého předchůdce se liší typem podvozku a tím, že se popisuje jako univerzální obranný prostředek.

Odpověď na bitevní helikoptéry
Když se roku 1987 objevil první prototyp italského samohybného kompletu Otomatic, vzbudil velký zájem a možná také nedorozumění, jelikož na první pohled působil jako anachronismus. Moderní protiletadlové kanony měly většinou kalibr mezi 20 a 40 mm (nejčastěji pak 30 až 35 mm), kdežto novinka od italské společnosti Oto Melara (nyní součást skupiny Leonardo) měla 76mm kanon, jenž vznikl coby odvozenina námořního kompletu Super Rapid (více o něm v č. 10/2017). Na zemi se podobné zbraně již příliš často neobjevovaly, neboť se po druhé světové válce začaly považovat za zastaralé a ustupovaly řízeným střelám. Protiletadlové kanony větší ráže se zkrátka už nevyvíjely, protože kombinace rychlopalných malorážových kanonů a raket se jevila jako plně dostačující. Podobnost kompletu Otomatic a starých velkorážových kanonů ale byla jen zdánlivá, protože kdysi takové zbraně pálily vzhůru na vysoko létající cíle, kdežto italská novinka byla zkonstruována proti nízko se pohybující hrozbě. Tu představovaly bojové vrtulníky nesoucí protitankové řízené střely. Mohly létat velice nízko (doslova ve výšce korun stromů) a odpalovat svoje rakety na vzdálenost přes 3000 m, na kterou již malorážové kanony pozbývaly účinnost. Protiletadlové střely pak mohly mít problém zachytit cíl, který letěl nízko a mohl se skrývat za terénní překážky. Odpovědí se tedy měl stát Otomatic (složenina z názvu italské firmy a slova Automatic), jehož 76mm kanon nabídnul dostřel i ničivost postačující na to, aby dokázal spolehlivě zlikvidovat přibližující se bitevní helikoptéru ještě před tím, než by se dostala do pásma účinného dosahu svých řízených raket.

76mm kanon a dvojice radarů
Otomatic byl proto vytvořen zejména coby prostředek ochrany obrněných a mechanizovaných jednotek zemí NATO proti útoku sovětských bitevních helikoptér. Z předpokladu jeho použití v rozsáhlém konvenčním konfliktu tak vedle požadavků na ničivou sílu vyplynuly specifikace týkající se odolnosti a pohyblivosti. Otomatic byl tudíž vyřešený jako derivát tanku, který nesl svou mimořádnou výzbroj v pancéřované otočné věži. Ta částečně připomínala původní zbraň na lodích, avšak byla odolnější. Sám kanon s hlavní o délce 62 násobků ráže navíc disponoval vyšší kadencí, jež vzrostla ze zhruba 85 na 120 ran za minutu. Jeho automatický zásobník měl kapacitu 24 ran, kromě nichž bylo dopravováno dalších 64 až 70 nábojů. Na věži se nacházely antény dvou radarů, a to dopředu mířící plochá anténa pro řízení střelby a úzká otáčivá anténa, která se starala o včasnou výstrahu a přehled o situaci. Radar mohl zjistit letadlo na dálku přes 15 km a dokázal současně sledovat až 24 různých cílů. Kombinace radarů a optických senzorů zajišťovala možnost fungovat i v noci a za každého počasí. Kanon mohl zaujmout náměr mezi –5 a +60 stupni a účinný dostřel proti vzdušným cílům činil více než 6000 m. Vedle tříštivého protiletadlového střeliva byly k dispozici i podkaliberní průbojné střely, takže se Otomatic dal použít i proti lehce obrněným pozemním či námořním cílům. Standardně měl pálit dávky šesti ran a výrobce uváděl, že to postačuje pro spolehlivou likvidaci jakéhokoli bitevního vrtulníku, avšak systém Otomatic nikdy neměl možnost to prokázat.

Příliš pozdě na komerční úspěch
Zbrojovka Oto Melara vyrobila dva prototypy, z nichž první využíval šasi převzaté z italského exportního tanku OF-40 (více v č. 6/2017). To byl fakticky derivát německého tanku Leopard, kterému se ostatně i dost podobal; stejný podvozek dostala také samohybná houfnice Palmaria ráže 155 mm, jež byla dodána do Libye a Nigérie. Druhý prototyp kompletu Otomatic pak byl postavený už přímo na podvozku Leopard 1 a výrobce uváděl, že v případě zájmu dokáže svůj komplet namontovat i na jiné typy šasi podle přání zákazníka. Italská armáda potom podrobila Otomatic intenzivním testům, jež naznačovaly jeho vysokou účinnost. Zájem projevily rovněž arabské země, mezi nimi Spojené arabské emiráty, jediný uživatel tanku OF-40, nakonec však Otomatic zůstal bez exportní objednávky. Přišel totiž zřejmě příliš pozdě, protože skončila éra studené války a hrozba propuknutí rozsáhlého konfliktu v Evropě dramaticky poklesla, a tudíž se výrazně snížilo i riziko, že západní armády budou čelit sovětským bojovým vrtulníkům. Na trhu se navíc objevily nové typy protiletadlových raketových systémů, které se ukazovaly jako efektivnější obrana než Otomatic, který z nabídky za několik let zmizel. Ale firma Oto Melara se originální koncepce evidentně nevzdala a nedlouho po začátku nového století se k ní vrátila se systémem Draco. Ten je v zásadě odlehčeným příbuzným typu Otomatic, což dovoluje jeho instalaci i na lehčí podvozky. Nyní prezentovaná podoba využívá osmikolový podvozek, který se shoduje se stíhačem tanků B1 Centauro. Kromě své nižší váhy se systém Draco odlišuje též skutečností, že jeho věž je řešena jako dálkově ovládaná.

Staronový 76mm systém Draco
Výzbroj tvoří opět 76mm kanon s hlavní dlouhou 62 násobků ráže, přestože jeho kadence činí „jen“ 80 až 100 ran za minutu. Kanon může zaujmout náměr od –10 do +75 stupňů. Draco má sestavu senzorů, do které náleží denní a noční televizní kamera, infračervený přístroj, laserový dálkoměr a střelecký radiolokátor, ale nikoliv radar přehledový. Kromě antény radaru se může na horní straně věže nacházet i pomocná výzbroj v podobě kulometu ráže 7,62 nebo 12,7 mm. Přímo se závěrem kanonu je spojen bubnový zásobník na 12 nábojů, kromě kterého se ve věži nachází zásoba dalších 24 nábojů různých druhů. Pokud byl systém Otomatic vytvořen hlavně k obraně před bitevními vrtulníky, v případě kompletu Draco se mluví o daleko širším využití, což koneckonců odpovídá povaze moderního bojiště. Systém tak má být schopen ničit veškeré vzdušné cíle včetně bezpilotních letadel a dělostřelecké munice (zastává tedy i úlohu C-RAM, Counter Rockets, Artillery and Mortars), dále lehce obrněné cíle a menší plavidla. Pokud vede nepřímou palbu, činí jeho max. dostřel až 22 km, avšak v praxi se více počítá s přímou palbou na dálku až 8000 m. Za zvýšením dostřelu a účinnosti stojí také použití nové střely DART, jež je v podstatě naváděná, resp. disponuje korekcí dráhy na základě signálů ze střeleckého radaru na věži vozidla. První prototyp Draco byl předveden na veletrhu Eurosatory 2010 a brzy přišla zpráva o dohodě, podle které by firma Tawazun ze Spojených arabských emirátů měla vyrobit pro armádu své země modifikaci nazvanou Samoum.

Lukáš Visingr

Parametry vozidel Otomatic a Draco

Otomatic
Draco
Standardní osádka
4 muži
3 muži
Bojová hmotnost
46 tun
30 tun
Délka korby
7,27 m
7,40 m
Celková délka
9,64 m
8,00 m
Celková šířka
3,35 m
3,10 m
Celková výška
3,15 m
3,00 m
Výkon motoru
746 kW
388 kW
Max. rychlost
60 km/h
100 km/h
Dojezd na silnici
500 km
800 km
Svislá překážka
1,15 m
0,55 m
Šířka příkopu
3,00 m
1,50 m
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