Samohybná děla M107 a M110: Američtí veteráni stále slouží

Dnešní samohybná děla často připomínají jakési „přerostlé tanky“, neboť disponují otáčivými věžemi, automatickým nabíjením a špičkovými systémy řízení palby. V arzenálech řady zemí se ale dosud nacházejí i takřka „muzeální“ zbraně, které pocházejí už z 50. let 20. století. Jako příklad lze uvést 203mm samohybnou houfnici M110 a jejího příbuzného, 175mm dělo M107 na stejném podvozku. Obě zbraně poskytovaly výborné služby americké armádě ve Vietnamu a široce se uplatnily také v izraelsko-arabských konfliktech.

Systémy na jediném podvozku
V polovině 50. let reprezentovaly standardní samohybné houfnice US Army typy M53 a M55, které měly kalibr 155, resp. 203 mm a využívaly součásti z podvozku tanků řady Patton. Šlo o zbraně velice těžké (45 tun), což komplikovalo přepravu vzduchem, vadil rovněž malý dojezd (260 km), jenž vycházel z benzinového motoru. Bylo tedy přijato rozhodnutí vyvinout odlišně pojatou řadu dělostřeleckých zbraní s vyšší pohyblivostí, které by byly instalovány na stejném podvozku, což by samozřejmě usnadnilo logistiku. Značka Pacific Car and Foundry Company tak zkonstruovala trojici typů, a sice 155mm dělo T245, 175mm dělo T235 a 203mm houfnici T236. První ze zbraní se do sériové výroby nedostala, kdežto ta druhá byla zařazena do služby v roce 1962 pod jménem M107 a třetí o rok později jako M110. Obě užívají pásový podvozek s korbou svařenou z ocelových plátů o síle půl palce (12,7 mm). V pravé přední části korby se nachází turbodiesel General Motors 8V-71T, jenž produkuje výkon okolo 300 kW (400 koní), který se přenáší na hnací kola prostřednictvím automatické převodovky Allison XTG-411-2A. Vozidlo tak jezdí oficiální maximální rychlostí 56 km/h (ačkoliv při zkouškách bylo dosaženo dokonce 80 km/h) a nabízí dojezd přes 700 km. Přímo v korbě (nalevo od motoru) má sedadlo řidič, zatímco čtyři další členové osádky sedí na korbě vedle lafety, a proto se v základní verzi netěší takřka žádné ochraně. Naopak výhodou této „otevřené“ koncepce je snadná manipulace s municí, a tak navzdory značným rozměrům a váhám nábojů i prachových náplní lze u těchto zbraní dosahovat překvapivě vysoké rychlosti střelby.

175mm dělo a 203mm houfnice
Prvním typem je samohybné dělo (v češtině často označované též jako kanon) M107, na jehož lafetě se nachází 175mm zbraň M113 s hlavní o délce 60 násobků ráže. Lafeta nabízí možnost odměru 30 stupňů vlevo i vpravo, kdežto náměr může činit od –2 do +65 stupňů. Nastavení se standardně provádí motorizovaným mechanismem, avšak pro případ potřeby je k dispozici též ruční systém. Za lafetou se nalézá malý jeřáb pro zvedání střel ze země a hydraulický nabiják, jenž slouží pro jejich zasunování do komory. Zbraň používá dělené střelivo, takže po samotné střele se do komory musí zasunout ještě prachová náplň. Samohybná houfnice M110 má zcela shodnou konstrukci a odlišuje se jen hlavní a závěrem. Samotná její zbraň s označením M2A2 je houfnice kalibru 203 mm, jež byla vytvořena ještě před druhou světovou válkou a (podobně jako dělo M113 na systému M175) nemá úsťovou brzdu. Později ale proběhla modernizace na verzi M110A1 s delší hlavní a jednokomorovou úsťovou brzdou a pak i na verzi M110A2, jež má brzdu dvoukomorovou. U zdokonalených verzí se zvýšila také ochrana osádky, jež dostala úkryt, který je zhotoven z Kevlaru a chrání před palbou z lehkých zbraní, střepinami či účinky zbraní hromadného ničení. Kompatibilita obou základních typů zbraní dovolila rovněž změnit stará děla M107 na houfnice M110 pozdějších podob. Z dalších charakteristických rysů těchto zbraní lze zmínit ještě mohutné rydlo, jež se nachází na zádi a slouží primárně k opření během palby, avšak dá se použit i jako radlice při budování okopu.

Široká nabídka druhů střeliva
Pro 175mm dělo M107 byl v americké armádě standardizován jenom jeden typ munice, a sice tříštivo-trhavá střela s max. dostřelem 32 700 m. Existovala také silnější prachová náplň, která dovolovala dostřel okolo 40 km, ale prakticky se uplatnila jen v izraelské armádě. Daleko širší rozsah typů střeliva má houfnice M110, která vedle tříštivo-trhavých nábojů může odpalovat i kontejnerovou munici, která uvolňuje tříštivo-trhavou či protipěchotní submunici. Vznikl také granát s pomocným raketovým pohonem, jenž u provedení s prodlouženou hlavní nabízí max. dostřel téměř 30 km; základní podoba M110 má se standardní municí dostřel necelých 17 km. Pro ráži 203 mm vznikly navíc dva druhy projektilů, na jejichž bojové nasazení naštěstí nikdy nedošlo, a sice granáty s náplní nervového plynu sarinu a granáty s jadernými náplněmi, které měly tritolový ekvivalent až 40 kilotun. Oficiální příručky tvrdí, že max. rychlost palby M107 či M110 činí tři výstřely za dvě minuty a trvalá dlouhodobá rychlost střelby dosahuje až dvou ran za minutu. Praxe však dokázala, že dobře vyškolená a secvičená obsluha je schopna střílet s rychlostí dokonce čtyř ran za minutu. K tomu však nestačí ona čtveřice mužů, kteří se vezou na korbě, protože každé dělo standardně doprovází ještě podpůrné pásové vozidlo M548 nebo M992 (v některých armádách nákladní automobil), jež dopravuje dalších osm mužů obsluhy a též hlavní zásobu munice. Na samotném zbraňovém systému M107 nebo M110 se totiž nalézá prostor pouze pro dva granáty a dvě prachové náplně.

Ve službě a boji po celém světě
Sériovou produkci zbraní M107 a M110 zajišťovala nejdříve zbrojovka Detroit Arsenal a poté i firma FMC. Výroba původně běžela pouze do konce 60. let, v 70. letech však byly obnoveny dodávky houfnic M110, a to společností BMY (Bowen-McLaughlin-York), která pokračovala ve výrobě modernizovaných variant až do roku 1980. Hlavním uživatelem zbraní byla armáda a námořní pěchota USA, kromě toho se však M107 a M110 dočkaly řady exportních úspěchů. K hlavním zákazníkům se řadily Izrael, Západní Německo, Jižní Korea, Japonsko, Tchaj-wan, Egypt, Pákistán, Írán, Řecko nebo Španělsko. Sami Američané nejvíce využívali svoje zbraně ve Vietnamu, kde se mimořádně osvědčila kombinace obou, neboť M107 nabízel větší dostřel (a proto dokázal „přestřílet“ i 130mm kanony M-46 ve výzbroji armády Severního Vietnamu), kdežto houfnice M110 poskytovala větší přesnost. Zejména v bitvě u Khe Sanh v roce 1968 si tyto zbraně získaly velký respekt. Rozsáhlé bojové uplatnění proběhlo též ve službách Izraele, jenž s velkým úspěchem použil M107 (místní název Romach) a M110 (místní název Kardom) zejména ve válce na svátek Kom Kippur v říjnu 1973. Armády Izraele a několika dalších států dosud vlastní modernizované M110, kdežto Američané již tyto zbraně vyřadili. Pro úplnost se dá ještě doplnit, že stejný pásový podvozek využívají též obrněná vyprošťovací vozidla M578 s jeřábem a dvěma navijáky. A jako kuriozitu na úplný závěr lze ještě uvést, že hlavně starých houfnic M110 byly roku 1991 využity jako pláště pro naváděné letecké bomby GBU-28, které dosud slouží pro ničení bunkrů a dalších odolných objektů.

Lukáš Visingr

Parametry děl M107 a M110

M107
M110
Osádka + obsluha
5 + 8 mužů
5 + 8 mužů
Ráže hlavně
175 mm
203 mm
Max. dostřel
32,7 km
16,8 km
Bojová hmotnost
28,2 t
26,5 t
Délka korby
5,72 m
5,72 m
Celková délka
11,28 m
7,47 m
Celková šířka
3,15 m
3,15 m
Celková výška
3,68 m
2,93 m
Max. rychlost
56 km/h
56 km/h
Max. dojezd
725 km
725 km
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