Koalicija-SV:
Budoucnost ruského dělostřelectva

V prosinci loňského roku pronikly na veřejnost zprávy o novém typu samohybné houfnice, který nyní testuje ruská armáda. Zdá se, že v současnosti jde o zřejmě nejvýkonnější dělostřelecký systém na světě.

Standardní samohybnou houfnicí ruské pozemní armády je komplet 2S19 Msta‑S. Ale už od loňského roku prochází testy zcela nový dělostřelecký systém s provizorním názvem Koalicija‑SV, který v tomto oboru techniky představuje zásadní změnu. Vyznačuje se celkově převratnou koncepcí a unikátním nabíjecím mechanismem, díky němuž může v libovolném úhlu náměru vést střelbu trvalou rychlostí 16 ran za minutu.

Snaha o vyšší kadenci
Dělostřelecký systém Koalicija‑SV je výsledkem spolupráce čtyř společností: Ústředního vědecko‑výzkumného ústavu Burevěstnik, Ústředního vědecko‑výzkumného ústavu materiálů (CNIIM), firmy Uraltransmaš a zbrojovky Uralvagonzavod. Základní informace o novém dělostřeleckém systému byly zveřejněny počátkem prosince 2006, kdy už byly jeho zkoušky v plném proudu, takže vývoj byl bezesporu zahájen už před několika lety. Cílem tohoto programu je vyvinout sérii zcela nově koncipovaných a technicky blízce příbuzných děl, která se uplatní ve výzbroji nejenom pozemních sil, ale i námořnictva.
Základním členem řady zbraní je samohybná houfnice na pásovém podvozku. Při jejím vývoji se kladl maximální důraz na možnost přežití na soudobém bojišti. Dělostřelecké radiolokátory mohou podle dráhy vypálených střel ihned určit pozici pálícího děla, takže lze okamžitě zahájit i přesnou odvetnou střelbu. Útočící houfnice tedy musí ihned po výstřelu změnit pozici, aby unikla následné odvetné palbě. Logickým důsledkem je snaha o zvýšení rychlosti střelby houfnic, aby mohly na cíl odeslat maximální ničivou sílu v co nejkratším čase. Nabíjecí zařízení dnešních houfnic pracují rychlostí 6 až 8 ran za minutu; za nejrychleji pálící systém ve službě se považuje německý PzH 2000 s kadencí přibližně 10 ran za minutu. Problém spočívá v tom, že rychlost střelby značně závisí na náměru hlavně a při velkých hodnotách náměru se kadence podstatně snižuje.

Osádka jen v korbě
Ruští konstruktéři si dali za cíl dosáhnout ještě mnohem vyšší rychlosti palby, a to bez ohledu na úhel náměru. Kromě toho se rozhodli, že celý proces střelby maximálně zautomatizují, aby bylo možné radikálně snížit počet členů osádky. Onen nabíjecí mechanismus totiž zabírá celý prostor věže, takže osádka může být umístěna pouze v korbě. Nový dělostřelecký komplet nakonec využívá podobný princip jako tank T‑95, tedy umístění prostoru osádky v pancéřovaném modulu v přední části korby. Obsluha je takto zcela oddělena od nabíjecího a palebného mechanismu i od zásob munice, což samozřejmě zvyšuje její bezpečnost. Současná samohybná děla mají osádku čtyř až šesti mužů; Koalicija‑SV je v tomto směru skutečně převratnou zbraní, protože její obsluhu tvoří pouhé dvě osoby.
Koalicija‑SV samozřejmě zaujme na první pohled tím, že má dvě hlavně ráže 152 mm umístěné ve věži pod sebou. Jedná se zřejmě o první takto konstruovanou houfnici v historii. Dvouhlavňový celek je výrobek společnosti Burevěstnik a ústav CNIIM pro něj vyvinul zcela nový druh lehké ocelové slitiny. Základnu hlavní tvoří masivní příčný válec, jehož otáčením se nastavuje náměr. Jeho maximální hodnota činí přesně 70 stupňů. Zadní část věže zabírají čtyři zásobníky s pásovými dopravníky. V zásobnících na levé straně věže jsou střely, zatímco na pravé straně jsou umístěny prachové náplně. Ke každé hlavni patří jeden zásobník s 35 střelami a jeden zásobník s 350 náplněmi, takže celkem je k dispozici 70 střel a 700 náplní. Do nábojové komory se vejde právě deset prachových náplní, takže každou střelu lze vypálit s deseti různými úsťovými rychlostmi. Nejvyšší dostřel systému Koalicija‑SV přesahuje 40 km.

Nabíjecí mechanismus
Nejdůležitějšími částmi nabíjecího zařízení jsou dva podavače, které se otáčejí okolo stejné osy jako válec s dvojicí hlavní, ale nezávisle na něm. Podavače přiléhají ze stran k nábojovým komorám obou hlavní tak, že na levé straně je umístěn podavač střel a na pravé straně podavač prachových náplní. Na vnitřní straně každého podavače se nacházejí jakési dva „držáky“, jež odpovídají dvěma hlavním. Fungování celého zařízení zajišťuje soustava dvanácti hydraulických válců.
Na počátku každého nabíjecího cyklu jsou oba podavače natočeny ve vodorovné poloze, takže jsou připojeny k zásobníkům v zadní části věže. Pomocí pásových dopravníků jsou k podélné ose věže dopraveny dvě střely požadovaného typu a odpovídající množství náplní. Dvě dvojice zasouvačů poté zasunou střely i náplně do čtveřice „držáků“ na vnitřních stranách podavačů. Podavače se otočí do úhlu odpovídajícího náměru dvojice hlavní, takže opět přiléhají ke komorám. Z „držáků“ z levé strany se pak do komor zasunou střely a z pravé strany náplně, načež se komory zavřou a následuje v rychlém sledu dvojice výstřelů. Během střelby se oba prázdné podavače otáčejí zpět do vodorovné polohy a cyklus se může opakovat. Oněch 16 ran za minutu je tak výsledkem osmi sekvencí po dvou výstřelech. Dále je zřejmé, že celý revoluční způsob nabíjení v podstatě nemá přímou souvislost s faktem, že Koalicija‑SV je dvouhlavňová.

Tři plánované aplikace
Nyní testovaný komplet označený jako Koalicija‑SV je však jen demonstrátor. Věž je usazena na prodlouženém podvozku z tanku T‑72, který má sedm párů pojezdových kol, zatímco původní tank jich má pouze šest. U sériové verze se však počítá s podvozkem z nového tanku T‑95, který je už ve své základní verzi vybaven pancéřovaným modulem pro osádku v přídi korby. Na horní straně věže má být umístěn 12,7mm kulomet.
Tento dělostřelecký systém se má ovšem uplatnit i u námořních sil Ruské federace. Firma Burevěstnik dokonce původně vyvinula celou dvouhlavňovou sestavu pro lodě. Do budoucna se počítá se dvěma aplikacemi pro námořní síly. Tou první má být samohybný systém pobřežní obrany, který bude využívat modifikovanou věž namontovanou na podvozku těžkého nákladního automobilu. Půjde o nástupce dnešního pobřežního obranného kompletu A‑222 Bereg, který disponuje 130mm kanonem. Druhou formou uplatnění má být střelecká věž pro středně velká hladinová plavidla. Od pozemní verze se bude lišit především tím, že zásobníky budou umístěny ve vertikální poloze v podpalubí. Oba rotující podavače se tak při „nakládání“ střel a prachových náplní budou otáčet nikoli do vodorovné, nýbrž do svislé polohy. Sériová výroba pozemních i námořních podob nových dělostřeleckých systémů začne v první polovině příštího desetiletí.
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Objekt 327
Je téměř neuvěřitelné, že celý princip a nabíjecí mechanismus zbraně Koalicija‑SV je starý přes dvacet let. Počátkem 80. let hledala sovětská armáda nástupce samohybného děla 2S3 Akacija a zbrojní podnik Uraltransmaš předložil dva návrhy, konvenční a nekonvenční. Ten nekonvenční nesl název Objekt 327 a jednalo se o vozidlo s dvoučlennou osádkou sedící v pancéřované kabině v přídi korby. Ve věži mělo být instalováno 152mm dělo, jehož nabíjecí systém využíval podobný princip otočných podavačů pro střely a prachové náplně. Armádní komise však konstatovala, že Objekt 327 předbíhá svoji dobu o dvacet let, a rozhodla se pro konvenční řešení, z něhož posléze vzešla houfnice 2S19 Msta‑S. Uraltransmaš oněch dvacet let zřejmě pochopil doslova, protože po této době přišel se systémem Koalicija‑SV. 
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