MGM-31 Pershing:
Raketová hrozba středního doletu

Americké balistické střely série Pershing se svého času řadily mezi nejznámější raketové zbraně světa, a to mj. díky sovětské propagandě, která je charakterizovala jako nástroje agresivní války. SSSR tím však zřejmě jen maskoval skutečnost, že měl z těchto opravdu vysoce efektivních zbraní takřka panický strach.

Americké zbraně samozřejmě vždy představovaly pro sovětskou propagandu vděčné téma, ale jen málo typů se těšilo takové pozornosti jako rakety MGM-31 Pershing. Na začátku šlo „jen“ o klasicky řešené rakety středního doletu na pevné palivo, jenže nástup verze Pershing II v 80. letech znamenal skutečně zásadní zvrat. Tyto rakety s podstatně delším dosahem, manévrující hlavicí a radarovým naváděním by totiž díky své rychlosti dokázaly zničit nebo těžce poškodit sovětský systém velení a řízení, čímž by výrazně narušily schopnost Moskvy odpovědět. Byly to tedy právě rakety Pershing, jež nesly velkou, snad i rozhodující zásluhu na tom, že se SSSR rozhodl jednat o destrukci všech raket středního doletu. Byly tak zničeny Pershingy i sovětské střely SS-20, o kterých se zde kdysi říkala svérázná básnička: „Maminko a tatínku, já se bojím Pershingů! Nic se neboj, milé dítě, SS-20 ochrání tě!“

Náhrada za střely Redstone
Koncepci nové střely, ze které se později stal Pershing, vůbec poprvé nadnesl George Bunker, prezident velké americké společnosti Martin Company (později Martin Marietta, dnes součást korporace Lockheed Martin), který o ní hovořil v roce 1956. Myšlenka zaujala generála Johna Medarise, který inicioval studii rakety na tuhé palivo s max. doletem 750 námořních mil, tedy cca 1390 km, která by nahradila tehdejší kapalinovou raketu PGM-11 Redstone. Firma Martin Company mezitím budovala nový závod na výrobu raket, který mimochodem funguje dodnes. Vyvíjená raketa nejdříve nesla pracovní název Redstone-S, aby se vyjádřil její účel a motor na pevné (Solid) palivo, ale pak dostala jméno podle slavného generála Johna Pershinga. Armáda v roce 1958 oslovila celkově sedm zbrojovek a za favorita na počátku platila značka Chrysler, jež vytvořila typ Redstone, ale nakonec zvítězila společnost Martin. Kromě jména Pershing se pro raketu užívalo také armádní označení XM14 a dne 25. února 1960 proběhl první zkušební start prvního stupně zamýšlené dvoustupňové zbraně. Střelu si osobně prohlédli též prezidenti Eisenhower a Kennedy, protože prototyp se ukázal na přehlídce při inauguraci druhého z nich. V lednu 1962 proběhl první start ze sériového odpalovacího zařízení a již v červnu téhož roku byly první sériové komplety dodány vybraným jednotkám. Od roku 1963 se začal užívat nový systém značení raket, v němž se Pershing nazýval MGM-31A. Formovaly se prapory, kterých se zamýšlelo celkově deset, a sice jeden v Americe, osm v Západním Německu a jeden v Jižní Koreji, ale reálně se nakonec postavily jenom čtyři, a sice jeden v USA a tři v Německu. Další dva prapory zformoval přímo západoněmecký Bundeswehr, který se stal jediným zahraničním uživatelem systému Pershing. Jeden prapor na počátku zahrnoval tři baterie, což se ale později zvýšilo na čtyři. Baterie sestávala ze dvou čet, z nichž každá v praxi odpovídala jedné raketě a příslušenství, resp. celkem čtyřem pásovým vozidlům.

Sestava jedné raketové čety
To představovalo obrovský posun proti raketě Redstone, která potřebovala dvacet vozidel. Pro střelu Pershing se zvolila pásová platforma M474 firmy FMC Corporation. První vozidlo bylo odpalovací a převáželo trup rakety. Druhé sloužilo pro přesun hlavice, kormidel a systému pro určování azimutu. Třetí přepravovalo programovací stanici a zdroj elektrické energie, zatímco na posledním se nalézala radiostanice AN/TRC-80 RTS (Radio Terminal Set), která se starala o kontakt s velitelstvím. Programovací stanice sloužila pro testování a údržbu střely, zadávání dat o cílech a řízení startovní sekvence. Sama střela disponovala dvěma raketovými motory na tuhé palivo od společnosti Thiokol, a sice agregátem TX-174 s tahem 115 kN v prvním stupni a motorem TX-175 o tahu 85 kN pro druhý stupeň. Do pohonné soustavy náležel také vyspělý systém pro částečné obracení tahu, pomocí kterého se ovládal dostřel, jelikož agregáty na tuhé palivo se nedaly dle potřeby zapínat či vypínat. Max. dosah 740 km byl nakonec menší, než se původně plánovalo, ovšem i tak šlo o dramatické zlepšení proti raketě Redstone s dosahem asi 325 km. Díky přechodu od kapalného paliva k pevnému a díky nové elektronice se také hodně zjednodušila příprava ke startu. Na vybraném místě se raketa sestavila, poté proběhlo vztyčení a orientace za pomoci dvou teodolitů a nakonec zadání souřadnic cíle. Po vzletu střelu ovládal na svou dobu dosti vyspělý analogový počítač a inerciální navigační systém s integrátorem, se kterým se dosahovalo kruhové odchylky dopadu do 400 m. Přestože se pro Pershing zpočátku připravovala i konvenční výbušná hlavice, v praxi se užívala jen nukleární náplň W50, u které se dal nastavit ekvivalent 60, 200 a 400 kilotun. Kromě „ostrých“ bojových raket se vyráběla i cvičná střela XM19, jež se nejprve nazývala také MTM-31B, ale toto označení se poté zrušilo, ačkoliv písmeno B se záhy dočkalo nového použití.

Přesun na kolové podvozky
Raketa Pershing se totiž celkově velmi osvědčila, současně se však projevila některá omezení. Pásový podvozek byl navržen s ohledem na hornatý terén Korejského poloostrova, kam se ale rakety nikdy nedostaly. Pro hustou síť kvalitních silnic ve střední Evropě by se evidentně více hodil rychlejší kolový podvozek. Dále se požadovalo zvýšení počtu odpalovacích zařízení pro každý prapor z osmi na 36 kusů. Společnost Martin Marietta tedy v roce 1965 získala kontrakt na program QRA Pershing (Quick Reaction Alert), z něhož měla vzejít modernizovaná raketa, jež by mohla ve službě vystřídat střely s plochou dráhou letu MGM-13 Mace. Obdržela jméno MGM-31B Pershing Ia, zatímco původní komplet MGM-31A byl přejmenován na Pershing I. Na sériovou výrobu modernizovaných raket se přešlo v roce 1969 a pokračovalo se až do roku 1975. V roce 1977 se produkce na dva roky rozběhla znovu, aby se mohly doplnit zásoby střel využitých při výcviku. Celkem se vyrobilo přibližně 750 raket Pershing I a Ia, ale v Evropě se nalézalo max. 108 bojeschopných kusů současně. Modernizovaná verze měla shodné základní parametry, avšak tranzistorová elektronika přinesla zjednodušení obsluhy (a na počátku 70. let se odehrála druhá fáze modernizace, při níž se použily digitální počítače). Odpalovací zařízení se přesunulo na návěs, který táhl tahač Ford M757. Na návěsu se převážela i hlavice, takže již nebylo potřebné speciální vozidlo pro ni. Programovací stanici a zdroj energie dopravoval vůz Ford M656, druhý automobil stejného typu převážel radiostanici RTS a třetí sloužil pro velení baterie, která obsahovala tři čety, každou se třemi odpalovacími zařízeními, která obsluhovala jedna společná programovací stanice. Stejnou strukturu měly i útvary Bundeswehru, ale ty pro dopravu jednotlivých prvků užívaly německá vozidla Magirus-Deutz a MAN. Jaderné hlavice zůstávaly majetkem Američanů, kteří by je Bundeswehru předali jen při propuknutí války, ale Němci s nimi samozřejmě uměli perfektně zacházet.

Zrození rakety Pershing II
Tritolový ekvivalent hlavice se ovšem pro zamýšlené použití začínal jevit jako zbytečně silný, takže vojáci žádali slabší náplň, ale to nutně přineslo také požadavek na vyšší přesnost. V roce 1975 tedy začal vývoj verze Pershing II, která měla nést hlavici W85 o síle do 80 kilotun nebo speciální jadernou penetrační hlavici W86, určenou k ničení podzemních objektů. Kromě toho se plánovalo aktivní radarové navádění, jež mělo dramaticky zlepšit přesnost. Již roku 1976 se ale situace zásadně změnila, jelikož SSSR začal ve východní Evropě rozmisťovat svoje rakety RSD-10 Pioněr (známější pod západním kódem SS-20 Saber), které se vyznačovaly dostřelem přes 5000 km. US Army se tedy rozhodla, že Pershing II musí mít dosah asi 1400 km (tedy to, co se původně žádalo od „jedničky“), aby dokázal zasáhnout sovětské velitelské bunkry a jiné důležité objekty na Ukrajině, v Bělorusku či Pobaltí. Společnost Martin Marietta požadavkům vyhověla díky novým motorům firmy Hercules, ty si však spolu s novým naváděním a hlavicí vyžádaly komplexní přepracování celé konstrukce, takže výsledná zbraň sice dostala označení MGM-31C Pershing II, ale prakticky vzato šlo o úplně novou raketu. Na pohled se odlišovala zejména trojúhelníkovými kormidly, jež zajišťovala manévrování v závěrečné fázi letu. Střela nakonec nabídla dosah ještě větší, než se požadovalo, a to až 1770 km. Kvůli dohodě SALT II se nesměla vyrábět nová odpalovací zařízení, a proto se upravila zařízení ze systému Pershing Ia. Pokrok v elektronice dovolil namontovat novou programovací stanici přímo na odpalovací návěs, k němuž patřil tahač M983 HEMTT. Určitě nejzajímavější část střely tvořilo návratové těleso, jež obsahovalo malý radar, nukleární hlavici W85 (protože speciální penetrační hlavice W86 se nikdy nezačala sériově vyrábět) a vysoce vyspělý řídící počítač, jenž zpracovával data z inerciálního systému a aktivního radarového senzoru.

Výjimečně přesné navádění
Po celou dobu letu rakety pracoval inerciální navigační systém, který se po zahájení návratové fáze aktualizoval podle údajů z radaru. Po návratu do atmosféry totiž radar provedl ve čtyřech výškových hladinách čtyři skenování cílové oblasti, načež se získané údaje srovnávaly s údaji vloženými před startem. Díky tomu dokázal Pershing II poskytovat tehdy téměř neuvěřitelnou přesnost, resp. odchylku méně než 30 m, takže by i (relativně) slabá nukleární hlavice zajistila spolehlivé zničení cíle. Střely by k cílům ve východní Evropě letěly jen asi šest až osm minut, což by sovětské straně prakticky nedalo čas reagovat. Moskva tudíž vnímala střely Pershing II (a možná ne zcela neoprávněně) jako zbraně pro „dekapitační úder“, jenž by vyřadil velitelské struktury SSSR, takže povel k odvetě by již neměl kdo vydat. Není proto divu, že KGB štědře podporovala protesty, jež umisťování raket v Evropě provázely. Systém Pershing II roku 1983 nastoupil na místo komplexů Pershing I/Ia, a proto šlo opět o 108 raket v Západním Německu. Bundeswehr hodlal koupit střely Pershing Ib, jak se jmenoval jednostupňový derivát „dvojky“ s dosahem odpovídajícím „jedničce“, nakonec však Německo zůstalo u verze Pershing Ia a již zhotovené střely verze Ib se použily ke zkouškám. Vznikly také další návrhy, např. zmenšený Pershing II RR se dvěma raketami na návěsu, čtyřstupňový Pershing III s mezikontinentálním doletem či kosmický nosič Pegasus, žádný se však nerealizoval. Poměrně málo se ví, že střely Pershing II chtěl koupit i Izrael, ale Američané jeho žádost odmítli. USA a SSSR pak zahájily jednání o likvidaci raket středního dosahu a v roce 1988 uzavřely smlouvu INF, díky níž bylo do roku 1991 zničeno celkově 2692 raket včetně všech amerických Pershingů. Své střely poté vyřadili i Němci. Dnes již lze rakety Pershing spatřit pouze v muzeích a zajisté nejzajímavější podívanou nabízejí muzea ve Washingtonu a Moskvě, jelikož v každém stojí Pershing II hned vedle svého „protivníka“, totiž sovětské střely SS-20.
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Pershing znovu na scéně?
Většina expertů se shoduje, že za vypovězením odzbrojovací smlouvy INF stojí hlavně hrozba ze strany Číny, resp. jejího arzenálu raket středního dosahu. Také proto se opakovaně objevují zprávy, že US Army hodlá zavést do služby analogické zbraně, tedy rakety s dosahem, jenž se nalézá právě v pásmu, jež dříve zakazovala dohoda INF. Aktuální informace říkají, že půjde o pozemní deriváty námořních střel Tomahawk a SM-6, ale dříve se spekulovalo i o zcela nové, resp. „staronové“ balistické střele. Mezi diskutované možnosti patřila i zbraň vyvinutá na bázi terčové rakety Hera, která využívá některé součásti systému Pershing, a dokonce přímo zazněl i návrh vyrobit moderní verzi Pershingu. Armáda se sice nakonec rozhodla jinak, neboť vývoj úplně nové zbraně by zabral příliš dlouhou dobu, ale už sama povaha oněch návrhů prokazuje, že Pershing představoval skutečně nadčasový design.

Parametry balistických raket Pershing

MGM-31A/B Pershing I/Ia
MGM-31C Pershing II
Celková délka
10,50 m
10,60 m
Průměr těla
1,02 m
1,02 m
Startovní hmotnost
4655 kg
7690 kg
Max. rychlost
Mach 8
Mach 8
Max. dostřel
740 km
1770 km
Kruhová odchylka
400 m
30 m
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