Al Majnun a Al Fao:
Irácké dělostřelecké sny

Jméno dělostřeleckého génia dr. Geralda Bulla, jenž pracoval i pro irácký režim Saddáma Husajna, se na stránkách ATM objevilo nejednou. Jeho nejznámějším dílem je bezesporu obrovské 1000mm dělo Babylon, ale kromě něj dr. Bull vyvinul pro Irák také dvě pozoruhodné samohybné houfnice.

V roce 1988 podepsal kanadský dělostřelecký expert dr. Gerald Vincent Bull obsáhlý kontrakt s iráckou vládou, v jehož rámci měl řídit vývoj obřího 1000mm děla Babylon. Kromě toho se Bull zavázal k výpomoci s programem balistických raket a k tomu, že na základě svých dřívějších vynálezů a patentů zkonstruuje pro Husajnovu armádu dva typy samohybných děl s výkony na špičkové úrovni. Bull se svým týmem se hned pustil do práce a prototypy obou houfnic se objevily na velkém zbrojním veletrhu, který se uskutečnil v roce 1989 v Bagdádu. Zbraně nesly názvy Al Majnun a Al Fao; vzhledem k odlišnému přepisu arabštiny do angličtiny se objevují i podoby Al Majnoon a Al Faw.

Mezinárodní „skládačky“
Existuje tvrzení, že 155mm houfnice Al Majnun byla pouze kopií úspěšné jihoafrické zbraně G6 Rhino, jejíž původní samojízdnou verzi G5 zakoupil i Irák. Al Majnun na pohled skutečně výrazně připomíná jihoafrickou houfnici, ale jedná se o záměnu příčiny a následku. Samotná zbraň ve věži systému Al Majnun byla totiž inovací Bullovy starší zbraně GC‑45, kterou vyráběla rakouská firma Voest Alpine jako GHN‑45 (i tento systém si našel cestu do výzbroje Iráku). Jihoafrická zbrojovka Armscor pak využila některé prvky GC‑45 v konstrukci G5, aniž by platila jakékoli licenční poplatky. Bull poté odpověděl tím, že nechal svůj tým zkopírovat podvozek systému G6, který byl nejprve vytvořen pro specifický terén jihoafrického buše, ale výtečně se hodil také pro blízkovýchodní pouště.
Výsledný Al Majnun tak byl zajímavou mezinárodní „skládačkou“, neboť Bullova společnost Space Research Corporation rozmístila objednávky (podobně jako v případě děla Babylon) takříkajíc po celé Evropě. Hlaveň byla vyrobena ve Francii, dieselové motory dodal západoněmecký Mercedes‑Benz a závěrečná montáž podvozku i výzbroje proběhla u španělské firmy SITECSA, odkud sovětské transportní letadlo převezlo komplet do Iráku. 210mm houfnice Al Fao se zrodila obdobným způsobem a v podstatě představovala monstrózní zvětšeninu systému Al Majnun. Irák totiž potřeboval zbraň, která by svým dostřelem překonávala severokorejská děla Koksan v armádě Íránu (více v ATM 5/2008).

Výkony světové třídy
Obě zbraně v každém případě patřily ke špičce. 155mm houfnice Al Majnun s osmimetrovou hlavní dokázala vypálit podkaliberní granát ERFB na vzdálenost až 30,2 km a granát s pomalu hořící dnovou složí (tzv. base‑bleed) ERFB‑BB dokonce na 38,8 km. Tím se velmi přiblížila jihoafrickým zbraním G5/G6, které střílejí na vzdálenost 40 km. Oproti standardu NATO mají ale objemnější nábojovou komoru (25 litrů místo 23 litrů), takže výsledkem je větší množství prachové náplně, ale současně i nekompatibilita s většinou západních zbraní, kdežto Al Majnun zůstal při téměř stejném dostřelu kompatibilní.
Al Fao bylo s celkovou délkou 15 m největším samohybným dělem světa. Jeho 210mm hlaveň dlouhá přes 11 metrů střílela 110 kg vážící municí ERFB na 45 km a granát ERFB‑BB vypálila na tehdy rekordních 57 340 m. Oba systémy měly kadenci 4 ran za minutu. Odměr věží činil 40 ° na obě strany, max. náměr činil 72 ° pro Al Majnun, resp. 55 ° pro Al Fao. Celý Al Majnun vážil 43 tun; Al Fao bylo o 5 tun těžší. Na silnici dosahovaly rychlosti cca 90 km/h a v terénu 60‑70 km/h.
Zkoušky obou houfnic byly nad očekávání úspěšné a v roce 1990 měl irácký zbrojní průmysl zahájit nejprve montáž součástí ze západoevropských zbrojovek, od níž se postupně mělo přecházet k plnohodnotné sériové výrobě. V srpnu 1990 však Irák provedl invazi do Kuvajtu, po níž ihned přišlo zbrojní embargo. Podle některých dokumentů se Iráčanům podařilo zkompletovat několik dalších kusů obou typů, ale není vyloučeno, že existovaly jen ony prototypy. Al Majnun i Al Fao s největší pravděpodobností nikdy nezasáhly do boje a pro Saddáma Husajna zůstaly opravdu jen nesplněným dělostřeleckým snem.
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