Gyrojet:
Raketomet do kapsy

Na první pohled není na té zbrani nic zvláštního ani přitažlivého. Strohý vojenský design, ploché kovové výlisky, nepříliš jemné opracování. Ale jak se často říká, zdání klame. Tahle pistole měla změnit směr vývoje střelných zbraní. Střílela totiž rakety.

Myšlenka raketové ruční zbraně není zdaleka nová. Už v 19. století se v Dánsku objevila tzv. Vossova raketa, což byl poháněný projektil pro muškety, a v roce 1849 si americký inženýr Hunt nechal patentovat raketovou kulku Rocket Ball. Během druhé světové války se v Německu pracovalo na 9mm raketových střelách a po válce zkoumaly laboratoře US Navy podobné střelivo kalibru .354. Všechny tyto nápady však zůstaly ve stádiu pokusů.
Uspěli až dva američtí raketoví inženýři jménem Robert Mainhardt a Arthur Biehl. Snažili se vyrobit zbraň, jež bude mít minimální zpětný ráz, ale velký účinek, a zároveň bude natolik jednoduchá, lehká a levná, aby ji bylo možné využít komerčně. Úspěch se dostavil v roce 1960, kdy v Kalifornii založili firmu MBA (Mainhardt Biehl Associates) a uvedli na trh sérii raketových zbraní jménem Gyrojet.

Náboj se čtyřmi tryskami
Projekt Gyrojet byl založen na originální střele s raketovým pohonem. Šlo o ocelové těleso ve tvaru běžné kulky, naplněné pohonnou látkou, která byla blízká nitrocelulózovému střelnému prachu, ale hořela pomaleji. Díky tomu se střela z Gyrojetu chovala zcela unikátně; klasická kulka je urychlena tlakem plynů v hlavni a nejvyšší rychlost má u ústí zbraně, zatímco raketová střela zrychlovala po celou dobu chodu motoru.
Uprostřed plochého dna střely byla zápalka a na obvodu se nacházely čtyři výfukové otvory, jakési „trysky“. Nebyly však rovnoběžné s osou, nýbrž poněkud šikmé, takže kromě pohybu vpřed způsobovaly i rotaci střely. Projektil byl totiž stabilizován rotací; dosahoval asi 3600 otáček za sekundu, od čehož si konstruktéři slibovali velkou přesnost. Jak bude vysvětleno dále, toto očekávání zůstalo nenaplněno a Gyrojety byly ve výsledku ještě méně přesné než obyčejné pistole.
Společnost MBA proto zkoumala další metody stabilizace. Tak vznikla střela Finjet s výklopnými křidélky (tento princip obvykle používají neřízené dělostřelecké a letecké rakety) a Lancejet se stabilizační tyčí (podobnou jako u raket pro ohňostroje). Druhá z nich se ukázala jako úspěšnější a MBA nabízela její varianty Javelin (náboj pro rychlopalné kanony) a Swarmjet (pro protiraketovou obranu).
Ze všech produktů MBA se však do prodeje dostaly jen zbraně typu Gyrojet. Objevila se celá řada různých typů; do ráže 10 mm se značily v setinách palce (.16, .25, .30, .38), větší ráže byly uváděny v milimetrech (12, 13, 20, 30 a 40). Na bázi systému Gyrojet vznikly také podvodní pušky a raketové náboje pro brokovnice. Paradoxně největší zisky ovšem firmě přinášely signální rakety, kterých se prodalo sedm miliónů.

Jak Gyrojet fungoval
Nejznámějším produktem MBA je šestiranná poloautomatická pistole ráže 13 mm, na níž lze dobře popsat krajně nezvyklý princip funkce raketových zbraní. Na levé straně se nachází otočný kohoutek připojený k pružině, která se ovládá spouští. Naopak úderník je pevně umístěn v zadní části prostoru, v němž je připravena raketa.
Před prvním výstřelem je třeba kohoutek natáhnout, tedy stlačit jej vpřed a dolů. Po stisku spouště je kohoutek vymrštěn, udeří do špičky rakety a zatlačí ji vzad. Úderník narazí na zápalku, jejíž exploze zažehne raketový pohon. Pohyb vpřed je nejprve bržděn kohoutkem, ale tento krátký okamžik je nutný, aby se střela „roztočila“. Pak síla raketového motoru překoná odpor pružiny, kohoutek je stlačen vpřed a dolů, čímž se opět natáhne, a střela pokračuje dále vpřed.
Motor je v chodu přibližně 0,1 sekundy; během této doby střela ulétne přibližně 18 metrů a dosáhne své nejvyšší rychlosti (až 375 m/s, tedy asi 1,12násobek rychlosti zvuku). V tomto okamžiku má její pohybová energie hodnotu 700 joulů, což je zhruba dvojnásobek energie slavného náboje .45 ACP.
Jestliže zastavovací účinek raketových střel byl vynikající, o dalších parametrech už se to zdaleka říci nedalo. Střely byly nespolehlivé a často se nezažehnuly na první pokus, takže bylo nutné ručně natáhnout kohoutek a vystřelit znovu. Podle údajů firmy MBA zcela selhával každý stý náboj. Na druhou stranu, Gyrojet vykazoval přibližně stejnou spolehlivost (nebo nespolehlivost?) ve všech prostředích, včetně střelby pod hladinou vody.

Na dálku, nebo na blízko?
Dalším velkým problémem bylo nabíjení. Gyrojet byl sice šestiranný, ale neměl výměnný zásobník. Náboje se tedy zasouvaly do zbraně jeden po druhém, a to shora, skrz „závěr“. Již nabité střely nic neudržovalo na místě, takže bylo třeba překonávat stále větší odpor pružiny v zásobníku. Po vložení šesté střely se musel rychle zasunout kryt na horní části zbraně; pokud střelec tento úkon nezvládl, všechny náboje byly doslova katapultovány ven. V případě úplného selhání střely ji střelec musel obdobným způsobem vyjmout ze zbraně. Provádět něco takového v bojové situaci by bylo téměř nemožné.
Ale i tento podstatný problém by přinejmenším sportovní střelci mohli tolerovat, kdyby byl Gyrojet skutečně přesný a účinný. Při testech provedených časopisem The American Rifleman však překvapivě vyšlo najevo, že Gyrojet se zdaleka nevyrovná běžným pistolím. Pouze polovina raket dokázala na vzdálenost 100 stop (30 m) zasáhnout terč ve tvaru čtverce o straně 36 palců (91,4 cm). Přijatelné přesnosti dosahovaly teprve na deset metrů.
Příčina tohoto problému tkvěla právě v tom, že oproti klasickým zbraním měl Gyrojet velice malou úsťovou rychlost, takže střela mohla hned po opuštění hlavně získat značnou odchylku. Stabilizace rotací způsobila více škody než užitku, protože sebemenší chybička při výrobě náboje snižovala přesnost zásahu.
Zároveň se ukázalo, že Gyrojet nelze používat ani pro obranu na blízko. Statistiky říkají, že průměrná dálka použití krátké střelné zbraně činí jen dva až tři metry. Vzhledem k postupné akceleraci má střela z Gyrojetu na tuto vzdálenost energii, která odpovídá pouze pistolovému náboji .22 Short. Ještě blíže hlavni už dokonce ani nemusí mít smrtící účinek.

Vyráběly se i automaty
13mm raketová pistole existovala ve dvou variantách, označených A a B. Lišily se pouze v detailech, např. v provedení krytu, který shora chránil zásobník. Část zbraní série B měla zkrácenou hlaveň. Téměř všechny pistole byly zhotoveny ze slitiny hliníku, zinku a hořčíku, ale existovalo i menší množství pozlacených. Velkým překvapením bylo nedávné zjištění, že některé kusy byly zřejmě plně automatické (!). Prodávaly se i 13mm raketové pušky s dřevěnou pažbou, nazývané Gyrojet Carbine.
Podle sériových čísel bylo do roku 1968 vyrobeno celkem 1153 kusů 13mm Gyrojetů všech verzí. V roce 1968 byl přijat nový zákon o kontrole střelných zbraní, který zaváděl zvláštní registraci pro zbraně ráže nad 12,7 mm. MBA pak ještě krátkou dobu vyráběla Gyrojety ráže 12 mm, ale v roce 1970 se veškerá výroba zastavila.
Přes známé nevýhody Gyrojetů si však firma nemohla stěžovat na nezájem zákazníků. Přispěla k tomu i velice nízká cena; 13mm pistole se v 60. letech prodávaly za 99 dolarů (pro srovnání, obyčejný revolver Smith & Wesson Model 10 stál 100 dolarů). Cena střel se pohybovala mezi 1,35 a 3 dolary za kus, což odpovídalo špičkové puškové munici.
Případné zájemce je však třeba upozornit, že po zastavení výroby začala hodnota Gyrojetů prudce stoupat. V dnešní době se s nimi lze jen velmi vzácně setkat na srazech majitelů střelných zbraní. Pokud jsou zcela výjimečně nabídnuty k prodeji, pak jejich cena obvykle překračuje 1000 dolarů. Ještě větší problém představuje raketová munice, jejíž zásoby jsou pochopitelně značně omezené. V roce 2002 stála jedna raketa 50 dolarů!

Zbraň pro Jamese Bonda
Pistole Gyrojet byla už ve své době považována za svéráznou kuriozitu bez možnosti praktického použití. Přesto (nebo právě proto?) jí byly obdarovány některé významné osobnosti, např. jihovietnamský prezident Ngo Dinh Diem. V seznamu majitelů najdeme i tehdejšího kalifornského guvernéra Ronalda Reagana, který si zbraň údajně velice oblíbil. Objevila se rovněž v několika filmech, mj. v bondovkách Žiješ jenom dvakrát (1967) a Muž se zlatou zbraní (1974).
Mainhardt a Biehl nabídli Gyrojet i armádě jako zbraň pro speciální jednotky. Vedlo je k tomu zjištění, že odpalování raket je dosti nenápadné. Zvuk výstřelu prý nejvíce připomínal odzátkování lahve šampaňského, pak následovalo jen krátké zasyčení a eventuálně ještě třesk při překonání zvukové bariéry. Úsťový zášleh neexistoval, plamen z motoru byl viditelný pouze z pozice střelce a kouřová stopa byla jen obtížně rozeznatelná.
Minimálně dva Gyrojety se objevily u průzkumných jednotek americké armády ve Vietnamu, ale tehdy šlo o soukromé osobní zbraně důstojníků. Vojáci si cenili zejména toho, že zbraň byla bez zpětného rázu, lehká, tichá, nenáročná a odolná vůči tropickému klimatu. Přesto není znám žádný případ, že by Gyrojet zasáhl do skutečného boje.
Závěrem lze říci, že raketové zbraně firmy MBA sice vzbudily oprávněnou pozornost, ale zdaleka nenaplnily očekávaní v ně vkládaná. Zdá se, že světové zbrojovky se plně věnují rozvoji klasických střelných zbraní. Na raketové pistole už se téměř zapomnělo. Ale kdo ví, možná se v budoucnu dočkáme velkého překvapení.
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Technické údaje pistole MBA Gyrojet Model B
Rozměry střely (mm):
13 × 38
Hmotnost střely (g):
12
Úsťová rychlost střely (m/s):
cca 30
Nejvyšší rychlost střely (m/s):
cca 375
Délka zbraně (mm):
248
Délka hlavně (mm):
209
Hmotnost prázdné zbraně (g):
450
Hmotnost nabité zbraně (g):
522
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