M777:
Nejlehčí 155mm houfnice

Kanadská armáda rozmístila v Afghánistánu nové lehké houfnice M777. Jedná se o první bojové nasazení zbraně, o které se dnes hovoří jen v superlativech. M777 totiž vytváří novou kategorii dělostřelecké techniky.

Americká armáda i námořní pěchota kladou stále větší důraz na operace v zahraničí. Pro takové akce potřebují vybavení, které je možné rychle dopravit a nasadit, a tak se jedním z hlavních kritérií při posuzování zbraní stává nízká hmotnost. Není tedy divu, že se Američané rozhodli koupit britské ultralehké polní houfnice LW155, které dostaly oficiální název M777.

Pro armádu i námořní pěchotu
US Army a US Marine Corps se v roce 1995 rozhodly pro společný program lehké 155mm tažené houfnice, jež by postupně nahradila stávající zbraň M198. Hlavními požadavky byla bojová hmotnost do 10 500 liber (4763 kg) a možnost dopravovat zbraň zavěšenou pod vrtulníky CH‑53 a CH‑47 a pod konvertoplány MV‑22. Dostřel měl dosahovat 30 km s klasickou a až 40 km s raketou poháněnou municí. Při palbě na vzdálenost 25 km neměla kruhová odchylka přesáhnout 200 metrů.
Divize Land Systems zbrojovky BAE Systems v té době pracovala na zbrani, která by všechny tyto specifikace naplnila. V rámci projektu LW155 (Lightweight 155mm) se snažila vyvinout taženou houfnici, jejíž hmotnost by nepřekračovala 10 000 liber (4536 kg). Pentagon v roce 1997 rozhodl, že právě firma BAE Systems bude hlavním dodavatelem nového dělostřeleckého systému, který odeberou obě složky amerických ozbrojených sil. Pozemní armáda hodlala koupit 273 kusů a námořní pěchota 377 kusů.
Zbraň obdržela označení XM777 a její první prototyp byl dodán k vojskovým zkouškám v červnu 2000. Následovaly i čtyři další, jejichž zkoušky pokračovaly nad očekávání úspěšně. V listopadu 2002 byl podepsán kontrakt na počáteční sériovou výrobu (LRIP, Low‑Rate Initial Production) 94 kompletů. V prosinci 2004 byly vojskové zkoušky u námořní pěchoty ukončeny s tím, že houfnice XM777 vypálily téměř 12 000 ran. V dubnu 2005 tak byla konečně podepsána smlouva na výrobu 495 sériových zbraní M777, jejichž dodávky začnou koncem letošního roku.

První houfnice z titanu
Bez jakékoli nadsázky lze prohlásit, že houfnice M777 na světě nemá konkurenci. Jde o první a zatím také jedinou 155mm zbraň, jejíž bojová hmotnost nepřesahuje 10 000 liber. Základní verze M777 má bojovou hmotnost 9200 liber (4173 kg), což je méně než 60 % hmotnosti standardní houfnice amerických ozbrojených sil M198, která váží přes 7000 kg. A britsko‑německo‑italská zbraň FH‑70 má hmotnost dokonce přes 9300 kg. Taková váha samozřejmě vyžaduje pro tažení výkonné nákladní automobily a znesnadňuje přepravu vzduchem.
Nabízí se pochopitelně otázka, jak mohla zbrojovka BAE Systems vyrobit zbraň o tolik lehčí. Odpověď poskytuje další prvenství M777. Jde totiž o první houfnici (a vlastně první typ pozemní vojenské techniky vůbec), která je vyrobena převážně z titanu a titanových slitin. Titan je i pevnější a pružnější než ocel, takže některé pohyblivé části bylo možno zmenšit. M777 tak má asi o čtvrtinu menší rozměry než typ M198.
Houfnice M777 má hlaveň M776 délky 39 ráží. Běžnou nepoháněnou munici může vypálit na vzdálenost 24,7 km a náboje s přídavnou dnovou složí (base‑bleed) na 30 km. V blízké budoucnosti však do arzenálu M777 přibudou i nové granáty XM982 Excalibur, jež mají pomocný raketový motor a družicové navádění. Tento granát bude schopen zasáhnout cíl na vzdálenost přes 40 km s kruhovou odchylkou do 10 m.

Digitální řízení palby
Prvních 94 houfnic M777 základní verze z počáteční série ovšem granáty Excalibur vystřelovat nemůže, protože zatím postrádají digitální systém řízení palby. Tento prvek vyvinula společnost General Dynamics pod názvem TAD (Towed Artillery Digitization) jako obměnu systému použitého v samohybných houfnicích M109A6 Paladin. TAD propojuje navigační jednotku, balistický počítač, elektronické řízení náměru a odměru, poháněný zasouvač nábojů a dokonce laserový zážeh prachových náplní. Systémem TAD bude vybaveno všech 495 houfnic z plné sériové výroby, jež ponesou označení M777A1. Do starších 94 exemplářů bude TAD namontován dodatečně. Hmotnost M777A1 se soustavou TAD se oproti původní verzi zvyšuje na 9700 liber, tj. 4400 kg.
Houfnice M777A1 může vypálit během první minuty pět ran a dále vést palbu ustálenou rychlostí dvou ran za minutu. Pro tažení se nyní používají klasické pětitunové nákladní automobily GMC a nová vozidla Oshkosh Truck MTVR. Jejich vysoká hmotnost však odporuje konstrukční filozofii M777, takže se námořní pěchota rozhodla koupit tahače zvlášť pro M777. Zvolila lehká nákladní vozidla britské firmy Supacat, jež bude v USA vyrábět Lockheed Martin (více v ATM 6/2006 na str. 20). V zásadě však může M777 táhnout jakýkoli automobil s hmotností nad 2,5 tuny. Maximální rychlost tažení je 88 km/h, ale v terénu je omezena na cca 50 km/h. Houfnici lze transportovat v závěsu pod vrtulníky CH‑47 a CH‑53 a pod konvertoplánem MV‑22. C‑130 přepraví dva kusy a M777 z něj lze shazovat také pomocí padáku.

Zájem projevuje Kanada
V současné době už probíhá plná sériová výroba houfnic M777A1 pro americkou pozemní armádu i námořní pěchotu. Obě složky by nakonec měly disponovat celkem 589 houfnicemi M777A1. Náklady na celý program M777 jsou nyní odhadovány na sumu kolem 1,365 miliardy dolarů. Je známo, že při dodávkách bude mít prioritu námořní pěchota, protože M777 pro ni představuje jeden ze tří pilířů dělostřelecké podpory expedičních sil Marine Air‑Ground Task‑Force (MAGTF). Další dva vytvoří 227mm raketomet HIMARS a 120mm tažený minomet EFSS (více o něm v ATM č. 1/2006). Prvním útvarem s houfnicemi M777 se stal 3. prapor 11. pluku námořní pěchoty z Twentynine Palms v Kalifornii.
V loňském roce se však nečekaně objevil další zájemce, kterým byly ozbrojené síly Kanady. Po vyřazení 76 samohybných houfnic M109A4+ potřebovala Kanada nový dělostřelecký komplet schopný nasazení v zahraničí. Jednání proběhla pozoruhodně rychle a už 2. prosince 2005 převzal 1. královský pluk kanadského horského dělostřelectva první čtyři M777, které dodala americká armáda. V únoru 2006 dorazil do Afghánistánu s celkem šesti houfnicemi a krátce poté je využil v operacích proti Talibanu a al‑Kajdě. Uvádí se, že US Army předá Kanadě dalších šest M777 a později bude od firmy BAE Systems zakoupeno ještě 24 houfnic. A dá se předpokládat, že kvality M777 přilákají další zájemce, protože zahraničním operacím přisuzují stále větší váhu ozbrojené síly všech vyspělých států.
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Samohybné verze M777
Kvality zbraně M777 byly zúročeny rovněž vyrobením samohybných verzí. Tou první je kolový komplet Portee využívající podvozek britského nákladního vozidla Supacat HMT (High Mobility Truck) s uspořádáním 8×6. Systém Portee převáží přes 70 kusů munice a jeho nízká hmotnost umožňuje přepravu letouny C‑130. Firma BAE jej navrhla hlavně pro výběrové řízení britské armády LIMAWS‑G (Lightweight Mobile Artillery Weapon System Gun) na 45 lehkých dělostřeleckých kompletů pro síly rychlé reakce. Houfnice M777 je použita také v americkém kompletu NLOS‑C (Non‑Line of Sight Cannon). Jde o pásovou samohybnou houfnici patřící do soustavy vozidel FCS (Future Combat System). Nyní prochází zkouškami na armádním polygonu Yuma v Arizoně.

TTD houfnice M777A1
Obsluha
5-7 mužů
Délka hlavně
6045 mm
Délka při dopravě
9275 mm
Délka při střelbě
10 210 mm
Šířka při dopravě
2770 mm
Šířka při střelbě
3720 mm
Výška při dopravě
2260 mm
Bojová hmotnost
4400 kg
Úsťová rychlost
827 m/s
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