
2S1 Gvozdika  

Samohybná houfnice 2S1 je lehce pancéřovaná dělostřelecká zbraň schopná překonávat vodní 
překážky určená k ničení a umlčování živé síly nepřítele, k boji s dělostřelectvem a 
mechanizovanými prostředky nepřítele, k boření obranných objektů, vstřílení průchodů v minových 
polích a další činnosti.  

Houfnice 2S1 ráže 122 mm byla vyprojektována koncem šedestátých let. Její vývoj byl zahájen v 
roce 1967 na základě požadavku na novou obojživelnou samohybnou houfnici. První prototypy byl 
vyrobeny v roce 1969. Do výzbroje sovětské armády byla zavedena v roce 1972. Výzvědné služby 
Západu ji zaznamenaly v roce 1974 a označily ji M1974. Licenci na výrobu zakoupilo v rámci 
Varšavské smlouvy Polsko, vyráběla se v závodě Hucie Stalowa Wola. V licenci je rovněž 
produkovalo Bulharsko.  

Houfnice má klasickou konstrukci s poměrně nízkou siluetou. Houfnice má ve věži vlastně 
zamontované dělo 2A31, což je modernizovaná houfnice D-30. Věž je umístěná v zadní části 
prodlouženého podvozku transportéru MT-LB.  

Houfnice 2A31 je vybavena zařízením na profukování hlavně, dvoukomorovou ústňovou brzdu s 
klínovým závěrem s vodorovným pohybem klínu. Ve věži je umístěno i mechanické nabíjecí 
zařízení, které zaručuje rychlost střelby 4 – 5 ran za minutu.  

Osádku tvoří velitel, střelec, nabíječ, mechanik-řidič, který sedí v přední levé části podvozku.  
Ke střelbě se používá především munice tříštivo-trhavá s maximálním dostřelem 15 300 m a o 
hmotnosti 21,76 kg, zadymovací a kumulativní o hmotnosti 18,2 kg. Kromě toho je možné používat 
náboje s přídavným raketovým pohonem s dostřelem do 21 900 m, agitační, kazetové a osvětlující. 
Ve vozidle je převáženo 40 kusů munice, ale při plavbě je nutné snížit zásobu na 30 ks.  

Uživatelé: SSSR (nástupnické státy), Alžírsko, Angola, Bulharsko, Československo, Finsko (vozy z 
ex-NDR), Maďarsko, NDR, Irák, Jugoslávie, Libye, Sýrie  

Technicko-taktická data  
Bojová hmotnost: 15 700 kg  
Osádka: 4  
Rozměry:  
-délka: 7 260 mm  
-šířka: 2 850 mm  
-výška: 2 725 mm  
-světlá výška: 415 mm  
Šířka překonatelné vodní překážky: 300 m  
 
Pohonná jednotka:  
- typ: JaMZ-238N, osmiválcový, přeplňovaný vznětový  
- hmotnost: 1 010 kg  
- maximální výkon: 221 kW  
Maximální rychlost:  
- na silnici: 61 km/h  
- v terénu: 32 km/h  
- při plavání: 4,5 km/h  
Výzbroj:  
houfnice 2A31  
-ráže: 122 mm  
-náměr: -3° až + 70°  
-odměr: 360°  
-rychlost mířené přímé střelby: 4 - 5 ran/min  
-rychlost nepřímé mířené střelby: 2 rány/min  
-dostřel: 15 200 m  
-počet vezených nábojů (tříštivo-trhavých + kumulativních): 35 + 5  
- počáteční rychlost střely (tříštivo-trhavý, kumulativní granát): 686 m/s, 726 m/s  
 
(upravil M. Smíšek, 18.8. 2005)  



 

 

 

 

 

 



 

2S1 a ČSLA  

První čtyři samohybné houfnice 2S1 byly do výzbroje ČSLA zavedeny v roce 1976, kdy jimi byl 
vyzbrojen dělostřelecký oddíl 49. motostřeleckého pluku. Plány z roku 1973 sice předpokládaly 
zavedení celkem 460 těchto houfnic, ale skutečnost byla poněkud jiná. V roce 1977 byly 
přehodnoceny a mělo se nakoupit 340 exemplářů vyráběných v licenci v Bulharsku. Do roku 1989 
byl do Československa nakonec dovezeno 148 prostředků 2S1. Houfnicemi byly vyzbrojeny 
dělostřelecké oddíly následujících útvarů:  

 
- 3. motostřelecký pluk  
- 10. motostřelecký pluk  
- 49. motostřelecký pluk  
- 57. motostřelecký pluk  
 
- 1. tankový pluk  
- 2. tankový pluk  
- 11. tankový pluk  
- 12. tankový pluk  
- 18. tankový pluk  
- 21. tankový pluk  
 
Zdroj  

 
2S1 CZK.JPG 

 Komentář: Přehlídka na Letenské pláni, píše se rok 1981 (ČTK)  
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Smutný konec služby .... Kanóny v rámci odzbrojovacích smluv byly odmontovány jako první - ráži 
122mm v NATO už stejně asi nikdo nepoužívá.  

Pro jízdu v extra těžkém terénu šlo změnit výšku podlahy od země závěsným ústrojím - fungovalo 
to docela dobře.Použití jen při překonávání těžkého úseku.  

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    

    

WOJSKO WOJSKO WOJSKO WOJSKO I TECHNIKAI TECHNIKAI TECHNIKAI TECHNIKA 

Samobieżna haubica 122mm 2S1 "Goździk" 



   

 
  

122 mm haubica samobieżna 2S1, typu zakrytego, konstrukcji radzieckiej wprowadzona do 

uzbrojenia Wojska Polskiego w latach 7O-tych. Produkowana od wielu lat przez polski przemysł 

zbrojeniowy, stanowi obecnie podstawowe uzbrojenie jednostek artyleryjskich Wojska Polskiego. 

Znajduje się także w wyposażeniu m.in. Algierii, Angoli, Czech, Słowacji, Etiopii, Węgier, Iraku, Syrii i 

państw byłego ZSRR. 

Haubica 2S1 jest działem pływającym, półautomatycznym, wyposażonym w zmechanizowany 

półsamoczynny układ zasilania amunicją. Sztywne połączenie układu z kołyską umożliwia zasilanie w 

całym zakresie kątów podniesienia lufy. Zasilanie rozdzielne: w pierwszym cyklu pracy układu do 

komory nabojowej jest dosyłany pocisk, w drugim - łuska z ładunkiem miotającym. Wieża działa jest 

zamontowana obrotowo na podwoziu wielozadaniowego transportera opancerzonego MTLB. Kadłub 

spawany z płyt pancernych zawiera w przedniej części zespoły układu napędowego i przedział 

kierowania, w środkowej - silnik JAMZ-238N lub S W 680T, a w tylnej - przedział bojowy i amunicyjny. 

Układ napędowy - mechaniczny o podwójnym doprowadzeniu mocy (SB/MS). Układ bieżny -

gąsienicowy, z przednimi kołami napędowymi i siedmioma kołami nośnymi po każdej stronie. 

Zawieszenie indywidualne na wałkach skrętnych. 

Monoblokowa, niewzmocniona lufa haubicy jest wyposażona w dwukomorowy hamulec wylotowy i 

przedmuchiwacz. Przewód lufy ma 36 bruzd o zmiennym skoku (45 kalibrów przy wlocie i 25 kalibrów 

przy wylocie). Zamek  typu klinowego o ruchu pionowym, z mechanizmem Półsamoczynnego 

działania jest otwierany do dołu. Kołyska typu cylindrycznego, oporopowrotnik hydropneumatyczny. 

Naprowadzanie działa w płaszczyźnie pionowej jest realizowane ręcznie, w płaszczyźnie poziomej -

ręcznie lub elektrycznie. 

Goździk jest wyposażony m.in. w telefon wewnętrzny, radiostację, układ ogrzewania, urządzenie 



filtrowentylacyjne, układ pneumatyczny, pompę do usuwania wody, osprzęt do pływania. Działo może 

być transportowane drogą lotniczą m.in. przez samolot AN-12B. 

Do strzelania są stosowane naboje z pociskami odłamkowo-burzącymi (o masie 21,76 kg), 

kumulacyjnym bezwirowym (18,2 kg), oświetlającym i dymnym. 

  

  

  

Fotografie  (poniżej) wykonane przez Roberta Tirczakowskiego (18.09.2005r.) 

  



 
  

 
  



 
  

 
  



 
  

 
  

Dane taktyczno-techniczne 

Masa działa W położeniu bojowym-15,7 t, 
 długość działa - 7,265 m, 
 szerokość - 2,85 m, 
 wysokość - 2,74 m,  
prześwit - 0,4 m,  
maksymalna prędkość jazdy-60 km/h,  
pływania - 4,5km(h, zasięg jazdy - 500 km,  
moc silnika - 220kW,  
liczba biegów – 6 (1 (zredukowanych – 5/1 ),  
Kaliber lufy – 121,92 mm,  
długość lufy bez hamulca wylotowego-4270 mm (35kalibrów),  



kąt ostrzału w płaszczyźnie pionowej Od-30 do + 700, poziome} - 360°, 
 maksymalna donośność – 15200 m , 
prędkość początkowa pocisku odłamkowo-burzącego - 686 m 

(s, kumulacyjnego bezwiórowego -726 m/s,  
ilość amunicji przewożonej na pokładzie - 40 sztuk,  
szybkostrzelność praktyczna - do 6 strz. na min, 
czas przejścia z położenia marszowego w bojowe do strzelania ogniem na wprost -30s, załoga 
- 4 żołnierzy. 

  

  

 

Przekrój haubicy 251 1 - hamulec wylotowy. 2 - Przedmuchiwacz przewodu lufy,  
3 - dźwignia przełączania biegów, 4-przyrządy obserwacyjne mechanika-kierowcy, 
 5-Lufa , 6- wspornik do mocowania dalmierza, 7- reflektor, 8- urządzenie 
filtrowentylacyjne, 9-hak holowniczy, 10-amortyzator hydrauliczny, 11-siedzisko 
dowódcy, 12- siedzisko ładowniczego, 13 - siedzisko działonowego, 14- pociski,  

15- wentylator układu chłodzenia, 16- elementy układu smarowania silnika i skrzyni 
biegów, 17 ~ podgrzewacz silnika, 18 - siedzisko mechanika-kierowcy, 19 - reduktor 
,20- skrzynia biegów z mechanizmami skrętu, 21 - koło napędowe 22 układ 
 pneumatyczny 23- drążek kierowniczy  
  
Bibliografia : 
A Ciepliński, R Woźniak - Goździk - Nowa Technika Wojskowa 4/93 
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