2S19 Msta-S (2):
Modernizace ruské samohybné houfnice

V minulém čísle ATM jsme vám představili systém 2S19 Msta-S. jenž dosud představuje páteř ruského dělostřelectva. Ve druhé části textu se budeme věnovat exportu, bojovému nasazení a modernizacím této povedené samohybné houfnice.

Připomeňme si, že samohybná houfnice 2S19 Msta-S byla zařazena do služby v ruské armádě v roce 1989 jako reakce na novou generaci dělostřeleckých systémů, které vznikly na Západě. V podstatě se jedná o podvozek kombinující součásti tanků T-72 a T-80, na kterém je usazena masivní věž se 152mm houfnicí 2A64, jež vznikla coby varianta tažené zbraně 2A65 Msta-B. Houfnice má poloautomatické nabíjení a klasickými granáty dovede vést palbu na vzdálenost bezmála 25 km, s granáty vybavenými dnovým generátorem plynů pak téměř 30 km. Vozidlo váží celkem 42,5 tuny a má pětičlennou osádku.

Msta-S míří do světa a do boje
Do rozpadu Sovětského svazu bylo vyrobeno něco přes 500 exemplářů houfnice 2S19, jejichž většinu převzala armáda Ruské federace. Ta použila tyto zbraně během konfliktů v Čečensku, kde se projevila jejich vysoká pohyblivost a ničivá síla, avšak současně vyšly najevo i některé nedostatky, zejména stárnoucí systém řízení palby. To bylo zřejmě i důvodem, proč se Msta-S neprosadila na světovém trhu tak, jak Rusové pravděpodobně doufali. Veřejnosti byla poprvé představena na letecké výstavě MAKS 1992 na letišti Žukovskij, avšak střelby předvedla až o rok později na veletrhu IDEX ve Spojených arabských emirátech. Tam sice velmi zapůsobila, což ovšem bylo zejména díky laserem naváděným granátům Krasnopol, jejichž velká přesnost poněkud zastírala, že vlastní „palubní“ systém řízení palby už nedostačuje požadavkům, které klade moderní bojiště. Navzdory poměrně nízké ceně (1,8 milionu dolarů za kus) tedy Msta-S několik let zůstala bez exportní objednávky, k čemuž samozřejmě přispěl i fakt, že k dispozici bylo obrovské množství starších dělostřeleckých zbraní prodávaných takřka za cenu šrotu, což zemím třetího světa většinou stačilo. Mimo hranice Ruska tedy působilo pouze asi 40 systémů Msta-S, které po rozpadu SSSR převzala Ukrajina, a dalších dvanáct exemplářů, které zůstaly v Bělorusku. První opravdový exportní kontrakt tak přišel až v roce 1998, kdy armáda Etiopie objednala dvacet kusů, které se již záhy dočkaly použití ve válce s Eritreou. Kromě toho ruské prameny někdy uvádějí, že se v první polovině 90. let jeden kus dostal i do USA (údajně snad přes Maroko), kde byl podroben intenzivním testům. Ruská armáda použila houfnice Msta-S i ve válce s Gruzií o Jižní Osetii v roce 2008. Zatím poslední využití kompletů Msta-S proběhlo na východě Ukrajiny; ukrajinská armáda je nasadila v boji proti proruským separatistům, jimž se následně povedlo nejméně dva exempláře ukořistit.

Další verze pro Rusko i export
Nedlouho po rusko-gruzínské válce následovaly další exportní objednávky. V roce 2009 bylo dosaženo ujednání s Venezuelou o dodávce 48 houfnic, jež dorazily na místo určení mezi lety 2011 a 2013. V tomto případě se ale pravděpodobně nejedná o nově zhotovené exempláře, ale o repasované kusy z výzbroje ruské armády, patrně exempláře z prvních sérií, které byly do té doby uskladněny mimo aktivní provoz. V roce 2011 si 18 houfnic objednal Ázerbájdžán, jenž by měl dostat kusy z kovovýroby, která začala v roce 2013. Není však vyloučeno, že se v jeho případě bude jednat již o modernizované provedení, jež bylo poprvé představeno v roce 2008. Práce na zdokonalení houfnice Msta-S byly zahájeny už v první polovině 90. let, a to v reakci na příchod nových dělostřeleckých kompletů v zemích NATO. Zavádění nových typů houfnic s hlavněmi o délce 52 ráží a nového střeliva, díky kterému bylo možno pálit na vzdálenosti až 40 km, vedlo ke zjištění, že výkony houfnice Msta-S již nepostačují a že bude nutno vyvinout dělostřelecký systém nové generace. Tak začal projekt zbraně s označením 2S33 Iseť a potom zdokonalené houfnice Msta-S nazvané 2S30 či 2S19M Msta-SM. Počítalo se s hlavní o délce 52 ráží, díky které by bylo možné vypálit klasický granát na vzdálenost přes 30 km a projektil s dnovým generátorem plynů (base-bleed) na více než 40 km. Kromě toho měla houfnice mít i výkonnější nabíjecí zařízení, s nímž by se rychlost palby zvýšila 1,4krát, tzn. zhruba na 10 ran za minutu. Samozřejmostí měl být i zcela nový, plně automatizovaný systém řízení palby. Ale nakonec bylo rozhodnuto v tomto projektu dále nepokračovat, vsadit na samohybnou houfnici nové generace (viz níže) a provést pouze dílčí modernizaci stávající houfnice 2S19. Výsledky této snahy přišly na svět na počátku roku 2008, když armáda Ruské federace převzala prvních několik kusů modernizované houfnice 2S19M1. Krátce nato se tento zbraňový systém objevil i v exportní nabídce ruského zbrojního průmyslu.

Zdokonalená varianta 2S19M1
Samohybné houfnice se jménem 2S19M1 Msta-S pro ruskou armádu představují modernizaci již dříve vyrobených kusů základní verze, ale pro export by samozřejmě byly zhotoveny nové exempláře. Hlavní změnu představuje nový, plně integrovaný a automatizovaný systém řízení palby 1V169-1, známý také pod zkratkou ASUNO (avtomatizirovannaja sistěma upravlenija i naveděnija ogňom). Původní dělostřelecké zaměřovače (neboli panoramatický 1P22 na otočné kopuli na věži a přístroj pro přímou palbu 1P23 na čele věže) zůstávají zachovány, avšak nyní jsou propojeny s balistickým počítačem a zařízením pro nastavení prvků střelby, které dovede pracovat už plně automaticky ve vertikální i horizontální rovině. Další novou součástí, která je nabízena zahraničním zájemcům (byť dosud není jisté, jestli se nachází i na modernizovaných houfnicích ruské armády), je terminál družicové navigace 14C821 Grot-B, jenž může přijímat signály sítí NAVSTAR i GLONASS a dokáže aktualizovat polohu každou 1 sekundu. Jestliže je houfnice vybavena tímto přístrojem, pak systém 1V169-1 může po zadání souřadnic cíle už zcela samočinně určovat všechny prvky střelby. Kromě toho se zahraničním zájemcům nabízí rovněž instalace zbraně 2A64M1, která má hlaveň prodlouženou na 52 násobků ráže, podobně jako to mělo být u projektu Msta-SM. Samohybnou houfnici 2S19M1 je navíc možné vybavit modernizovaným dvanáctiválcovým dieselovým motorem typu V-84AMS, jehož výkon se na hnací kola podvozku přenáší za pomoci nové převodovky s hydraulickým ovládáním. Osádka má k dispozici rovněž rozšířený arzenál pěchotních zbraní, který kromě původních pěti pušek AKS-74, signální pistole s dvaceti raketami a zásoby dvaceti ručních granátů F-1 zahrnuje též pancéřovku RPG-7, ke které je dopravováno pět granátů PG-7V. Zásoba munice pro 5,45mm útočné pušky AKS-74 se zvětšila z 900 na 1500 nábojů.

Transformace na ráži 155 mm
Nesporně velmi zajímavý počin představuje také další, tentokrát ryze exportní modifikace, jež se vyznačuje houfnicí v „západním“ kalibru 155 mm. Tento krok je reakcí na skutečnost, že ji pořád více zemí upřednostňuje před „východní“ ráží 152 mm. Rusko proto zákonitě reagovalo vytvořením samohybné houfnice 2S19M1-155, označované občas i jako Msta-155. Její hlavní zbraní je houfnice MZ-158, tj. modifikace houfnice 2A64M1 v ráži 155 mm a o délce 52 ráží, která má celkovou hmotnost cca 5100 kg. Dovede pálit kompletním spektrem západní 155mm munice, avšak v nabídce ruského zbrojního průmyslu se již nachází i 155mm varianta laserem naváděného projektilu Krasnopol-M s dostřelem přes 20 km. Max. dostřel s použitím klasické munice činí 30 km, zatímco munice s dnovým generátorem plynů nabízí dostřel kolem 40 km. Houfnice dostala též nový systém pro ovládání nabíjecího procesu SUO-155, jenž je napojený na poněkud jinak řešený zásobník, který kvůli větším rozměrům 155mm střeliva pojme jen 31 kusů. Pod rámem zásobníku je ale prostor pro dalších osm střel a ve spodku věže pro další tři; u přepážky mezi bojovou a motorovou sekcí se navíc nachází prostor pro tři naváděné granáty Krasnopol-M. Pro řízení palby slouží systém ASUNO-155, který představuje upravenou verzi soustavy 1V169-1 ASUNO. Stejně jako v případě původní verze 2S19 a modernizované verze 2S19M1 obsahuje dva zaměřovače 1P22 a 1P23 a lze jej opatřit rovněž terminálem družicové navigace, ale kromě toho přibyly další dva komponenty. Na horní stranu věže se dá instalovat otáčivý senzorový blok s infračerveným čidlem a laserovým dálkoměrem, schopným provádět měření vzdálenosti v rozsahu od 200 do 2000 m, a nad hlaveň houfnice může být namontován dělostřelecký senzor ABC-2B, který provádí měření úsťové rychlosti granátů. Pohon houfnice obstarává dieselový motor V-92S s výkonem 745 kW (1000 koní) a pomocný zdroj energie ve věži odpovídá zdokonalené variantě AP-18DM1.

Nastupuje nová verze 2S19M2
V prosinci 2012 se objevily první informace o další modernizaci samohybné houfnice Msta-S, která obdržela oficiální název 2S19M2. Objevily se též první fotografie, na kterých byla hned patrná odlišnost v podobě rozměrnějších krytů pásů s typickým „zubatým“ okrajem. Na rozdíl od houfnic 2S19M1, které vznikly konverzí existujících exemplářů základního provedení, jde v tomto případě o nově vyrobené kusy. Systém 2S19M2 má novou zbraň typu 2A64M2, která má sice pořád délku hlavně odpovídající 47 násobkům ráže, údajně se však vyznačuje lepšími balistickými charakteristikami a delší životností. Podle všeho došlo i k rekonstrukci podavače, nabijáku (a)nebo závěru, protože maximální kadence se zvýšila na 10 ran za minutu. Houfnice 2S19M2 má nový automatizovaný systém řízení střelby, jehož součástí je i terminál družicové navigace. Nejvýznamnější změnou v tomto smyslu je fakt, že tento systém již umožňuje palbu též v režimu MRSI (Multiple Round Simultaneous Impact), pro který se v ruštině užívá pojem „odnovremennyj ogněvoj naljot“; jde o režim, kdy houfnice vypálí několik ran rychle po sobě a vypálené granáty se potom pohybují po různých trajektoriích tak, že dopadají na cíl všechny (skoro) současně. Ony zvětšené kryty pásů mají rovněž svůj velký funkční význam, protože se užívají jako základ pro instalaci kompletu Nakidka, což je vlastně sada pokryvů ze zvláštního materiálu, jenž pohlcuje vlastní infračervené záření vozidla a současně i přicházející radarové paprsky. To pochopitelně značně zmenšuje tepelnou i radarovou „stopu“ vozidla, které lze tak podstatně obtížněji zjistit nebo zaměřit. Státní zkoušky samohybné houfnice 2S19M2 skončily v roce 2012 a dne 26. června 2013 oznámila ruská armáda, že vlastní již 35 kusů. Výroba této verze běží dále a lze předpokládat, že bude nabízena i na export. Pro úplnost lze doplnit, že do nabídky spojené s houfnicí Msta-S patří i simulátor 2Ch51 Bunkerovka, jenž slouží k nácviku činností prováděných v bojovém úseku a ve věži.

Vyvíjený komplex Koalicija-SV
Výše popsané modernizace systému 2S19 se ale už evidentně nacházejí blízko jeho základním limitům, které nelze překročit bez velkých změn celé konstrukce. Také proto se již několik let pracuje na samohybné houfnici úplně nové koncepce, která je známa jako 2S35 Koalicija-SV. Již na pohled představuje naprostý unikát tím, že má dvě hlavně, instalované těsně nad sebou. Dalším revolučním rysem je celkové konstrukční uspořádání, které počítá jen s dvojicí vojáků v korbě, zatímco věž zůstává zcela bez lidské osádky. Uvnitř věže se pak nachází automatický nabíjecí systém, který poněkud paradoxně vychází z toho, který měl už v 80. letech zhotovený pokusný systém Objekt 327. Ten byl tehdy zamítnut ve prospěch vozidla Objekt 316, z něhož se pak stala Msta-S. Po třiceti letech se tedy tato koncepce vrací, a to navíc posílená o druhou hlaveň. Ke každé hlavni patří zásobníky s 35 střelami a celkem 350 prachovými náplněmi, jež lze do komory umístit v počtu od jedné do deseti, takže každý granát je možno vystřelit deseti různými rychlostmi. Do komor se zleva zasunují střely, kdežto zprava náplně. Systém by měl být schopen provést za minutu 8 nabíjecích cyklů, což znamená kadenci 16 ran/min. Pokud se týče maximálního dostřelu, ten má dosahovat 40 km s klasickou municí a 50 km s municí, jež má dnový generátor plynů, objevila se však i informace o granátu s raketovým pohonem, jenž by měl doletět na vzdálenost 70 km! Demonstrátor systému Koalicija-SV má podvozek, který vznikl prodloužením šasi T-72 a má sedm pojezdových kol, avšak sériová podoba by měla být postavena na podvozku nového tanku T-99 Armata. Kromě toho se počítá s verzí 2S35-1 alias Koalicija-SV-KŠ, jenž má využívat šasi osmikolového automobilu KAMAZ-6560. Komplexy Koalicija-SV z první zkušební série by se měly objevit na přehlídce, jež se uskuteční v květnu 2015 u příležitosti 70 let od konce druhé světové války.
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Msta-K na kolovém podvozku
Ve druhé polovině 80. let, konkrétně od roku 1985, probíhal současně s projektem samohybné houfnice 2S19 Msta-S na pásovém podvozku také vývoj dělostřeleckého komplexu, který měl využívat stejnou zbraň, ale umístěnou na kolové platformě nákladního automobilu. Označoval se jako 2S21 (v některých zdrojích 2S27) Msta-K a hlavním řešitelem projektu byl ústav CNII Burevěstnik. Autoři návrhu si od něj slibovali víceméně totéž, co i v současnosti pohání vývoj houfnic, které mají automobilové podvozky, totiž vyšší rychlost na silnici a snadnější dopravu vzduchem. Na rozdíl od moderních typů této kategorie však sovětští konstruktéři začali velmi nezvykle, když chtěli na kolové šasi umístit celou pancéřovanou věž z kompletu Msta-S, tedy těleso vážící samo o sobě bez munice 13,5 tuny. Po započtení váhy munice a mechanismu pro pohon se dospělo k hodnotě kolem 20 tun, což zákonitě přinášelo nutnost sáhnout k nejtěžším a nejvýkonnějším nákladním automobilům. První demonstrátor tak měl osmikolový podvozek Ural-5323, avšak zkoušky záhy ukázaly, že absorbování obrovského zpětného rázu při střelbě bude pro kolový podvozek hodně velký problém.
V druhé etapě vznikly dva experimentální exempláře na šasi KAMAZ-5320, z nichž první byl opět osazen celou věží, navíc dostal i obrněnou kabinu osádky. Druhé vozidlo bylo pojato tak, jak je to dnes běžné u „automobilových“ dělostřeleckých systémů, takže mělo zbraň usazenou na otevřené otáčivé lafetě na korbě vozidla. Jednalo se o houfnici jménem 2A67, která vznikla adaptací tažené houfnice 2A65 Msta-B. Absence těžké obrněné věže však zároveň znamenala, že není nutný tak těžký a výkonný podvozek, a tudíž se konstruktéři CNII Burevěstnik obrátili na automobilku KrAZ. Houfnice 2A67 byla pak umístěna na podvozek KrAZ-ČR-3130, který se však vyznačoval příliš vysokou řidičskou budkou, což omezovalo minimální náměr hlavně. Za finální podobu bylo tedy pokládáno provedení na podvozku KrAZ-6316, jenž dostal novou řidičskou budku s nižším profilem. Pak už ale přišel konec SSSR, po němž rychle následovalo zastavení financování programu. Přetrvávaly u něj problémy, jejichž vyřešení by patrně trvalo dlouhou dobu, mj. extrémní namáhání podvozku při palbě, dlouhý čas přechodu z dopravní do bojové podoby nebo nevyhovující terénní průchodnost.

Srovnání parametrů moderních ruských samohybných houfnic

2S19
Msta-S
2S19M1
Msta-S
2S19M1-155 Msta-155
2S19M2
Msta-S
2S35
Koalicija-SV
Typ vlastní zbraně
2A64
2A64M1
MZ-158
2A64M2
2A88
Ráže vlastní zbraně
152,4 mm
152,4 mm
155 mm
152,4 mm
2× 152,4 mm
Délka hlavně
47 ráží
47 ráží
52 ráží
47 ráží
52 ráží
Standardní osádka
5 mužů
5 mužů
5 mužů
5 mužů
2 muži
Bojová hmotnost
42,5 tun
42,5 tun
43 tun
43,24 tun
48 tun
Zásoba střeliva
50 granátů
50 granátů
42 granátů
50 granátů
70 granátů
Max. kadence
7–8 ran/min.
8 ran/min.
6–8 ran/min.
10 ran/min.
16 ran/min.
Max. dostřel *
24,7 / 28,9 km
24,7 / 28,9 km
30 / 41 km
24,7 / 28,9 km
40 / 50 km
* s klasickou municí / s municí s dnovým generátorem plynů (base-bleed)
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