Sovětské dělo S-23: Tajemné monstrum v Sýrii

V konfliktu v Sýrii se vyskytuje mimořádně široké spektrum zbraní, které sahá od špičkových produktů po muzeální kusy. Některé typy jsou takřka dokonale známé, kdežto kolem jiných se pořád nalézá jistá clona tajemství. Do druhé kategorie patří dělo S-23 ráže 180 mm, které bylo vyrobeno v Sovětském svazu a dlouho se řadilo mezi nejsilnější dělostřelecké zbraně na světě, což Západ iritovalo tím spíše, že o něm věděl nezvykle málo. Teprve ukořistění několika kusů izraelskou armádou přineslo objasnění některých záhad, ačkoliv chybná tvrzení se někdy stále opakují a některé nejasnosti ohledně děla přetrvávají.

Trojice nových těžkých zbraní
Dělo S-23, známé také pod indexem 52-P-572, bylo poprvé spatřeno na moskevské přehlídce, která se konala v květnu 1955. Analytici západních zemí mu pak dali název M1955 a usoudili, že se jedná o pozemní derivát námořního děla ráže 203 mm. S hodnotou ráže se ovšem spletli, protože dělo mělo ve skutečnosti kalibr „jen“ 180 mm, kdežto s jeho námořním původem měli pravdu. Historie této neobyčejné zbraně sahá až do roku 1944, kdy Rudá armáda začala hledat nástupce svých nejtěžších zbraní, zejména houfnice B-4 ráže 203 mm, jež pocházela už z roku 1931 a nacházela se na zvláštním pásovém podvozku. Shodný základ využívalo i 152mm dělo Br-2 a 280mm moždíř Br-5. Tyto tři typy spolu utvářely tzv. těžký dělostřelecký triplex, jehož náhradou se měl stát nový triplex, jenže tentokrát už na kolové lafetě (neboť i předcházející tři typy byly po válce přesunuty na kolové podvozky), jež znovu měla být pro všechny stejná. Na programu pracoval ústav NII-58 a vývoj řídil slavný V. G. Grabin, pod jehož vedením vznikla v roce 1953 trojice designů, aby o dva roky později následovaly i první prototypy. O produkci se staral známý závod Barrikady ve Volgogradu, dřívějším Stalingradu. Nejmenší zbraní bylo dělo S-23 ráže 180 mm, uprostřed se nacházela 210mm houfnice S-33 a konečně poslední byl 280mm moždíř S-43. Všechny úspěšně absolvovaly zkoušky a byly doporučeny k zařazení do sovětské armády, ale nové vedení SSSR v čele s N. S Chruščovem vsadilo hlavně na raketové systémy. To způsobilo omezení vývoje a výroby hlavňových dělostřeleckých zbraní, takže byl do řadové výzbroje zaveden jen první typ nového triplexu, a to ve velmi malém počtu, protože Rudá armáda odebrala pouze sedm exemplářů S-23.

Konstrukce děla a typy munice
Část konstrukce hlavně děla S-23 byla skutečně převzata z námořního děla, jak dokazuje např. šroubový závěr, řešení pláště hlavně nebo zařízení pro tlumení zpětného rázu. To zabezpečuje kombinace hydraulického tlumiče a hydropneumatického rekuperátoru. Hlaveň zbraně o délce 48 násobků ráže má válcovou úsťovou brzdu a společně se závěrem a tlumicím mechanismem se nachází na lafetě, jež má jednu nápravu s dvoumontáží kol a dvě rozevírací ramena, k nimž se při transportu (resp. tažení) připojuje dvoukolová kolesna. Zbraň ale postrádá ochranný štít, protože se (kvůli dostřelu) nepředpokládá působení poblíž fronty. Nejmenší nastavení náměru činí –2 stupně, max. hodnota činí 50 stupňů a odměr lze nastavit do 22 stupňů vlevo a vpravo. To vše se provádí ručně, podobně jako veškeré části procesu nabíjení, takže vzhledem k velké váze dělené munice vyžaduje S-23 početnou obsluhu, a to 14 až 16 osob. Max. rychlost palby činí okolo jedné rány za minutu, avšak dlouhodobá je jen asi poloviční, tzn. jedna rána za dvě minuty. Prachové náplně s různou silou mají formu plátěných sáčků, tzv. kartuší. Coby hlavní typ střeliva pro většinu situací slouží náboj VF-572 s tříštivo-trhavou střelou F-572, která váží 88 kg (z toho asi 10 kg tvoří výbušnina) a má dostřel 30 390 m. Druh typ munice reprezentuje náboj VG-572 s průraznou střelou Br-572 pro ničení betonových objektů. A jestliže je potřeba pálit na větší vzdálenost, existuje i munice VOF28 s tříštivo-trhavou střelou OF43, jež sice má o něco menší účinek (jelikož nese jen 5,6 kg výbušniny), ovšem obsahuje i raketový motor, se kterým dostřel vzrůstá na 43 700 m. Vyskytuje se i údaj, že se z děla S-23 dá střílet i jadernou municí o síle cca 0,2 kilotuny. K míření se užívá mechanický zaměřovač S-85, panoramatický dalekohled PG-1M a hledí MBŠP pro přímou palbu.

Sovětský bluf a použití v Sýrii
Pro tažení zpravidla slouží pásový tahač AT-T, který může S-23 táhnout rychlostí do 35 km/h. V západních publikacích se vyskytovala (a občas dosud vyskytuje) informace, že se děla S-23 zařazovala do těžkých dělostřeleckých brigád, které měly po dvanácti kusech a tvořily součást dělostřeleckých divizí Rudé armády. Nyní je ale známo, že bylo původně postaveno jen oněch sedm sériových kusů, které se pak objevovaly na přehlídkách a naháněly velký strach Západu, který neměl dělo se srovnatelným dostřelem. Vzhledem k malému počtu zbraní se ale fakticky jednalo o povedený bluf Rudé armády, jenž vydržel až do roku 1967, kdy tyto zbraně opustily službu. Následně se však objevil zájem ze strany Sýrie, která požadovala dělostřeleckou zbraň schopnou „přestřílet“ modernizované izraelské houfnice. Sovětský svaz tedy obnovil produkci svého 180mm děla a zhotovil údajně 36 kusů, které Sýrie nasadila na samém začátku války na svátek Jom Kippur v říjnu 1973. Děla zasáhla několik významných objektů na území Izraele a poškodila jeho zpravodajské a komunikační schopnosti, jenže válka stejně skončila vítězstvím Izraelců, kterým se povedlo několik S-23 ukořistit. Teprve poté se západní experti mohli blíže seznámit s dělem, které jim nahánělo tolik obav, a mohli napravit svoje omyly. Některé zdroje uvádí i jiné zahraniční uživatele této zbraně, a to Bulharsko, Indii, Egypt, Irák a Somálsko, ale dosud není jasné, o kolik kusů mělo jít, resp. jestli vůbec nějaký další vývoz skutečně proběhl. Sýrie nasadila zbylé S-23 též během konfliktu v Libanonu během 80. let a fotografie dokazují, že se menší počet těchto zbraní dodnes nachází ve výbavě syrské armády, která je považuje za vysoce účinné prostředky boje proti opozičním skupinám.

Lukáš Visingr

Parametry děla S-23
Standardní obsluha
14–16 osob
Průměr hlavně
180 mm
Délka hlavně
7,17 m
Dopravní délka
10,49 m
Dopravní šířka
3,025 m
Dopravní výška
2,62 m
Dopravní hmotnost
21 450 kg
Bojová hmotnost
21 250 kg
Max. rychlost tažení
35 km/h
Úsťová rychlost
860 m/s
Max. kadence
1 rána/min.
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