Duel: M198 vs. G5:
Dělostřelecké souboje v Zálivu

Válka v Perském zálivu v roce 1991 byla v řadě ohledů přelomovým konfliktem, který se výrazně podepsal na vývoji vojenské techniky. Týkalo se to např. dělostřelectva, protože tehdy došlo i ke střetnutí těžkých děl USA a Iráku a šlo o jednu z mála kategorií, v nichž se Irák mohl pochlubit opravdu vynikající technikou.

Vojenská operace proti Iráku v roce 1991 se zpravidla označuje jako „Pouštní bouře“, jenže to bylo technicky jenom krycí označení pro leteckou kampaň. Pozemní útok proti iráckým silám, jež okupovaly Kuvajt, obdržel název „Pouštní šavle“ (Desert Sabre). Právě v této operaci byly s velkým úspěchem nasazeny západní tanky, další obrněnce a dělostřelecké zbraně, jejich akci ale hodně usnadnila právě předchozí vzdušná kampaň, jež dramaticky oslabila irácké pozemní síly včetně dělostřelectva. To disponovalo několika opravdu výbornými typy zbraní, jako byly houfnice GHN-45 a G5, proti kterým se v řadách koaličních sil postavila standardní děla zemí NATO, na prvním místě americké houfnice M198.

Dlouhé čekání na novou zbraň
Často se říká, že Nikita Chruščov svými amatérskými zásahy zbrzdil vývoj hlavňových zbraní v SSSR, protože nekriticky věřil raketám. Podobné „okouzlení“ ovšem existovalo také v USA a mezi jeho projevy náležel fakt, že americká armáda dlouho nejevila velký zájem o nahrazení své standardní 155mm houfnice. Ta se proslavila ve druhé světové válce pod názvem M1 a do výzbroje se dostalo přes 10 000 kusů, z nichž některé dodnes najdeme ve státech třetího světa. V roce 1962 byla přejmenována na M114 a beze změn sloužila ve vietnamské válce, tam však již vycházely najevo i její nedostatky, především krátký dostřel, který nedosahoval ani 15 km. V roce 1968 tedy armáda konečně zformulovala požadavky na novou houfnici, od které chtěla mj. hmotnost do asi 7300 kg, aby se dala vysazovat na padáku nebo dopravovat ve vrtulnících CH-47 a CH-53. Zadání se chopila armádní zbrojovka Rock Island Arsenal, která v roce 1969 představila prototypy pod názvem XM198. O rok později začaly střelecké testy, po nichž byly prováděny různé konstrukční změny. Testovalo se až do roku 1978, kdy byla armáda konečně spokojena s definitivní podobou nové zbraně, jež v roce 1979 vstoupila do řadové služby jako M198. Konstrukčně jde o konvenční kanonovou houfnici, jež sestává ze čtyř základních částí, a to hlavně se závěrem, lafety, systému tlumení zpětného rázu a systému řízení palby. Hlaveň, jež má ráži 155 mm a délku 39 násobků ráže, je opatřena úsťovou brzdou se dvěma komorami a šroubovým závěrem. Tlumení zpětného rázu probíhá hydropneumaticky a zbraň je umístěna na lafetě se dvěma rameny. Pro přesun slouží dvě kola, jež se po zaujetí bojové pozice zvedají nad zem. Pro řízení palby se užívá dělostřelecký zaměřovač M138, panoramatický zaměřovač M137 a dva elevační kvadranty. Pro tažení houfnic slouží nákladní automobily o nosnosti pěti tun, jež současně transportují obsluhu a zásobu munice.

Veliká nabídka munice NATO
Právě široké spektrum střeliva představuje jednu z největších výhod houfnice M198, neboť od druhé světové války prodělala munice dramatický vývoj. Dosud pochopitelně existují klasické tříštivo-trhavé střely s unitární náplní (HE, High Explosive), s nimiž dovede zbraň M198 pálit na dálku asi 18,4 km. Postupně se ale začalo stále více používat kontejnerové střelivo, v němž se dopravují desítky kusů různých typů submunice, např. protipěchotní či protipancéřová. Tak lze pokrýt ničivým účinkem větší cílovou plochu, neboť střely vybuchují ve výšce a rozptylují submunici nad prostorem výskytu cílů. Vedle toho se výrazně prodloužil dostřel, jelikož se do výzbroje dostaly podkaliberní granáty a munice s tzv. dnovou složí (BB, Base Bleed), která se vyznačuje přídavným pohonem díky výtoku plynů ze dna střely. S modernizovaným střelivem tak dokáže M198 pálit na dálku okolo 22,4 km, ale vůbec největší výkony nabízí munice RAP (Rocket-Assisted Projectile) s přídavným raketovým motorem, jež může doletět na vzdálenost 30 km, ale v praxi se obvykle užívá málo, jelikož je hodně nákladná. Vznikl také granát M712 Copperhead s koncovým laserovým naváděním či různé zvláštní druhy střeliva, mezi nimi mj. granáty zápalné, dýmové či osvětlovací. Dodávala se rovněž munice s elektronickými rušiči či „špionážní“ munice se senzory, jež detekovaly a ohlašovaly pohyb vozidel nepřítele. Nikdy se naštěstí nepoužily granáty s náplní bojových plynů a atomová střela W48, která měla tritolový ekvivalent 72 tun TNT. Co se týče zařazení M198, v americké armádě a námořní pěchotě byly organizovány do praporů, z nichž každý měl tři baterie po šesti dělech. Koupila ji i Austrálie a řada států zejména na Středním Východě, ale americkou a australskou výzbroj již zbraň M198 opouští kvůli nástupu modernější lehké houfnice M777.

Úspěchy kanadského vynálezce
Bylo hodně paradoxní, že technická úroveň a výkony houfnic v armádách NATO a Varšavské smlouvy zaostávaly za tím, čím disponovala řada zemí Asie či Afriky. Původcem tohoto stavu byl bez větší nadsázky jediný muž, kanadský expert dr. Gerald Bull, který ovlivnil vývoj děl a munice ve druhé polovině 20. století jako nikdo jiný. Byl to právě on, kdo spočítal, že správný poměr ráže houfnice a délky hlavně činí 45, případně 52, a nikoli jenom 39, což byla hodnota, která dlouho platila za standard. Byl to také Bull, kdo dopracoval a zdokonalil německý nápad z druhé světové války, a to podkaliberní střely s prodlouženým doletem (ER). Vytvořil munici typu BB s dnovým výtokem a potom všechny tyto vynálezy vtělil do zbraně, o které se hovoří jako o nejlepší tažené houfnici, jaká vůbec existuje. Cesta k ní začala v Bullově rodné Kanadě a pokračovala v Belgii, kde po spojení s tamní zbrojovkou PRB sídlila Bullova firma, která se nazývala Space Research Corporation coby odraz faktu, že kanadský génius toužil zejména po výzkumu vesmíru a zbraně byly „jen“ nástrojem pro získání financí. V Belgii tak vzniklo dělo GC-45, které už v názvu obsahovalo zmíněný výsledek Bullových výzkumů. Na jeho bázi pak rakouská značka Voest Alpine vytvořila dělo GHN-45, jež se vyznačovalo řadou inovativních rysů. Kromě dlouhé hlavně mělo lafetu se čtyřmi koly a pomocným motorem, a proto založilo kategorii tzv. samojízdných děl, jež se na kratší vzdálenosti mohou přesouvat i sama, tedy bez pomoci tahače. GHN-45 mohlo vystřelit Bullovu munici ERBB na vzdálenost přes 30 km, což na počátku 80. let působilo ohromujícím dojmem, protože to bylo vlastně o polovinu více, než kolik činil dostřel amerických a sovětských houfnic. Ale to stále ještě nebyl konec, protože dr. Bull právě konstruoval dělo, které mělo světu vyrazit dech.

Houfnice i navzdory embargu
Jako tajný konzultant pracoval pro Jihoafrickou republiku, jež byla zapletena do řady vleklých válek na jihu černého kontinentu. Její nepřátelé disponovali děly s dostřelem podstatně delším než ten, který nabízela stará britská děla v jihoafrické armádě. Na režim apartheidu bylo navíc uvaleno embargo, a tak si Jihoafričané museli poradit sami, resp. s utajenou pomocí. Výsledek jejich snahy se objevil ve službě v roce 1983 coby bezkonkurenčně nejvýkonnější houfnice na světě. Zbraň jménem G5 vycházela z GHN-45, od které převzala dlouhou hlaveň, čtyřkolovou lafetu i pomocný motor, ale přidala nový rys v podobě větší nábojové komory, jež měla objem 25 litrů, kdežto standard NATO představuje 23 litrů. Dělo G5 tak mohlo vypálit Bullův granát ERBB na tehdy zcela fantastickou vzdálenost 39 km, ve větší nadmořské výšce dokonce až 42 km. Bull byl sice poté uvězněn za porušení embarga uvaleného na Jihoafrickou republiku, což ale nijak neovlivnilo úspěch G5 na světovém trhu. Koupila je i země, pro kterou po propuštění z vězení pracoval také sám dr. Bull, a sice Irák. Saddám Husajn si pořídil asi sto kusů houfnic, vedle nichž už tehdy vlastnil také rakouské zbraně GHN-45. Okamžitě je použil ve válce proti Íránu, jenž si jako odpověď pořídil severokorejská děla Koksan, jež nabízela dostřel až 60 km, avšak při ráži 170 mm. Kromě tažené podoby G5 vyrobili Jihoafričané i samohybnou houfnici G6 se shodnými výkony, později též věžový systém T6 a verzi na nákladním vozu T5. Hlaveň se prodloužila na 52 násobků ráže a vznikl nový projektil VLAP, jenž má raketový pohon, což umožnilo prodloužit dostřel na dosud platný rekord 75 km. Modernizované verze houfnice G5 ve své kategorii stále představují absolutní špičku. Není divu, že děla G5 v irácké armádě byla v roce 1991 zdrojem velkých obav a že se na ně zaměřila i přednostní pozornost vzdušných sil koalice, přestože potom došlo i na dělostřelecké souboje.
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Parametry houfnice M198
Obsluha: 9 mužů
Přepravní hmotnost: 7076 kg
Délka hlavně: 6,09 m
Přepravní délka: 12,40 m
Přepravní šířka: 2,79 m
Přepravní výška: 3,02 m
Rozsah náměru: od –5 do +72 stupňů
Rozsah odměru: celkem 45 stupňů
Max. kadence: 4 rány za minutu
Max dostřel s HE: 22,4 km
Max dostřel s RAP: 30,0 km

Parametry houfnice G5
Obsluha: 8 mužů
Přepravní hmotnost: 13 500 kg
Délka hlavně: 6,97 m
Přepravní délka: 9,10 m
Přepravní šířka: 2,50 m
Přepravní výška: 2,30 m
Rozsah náměru: od –3 do +73 stupňů
Rozsah odměru: celkem 84 stupňů
Max. kadence: 3 rány za minutu
Max dostřel s HE: 30,0 km
Max dostřel s BB: 39,0 km

Měření sil
Srovnání americké houfnice M198 a jihoafrické zbraně G5 v iráckých službách vyznívá velmi jasně v neprospěch amerického děla. Skvělá houfnice G5 nejen nabízela mnohem větší dostřel a ničivost, ale díky pomocnému motoru byla i pohyblivější. Další její přednost tvořil pomocný pneumatický nabiják, jenž usnadňoval práci obsluhy. Také by se mohlo zdát, že Iráčané mohli spoléhat na zkušenosti z dlouhé války s Íránem, kdežto většina amerických dělostřelců neměla za sebou žádné „ostré“ nasazení. Tento dojem je však zavádějící, protože irácko-íránská válka byla „starým“ konfliktem, v němž se příliš mnoho zkušeností pro moderní válku sbírat nedalo, zatímco Američané po celá 80. léta intenzivně cvičili a zdokonalovali se. Obrovskou výhodou byla absolutní vzdušná převaha, díky níž byla řada iráckých dělostřeleckých zbraní zničena ze vzduchu, aniž mohla vypálit jedinou ránu. A když pak došlo na přímé souboje dělostřeleckých zbraní, projevila se další přednost US Army, a sice prostředky pro elektronický boj a navádění palby. Iráčané zpravidla vůbec netušili, kde se americké síly pohybují, a tudíž mohli střílet jen takřka „naslepo“. Na tyto jejich výstřely ovšem již čekaly americké dělostřelecké radary, díky nimž byly okamžitě zjištěny polohy iráckých děl, na něž mohly zahájit odvetnou palbu M198, popř. raketomety MLRS. Bez větší nadsázky lze tedy říci, že nemálo iráckých děl vypálilo jen jednou nebo dvakrát, než je postihla zkáza. Irácké dělostřelectvo bylo „papírově“ hodně silné, a to i díky špičkovým houfnicím GHN-45 a G5, ale ze zpětného pohledu je jasné, že při střetu se skutečně vyspělým nepřítelem nikdy nemělo reálnou šanci. Paradoxem zůstává, že dělo G5 dosud náleží mezi nejvýkonnější dělostřelecké zbraně světa.
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