Duel: Kaťuša vs. Nebelwerfer:
Stalinovy a Hitlerovy raketomety

Vojenské využití raket se datuje do hluboké minulosti, ale teprve druhá světová válka se dá pokládat za konflikt, v němž hrály skutečně významnou úlohu. Zřejmě nejznámějším raketometem vůbec je ruský systém přezdívaný „Kaťuša“, ovšem také německá armáda měla kvalitní raketomety, označované jako Nebelwerfer.

Příchod moderních děl v 19. století způsobil, že dříve celkem oblíbené rakety ztratily význam, protože svou nízkou přesností nemohly hlavňovým zbraním konkurovat. Ale obrovský rozsah druhé světové války vedl k tomu, že byly „znovuobjeveny“ výhody dělostřeleckých raket, a to zejména jednoduchost a nízká cena. Nízkou přesnost snadno vyřešila vícenásobná odpalovací zařízení, nové raketomety se ukázaly být výbornou zbraní pro plošnou destrukci a ve výzbroji je měla většina armád velmocí. Jistě proto není překvapivé, že největšího uplatnění se dočkaly sovětské a německé raketomety na východní frontě.

Utajované „gardové minomety“
Dějiny sovětských raketometů můžeme vysledovat do roku 1931, kdy byl v Moskvě vytvořen Reaktivní vědecko-výzkumný institut (RNII), jenž byl světově první profesionální organizací, která se zabývala vojenským využitím raket. Mezi její hlavní praktické úkoly patřily neřízené letecké rakety RS-82 a RS-132 (číslo odpovídá ráži střely v milimetrech), které byly zařazeny do výbavy sovětského letectva ve druhé polovině 30. let. V srpnu 1939 byly úspěšně nasazeny v bojích proti Japonsku při bitvě o Chalchyn Gol. Ale už o rok dříve dostal RNII nové zadání, a to vyrobení mobilního pozemního odpalovacího zařízení pro tyto rakety. Jako první byla na řadě 132mm raketa, ve své pozemní variantě označená M-13. Šlo o velmi jednoduchou raketu s motorem na tuhé palivo v zádi, tříštivo-trhavou hlavicí v přídi a čtveřicí ploch, které sloužily ke stabilizaci. Pro vypuštění sloužily kovové kolejnice. Na prvních prototypech raketometů se montovaly kolmo ke směru jízdy vozidla, u sériové podoby se však přešlo k podélné montáži. Následně standardizovaná varianta, jež byla vyrobena roku 1940, dostala název BM-13-16, tj. Bojevaja Mašina, 13cm rakety, 16 kolejnic. Sériová výroba byla schválena v červnu 1941, jen těsně před útokem Německa na Sovětský svaz, a tak měla Rudá armáda na začátku k dispozici pouze malý počet raketometů. Jako podvozek obvykle sloužil šestikolový nákladní vůz ZiS-6, méně často čtyřkolový ZiS-5, malý počet byl instalován na pásových tahačích Staliněc STZ-5. Každopádně šlo o vysoce utajovanou zbraň; vůbec se nesmělo hovořit ani o tom, že se jedná o raketomet, a užíval se oficiální název „gardový minomet“. První kusy byly přiděleny útvarům NKVD a v případě rizika jejich ukořistění nepřítelem bylo kategoricky nařízeno zbraně zničit. K tomu ostatně došlo i krátce po prvním bojovém nasazení, které proběhlo 7. července 1941 u běloruského města Orša, kde baterie BM-13 zničila nádraží. Krátce poté se zrodily i populární přezdívky raketometů. Rusové jim podle oblíbené písničky říkali „Kaťuše“, kdežto Němci jim kvůli hvízdavému zvuku přezdívali „Stalinovy varhany“.

Nasazení a verze raketometů
Instalace na automobily sovětské výroby se však záhy paradoxně stala menšinovou, jelikož do SSSR začaly přicházet rozsáhlé dodávky americké materiální pomoci včetně tisíců nákladních vozů. Řada z nich pak posloužila jako podvozky pro 132mm raketomety; jednalo se ponejvíce o typy značek Studebaker, International, Ford, Chevrolet a GMC. Kromě toho však existovala i vypouštěcí zařízení určená pro motorové saně, obrněné vlaky, říční čluny či tažené přívěsy, a dokonce i přenosné zařízení pro jednu raketu (vytvořené pro horskou pěchotu). Raketomety se obvykle organizovaly do baterií po čtyřech exemplářích, tři baterie tvořily prapor a tři prapory utvářely pluk. Tyto pluky „Kaťuší“ podléhaly nejvyššímu velení Rudé armády a byly užívány coby jeden z hlavních prvků dělostřelecké přípravy při velkých útočných operacích. Postupně vznikly i obměny s jinými hlavicemi, mj. protipancéřovou, zápalnou, osvětlovací či dýmovou. Standardní raketa měla dosah asi 8500 m, objevila se ovšem i M-13DD s dvojitým motorem a doletem až 11 800 m. 132mm rakety však nebyly jediné, které měla Rudá armáda ve výzbroji. Už v roce 1941 se začaly dodávat rakety M-8, tj. pozemní verze 82mm leteckých raket RS-82. Opět existovalo více variant odpalovacích zařízení pro různá množství raket; nejběžnější byly počty 24, 36, 40 a 48. Vedle nákladních vozidel se objevily i na přestavěných lehkých tancích T-60. Ale co je nejkurióznější, Němci vyráběli kopie M-8 pro jednotky Waffen-SS, kde se jim občas říkalo „Himmlerovy varhany“. Rakety M-8 měly dosah okolo 5900 m. Od roku 1942 se používaly 300mm rakety M-30, které již měly odlišnou konstrukci a vzlétaly nikoli z kolejnic, ale z rámů. Nesly hlavici o váze téměř 29 kg, ovšem dolet činil jenom 2800 m; u zdokonalené rakety M-31 vzrostl na 4300 m. Raketometům pro M-8 se přezdívalo „Váňuša“, zatímco typy pro M-30/31 byly známé jako „Andrjuša“. Všechny zmíněné systémy zůstaly ve výzbroji i po válce a posloužily coby základ pro další vývoj sovětských raketometů. V některých armádách třetího světa najdeme staré „Katuše“ dokonce i dnes.

Raketomety jako „vrhače dýmu“
Také vývoj dělostřeleckých raketometů v Německu byl zahájen dlouho před válkou. Podobně jako u řady dalších druhů německých zbraní sehrála roli snaha utajit zbrojení před inspektory, kteří dohlíželi na plnění ustanovení Versailleské smlouvy. Především proto obdržely německé raketomety oficiální označení Nebelwerfer, tedy něco jako „vrhač dýmu“. Cílem bylo vyvolat dojem, že slouží výlučně pro kladení dýmových clon. To byl skutečně jeden z účelů, avšak ve skutečnosti se pochopitelně počítalo i s trhavými hlavicemi (a v neposlední řadě i s možností, že Nebelwerfery budou odpalovat rakety s otravnými plyny). V každém případě je faktem, že Němci začali s vývojem raketometů jen těsně po Rusech, také v roce 1931, rozhodli se ovšem pro jiný konstrukční princip, a sice pro stabilizaci pomocí rotace. Paralelně probíhalo několik vývojových projektů, a tak získala německá armáda několik odlišně koncipovaných řad raket. Jako vůbec první vstoupily do výzbroje rakety ráže 28 a 32 cm, z nichž první dostala oficiální označení Wurfkörper Spreng a měla trhavou hlavici, zatímco druhá zvaná Wurfkörper Flamm byla zápalná. Dolet činil okolo dvou kilometrů a rakety se standardně odpalovaly z dřevěných nebo kovových rámů (tzv. Wurfgerät). Později byl pro ně vyroben tažený raketomet 28/32-cm Nebelwerfer 41 pro šest raket, případně se rámy instalovaly na boky polopásových obrněných transportérů SdKfz 251 (výsledek se označoval jako schwere Wurfrahmen 40). Nejdůležitější typ německé dělostřelecké rakety v úvodní fázi války ovšem představoval typ Wurfgranate 41 ráže 15 cm. Raketa se vyznačovala zvláštní konstrukcí, protože měla raketový motor v přední části a trysky po obvodu přibližně ve dvou třetinách délky. Jejich úhel zajišťoval rotaci a tím i stabilizaci rakety. Bojová hlavice se nacházela v zadní části a uspořádání vedlo k tomu, že její účinek ještě podpořily zbytky paliva. Kromě trhavé hlavice existovala dýmová a max. dolet se pohyboval okolo sedmi kilometrů. K vypouštění obvykle sloužil komplex 15-cm Nebelwerfer 41, který měl šest trubic na tažené dvoukolové lafetě z protitankového kanonu. Raketomety se zpravidla organizovaly do baterií po dvanácti kusech.

Trojice německých odpovědí
Německá armáda poprvé nasadila raketomety při tažení ve Francii a poté je používala v téměř všech kampaních, nejvíce však pochopitelně na východní frontě. Na Němce hodně zapůsobilo setkání se sovětskými „Kaťušemi“, které měly vyšší výkony než jejich vlastní zbraně, a tak se v roce 1942 objevila trojice německých odpovědí. Pro nejvíce rozšířené rakety ráže 15 cm byl vytvořen samohybný raketomet, zvaný Panzerwerfer 42. Základem byl polopásový podvozek z dělostřeleckého tahače SdKfz 4/1 Maultier, na němž byla postavena nová obrněná nástavba, jejíž zadní část nesla otočnou lafetu s desítkou trubic pro 15cm rakety. Vozidlo převáželo také deset náhradních raket a svou pohyblivostí a odolností patřilo mezi vůbec nejlepší samohybné dělostřelecké zbraně celé války. Další novou zbraní byla 30cm raketa Wurfkörper 42, která se dá považovat za evoluci raket ráže 28 a 32 cm. Měla trhavou hlavici a dosah 4550 m a pro její vypouštění sloužil nejprve raketomet 30-cm Nebelwerfer 42. Později ale došlo k racionalizaci a do výzbroje byl zařazen nový raketomet 30-cm Raketenwerfer 56, ze kterého se po zasunutí speciálních „vložek“ daly střílet i 15cm rakety. A konečně třetí odpovědí Němců na „Kaťuše“ byla konstrukčně naprosto nová raketa Wurfgranate 42 ráže 21 cm, jež na pohled připomínala dělostřelecký granát, ale v jejím dně bylo 22 malých reaktivních trysek. Ty zajišťovaly pohon i rotační stabilizaci a raketa na vzdálenost až 7850 m dopravila trhavou hlavici o hmotnosti 10 kg. Ta měla skutečně mimořádně velký účinek a Wurfgranate 42 obvykle platí za nejničivější dělostřeleckou raketu, kterou Němci ve druhé světové válce nasadili. K vystřelování se užíval tažený raketomet 21-cm Nebelwerfer 42 s pěti trubicemi. Německé raketomety všech typů ale celkově měly jednu slabinu, a sice skutečnost, že při výstřelu vznikalo obrovské mračno dýmu a prachu, které pochopitelně prozrazovalo polohu zbraně. Ještě lze dodat, že všechny německé dělostřelecké rakety za letu vydávaly typický zvuk, připomínající pláč, a proto jim Američané dali přezdívku „Moaning Minnie“ (plačící Minnie).
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Takticko-technická data tříštivo-trhavé rakety M-13
Délka rakety: 1410 mm
Průměr těla: 132 mm
Hmotnost rakety: 42,5 kg
Hmotnost náplně: 4,9 kg
Počáteční rychlost: 355 m/s
Max. dolet: 8500 m

Takticko-technická data trhavé rakety Wurfgranate 41
Délka rakety: 979 mm
Průměr těla: 158 mm
Hmotnost rakety: 31,8 kg
Hmotnost náplně: 2,5 kg
Počáteční rychlost: 342 m/s
Max. dolet: 7055 m

Měření sil
Sovětské „Kaťuše“ rozhodně patři mezi nejúspěšnější zbraně druhé světové války. Jednalo se o velmi jednoduchý a levný, avšak velice účinný nástroj dělostřelecké přípravy. U německých dělostřeleckých raket je třeba vyzdvihnout řadu pokrokových konstrukčních řešení, která však současně poněkud komplikovala a prodražovala výrobu. Německé rakety měly vyšší přesnost než sovětské, ovšem za cenu menšího dostřelu (protože část tahu motoru se „spotřebovala“ na rotaci rakety). Nižší přesnost „Kaťuší“ více než bohatě vyrovnával jejich počet, dostřel a váha hlavic. Další výhodou sovětských zbraní byla vyšší pohyblivost, neboť vesměs využívaly šasi nákladních automobilů, kdežto německé Nebelwerfery byly převážně tažené; jedinou výjimku tvořil obrněný „polopás“ Panzerwerfer. Tento rozdíl ostatně úzce souvisel s odlišnou taktikou využití raketometů, protože Němci používali své Nebelwerfery zejména pro tvorbu palebných přehrad, zatímco pro Sověty byly „Kaťuše“ především prostředky dělostřelecké přípravy před obrovskými útočnými operacemi. Německé rakety přitáhly velký zájem a po válce inspirovaly vývoj např. v USA, neměly ovšem rozhodně takový vliv jako „Kaťuše“, z nichž potom vzešly další vysoce úspěšné sovětské raketomety (jako BM-21 Grad). Po stránce praktických výkonů i historického významu tedy „Kaťuše“ přesvědčivě zvítězily.
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