Systém Davy Crockett:
Kanon s jadernou municí

V každé zemi se v historii vývoje vojenské techniky vyskytují nápady, které lze označit přinejmenším jako bizarní. Někdy se takové zbraně ukáží jako překvapivě užitečné. To však rozhodně není případem podivné zbraně Davy Crockett, jejíž smysluplnost zůstává opravdu mimořádně pochybná.

Sci‑fi román a film Hvězdná pěchota (Starship Troopers) patří ve svém žánru ke klasice. Jedním z originálních nápadů, který se v těchto dílech vyskytuje, jsou pěchotní nukleární raketové střely. Poněkud méně známý je však fakt, že podobná zbraň byla skutečně navržena, vyrobena a zařazena do výzbroje armády USA. Nesla název Davy Crockett a je pokládána za jednu z největších podivností (a někdy i hloupostí) v dějinách vojenské techniky. Davy Crockett byl svérázným pokusem dát řadovým pozemním silám do rukou miniaturní atomovou zbraň.

Nejmenší jaderná hlavice
Pokud lze nějakou zbraň popsat jako typický produkt paranoidní atmosféry vrcholící studené války, pak je to právě systém Davy Crockett. V padesátých letech minulého století bylo propuknutí „horké“ války mezi oběma soupeřícími bloky chápáno jako zcela reálná možnost a obě supervelmoci automaticky předpokládaly u protivníka ty nejhorší agresivní úmysly. Země NATO se obávaly hlavně masivního útoku sovětských pozemních sil, proti jejichž zdrcující početní převaze by se nemohly ubránit. Nebo přesněji řečeno, nemohly by se ubránit konvenčními prostředky. Takto se zrodila kategorie taktických nukleárních zbraní, jež měly být nasazeny přímo na evropském bojišti.
Nejprve to byly letecké pumy, následovala nukleární munice pro dělostřelectvo a nakonec se objevil bizarní projekt miniaturní jaderné zbraně, kterou měly být vyzbrojeny běžné mechanizované pozemní síly. Její vývoj zahájila americká Komise pro atomovou energii (AEC), která získala i podporu od armády. Byl vyvinut malý dělostřelecký komplet s dostřelem několik kilometrů, jež měl dopravovat na cíl jadernou hlavici schopnou ničit útočící či k útoku se chystající obrněné jednotky nepřítele, významné dopravní uzly a další cíle. Pro dopravu měla postačovat běžná logistická vozidla americké armády.
Nejdůležitějším prvkem projektu byla ona malá jaderná hlavice, která byla vyvinuta ve spolupráci s letectvem, jež vyžadovalo velmi podobnou nálož pro řízenou střelu vzduch‑vzduch GAR‑11A Nuclear Falcon. Hlavice dostala označení W54 a stále se jedná o nejmenší a nejslabší sériově vyráběnou nukleární zbraň. Měla průměr zhruba 28 cm, vážila přibližně 23 kg a využívala štěpný implozní princip. Tritolový ekvivalent byl měnitelný; nejnižší možná síla exploze byla přibližně 10 tun TNT, maximální účinek odpovídal jedné kilotuně TNT.

Zařízení M28 a M29
K dopravě jaderné hlavice na cíl byl zvolen aktivně‑reaktivní princip, resp. bezzákluzový kanon odpalující střelu s dráhovým raketovým motorem. Střela nesla název M388 a sestávala ze dvou částí. Mimo hlaveň kanonu se nalézala jaderná hlavice W54, jež byla připojena k tělu střely zasunutému v hlavni. Střela měla celkovou délku 78,7 cm a váhu 34,5 kg. Exploze výbušné náplně v hlavni zatlačila na píst připojený ke konci střely a vymetla ji ven. Po opuštění hlavně píst odpadl, v bezpečné vzdálenosti se zažehl raketový motor na tuhé palivo a rozevřela se křídla, která střelu stabilizovala v letu.
Vznikly dvě verze odpalovacích zařízení systému Davy Crockett jménem M28 a M29. První z nich mělo ráži 120 mm, hlaveň délky 1,6 m a celkovou hmotnost 68 kg. Maximální dostřel činil 2000 metrů. Delší varianta M29 ráže 155 mm vážila 168 kg a nabízela dvojnásobný dostřel, tj. 4000 m. Střela M388 zůstávala stejná, ale při použití ve 155mm zbrani M29 se na tělo střely nasadily kruhové segmenty, které zvětšovaly průměr těla na 155 mm a po opuštění hlavně odpadly. Většího dostřelu M29 se dosáhlo díky silnější výbušné náplni kanonu.
Pro dopravu varianty M28 se užívaly džípy M38A1D nebo M151A1D; větší M29 také mohly převážet tyto automobily, ale standardem byla doprava pomocí obrněného transportéru M113, popř. od něj odvozeného logistického nosiče M116. Obsluhu kompletu tvořilo pět mužů a příprava k palbě neměla zabrat více než tři minuty. Odpálení probíhalo dálkově prostřednictvím elektrického kabelu o délce 22 metrů, jež byl připojen přímo k rozněcovači výbušné nálože v bezzákluzovém kanonu. Vzhledem k vysoké ceně granátu bylo samotné odpalovací zařízení doplněno i zástřelnou zbraní, jež střílela dýmovou a svíticí municí. V případě M28 měla ráži 20 mm, u M29 pak ráži 37 mm.

Zkoušky a problémy
Výroba zbraňového systému Davy Crockett byla připravena v roce 1960. Komplet byl předveden v USA i v Evropě, ale čekalo se na test s „ostrou“ nukleární municí. Hlavice W54 poprvé vybuchla 7. července 1962 na zkušebním polygonu v Nevadě v rámci testu Little Feller II, a to s ekvivalentem 22 tun. Šlo ale pouze o detonaci hlavice uložené na pozemní konstrukci. První výstřel ze zbraně Davy Crockett tedy následoval až o deset dní později jako test Little Feller I. Zařízení M29 vypálilo na vzdálenost 2720 m a hlavice explodovala se silou okolo 18 tun TNT. Shodou okolností to byla rovněž poslední atmosférická jaderná zkouška na zmíněné střelnici v Nevadě.
Přes zdánlivě působivý efekt však zkoušky ukázaly, že komplet Davy Crockett vykazuje řadu problémů. Na prvním místě to byla nízká přesnost, která v kombinaci s malým dostřelem znamenala velké komplikace při střelbě na malé cíle. Okamžitý destrukční účinek hlavice (tj. záření a tlaková a tepelná vlna) byl dosti omezený a patrně by zaručil zničení tanků jen v bezprostřední blízkosti výbuchu. Současně bylo prakticky vyloučeno nastavit vyšší sílu exploze, protože kvůli krátkému dostřelu by záření mohlo být nebezpečné i pro obsluhu.
Objevil se také návrh, který z dnešního pohledu působí takřka šíleným dojmem. Mělo se využít silného radioaktivního zamoření terénu po explozi, které by vytvořilo smrtící zónu s poloměrem několika stovek metrů a výdrží přes 48 hodin. Množství výbuchů by v Německu vytvořilo dočasně neprůchodné pásmo a armády NATO by za tu dobu stihly mobilizovat. Kromě toho, že by to určitě způsobilo zpustošení značné části Německa, se jaksi zapomnělo na skutečnost, že sovětská obrněná vozidla byla uzpůsobena pro operace v zamořeném prostředí, takže ona „neprůchodná“ zóna by je těžko mohla zastavit. Nebylo zkrátka jasné, jak by se zbraň vůbec mohla ve střední Evropě uplatnit.

Hrdinské jméno
Je skutečně překvapivé, že i přes tyto zjevné nedostatky byla sériová výroba systému Davy Crockett zahájena. Bylo zhotoveno několik stovek odpalovacích zařízení a přibližně 2100 granátů M388. Zbraň pak vstoupila do výzbroje několika divizí americké armády a námořní pěchoty. Oficiálně byla zavedena ve službě od roku 1961 do roku 1971. Její bizarnost jen podtrhla prezentace ve sci‑fi snímku, jehož jméno snad nepotřebuje komentář: King Kong vs. Godzilla. Po přepočtu na kurs dolaru z konce 90. let přišla sériová výroba kompletů Davy Crockett na astronomickou částku deseti miliard dolarů!
Problémy působil i název, který nebyl zvolen zrovna vhodně, či snad až příliš vhodně. Legendární americký lovec Davy Crockett (1786‑1836) se proslavil svou účastí v obraně texaské pevnosti Alamo proti Mexičanům. Stejně jako ostatní Američané padl, ale svojí smrtí vyburcoval veřejné mínění, takže vláda USA nakonec vyhlásila Mexiku válku a připojila Texas ke svému území. Jenže kvůli zvláštnímu charakteru zbraně a jejím nevyváženým účinkům bylo dost obtížné přesvědčit vojáky, že po odpálení jaderného granátu je nečeká podobně hrdinská smrt. Není divu, že systém vydržel ve výzbroji jen deset let a nyní už je k vidění pouze jako exponát vojenských muzeí.
V několika studiích a dokumentech byl Davy Crockett označen za vůbec nejhorší zbraň, jakou kdy Američané používali, a také za druhý nejhloupější nápad mezi všemi zbraněmi 20. století. Jako nejhloupější vůbec byl vyhodnocen jaderný ruční granát, který byl (ačkoli se to může zdát neuvěřitelné) v padesátých letech naprosto seriózně plánován. Označení systému Davy Crockett za nejhorší americkou zbraň je snad poněkud příkré, ale jen těžko lze pochybovat o tom, že bezzákluzový kanon s nukleární municí byl pouze kuriózní slepou uličkou.
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