LWSPH:
Lehká samohybná houfnice

Terén jihovýchodní Asie je složitý, hornatý, nepevný a bažinatý. To nutí tamní státy, aby používaly velice lehkou bojovou techniku s vysokou pohyblivostí. Že se tento problém dá řešit vskutku originálně, dokázala firma Singapore Technologies Kinetics, když představila lehkou samohybnou houfnici LWSPH.

Lehká samohybná houfnice LWSPH (Light Weight Self Propelled Howitzer) byla poprvé představena v roce 2001 a už tehdy vzbudila značný zájem. Jedná se totiž o první (a pokud je známo, dosud jediné) samohybné dělo, které lze přepravovat pomocí středních transportních letadel a vrtulníků. Jeho přepravní hmotnost se pohybuje kolem pouhých sedmi tun.

Dvoudílná koncepce
Samohybné dělostřelectvo nejčastěji využívá podvozky tanků nebo pásových obrněných transportérů, v případě kolových typů jde o podvozky těžkých nákladních automobilů (více o polním dělostřelectvu najdete v rubrice Druh zbraně v ATM 3/2004). Oproti taženým typům jsou rychlejší, mají větší průchodnost terénem a jsou zcela samostatné, na druhou stranu je lze jen těžko přepravovat vzduchem, protože jejich hmotnost obvykle přesahuje dvacet tun.
Čistě technicky lze říci, že i LWSPH je postavena na kolovém podvozku odvozeném od nákladního automobilu, ale ten se od jiných typů zásadně liší. Jedná se totiž o poměrně lehké čtyřkolové šasi, na nichž je umístěna pouze maximálně odlehčená nástavba. V přední části se nachází otevřený prostor se čtyřmi sedadly pro osádku (řidič, velitel, střelec a nabíječ). Pod nimi najdeme turbodieselový motor (na výběr jsou výrobky firem Caterpillar nebo Cummins) pohánějící přední nápravu, za nimi je umístěna schránka se zásobami střeliva.
Pak už následuje lafeta zbraně, která vlastně tvoří většinu zadní části vozidla a od přední části je oddělena systémem pístů a kloubů. Díky nim může zadní oddíl dosednout na zem a zároveň s tím se zadní náprava zdvihne nad úroveň terénu, čímž se zbraň stabilizuje a přejde do polohy pro střelbu. U sériové verze by měl na zem klesnout celý podvozek. Zpětný ráz střelby tlumí dvě rydla, jež jsou k lafetě připojena zezadu.

Dostřel přes 30 km
LWSPH postrádá jakoukoli pancéřovou ochranu, čímž se shoduje s taženými děly. Na rozdíl od nich se však může okamžitě po výstřelu přesunout, aby unikla následné odvetné palbě. Průchodností terénem, rychlostí a pohyblivostí odpovídá běžným samohybným typům, avšak oproti nim má mnohem nižší hmotnost, takže ji lze snadno transportovat vzduchem. Je možné ji dopravovat na palubě letadel C‑130 a vrtulníků CH‑47 a CH‑53.
Výzbroj LWSPH je tvořena 155mm kanonovou houfnicí s hlavní o délce 39 ráží. Její účinný dostřel se při použití klasické munice pohybuje kolem 19 km, s dodatečně poháněnou municí typu BB (base‑bleed) pak může střílet na vzdálenost přes 30 km. Vývrt a nábojová komora umožňují odpalovat všechny typy munice a prachových náplní splňující standardy NATO. Během prvních patnácti sekund od zaujetí palebné pozice může zkušená obsluha vypálit tři rány a dále pokračovat maximální rychlostí šesti ran za minutu. Standardní kadence jsou dva výstřely za minutu po dobu přibližně 30 minut. Zbraň je opatřena jednoduchým, ale dostatečně výkonným integrovaným systémem řízení palby.
Singapurská armáda okamžitě projevila o houfnici LWSPH velký zájem, protože splňuje veškeré požadavky kladené na dělostřelecký systém určený pro jednotky rychlého nasazení. Komplexní reforma, kterou singapurské ozbrojené síly nyní procházejí, je zaměřena právě na zvýšení pohyblivosti a rychlosti reakce jednotek. Armáda si objednala několik kusů LWSPH pro vojskové zkoušky, které už jsou v plném proudu. Pokud budou úspěšné, lze očekávat, že LWSPH vstoupí do řádné služby během dvou až tří let.
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TTD samohybné houfnice LWSPH
Ráže zbraně:
155 mm
Délka hlavně:
6045 mm
Dostřel (klasická munice):
19 km
Dostřel (base‑bleed munice):
30 km
Rychlost palby (maximální):
6 ran/min.
Rychlost palby (standardní):
2 rány/min
Celková délka:
10 m
Celková šířka:
2,5 m
Celková výška:
2,6 m
Hmotnost bez munice:
7000 kg
Výkon motoru:
125 kW
Maximální rychlost:
80 km/h
Dojezd na silnici:
600 km
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