Pušky budoucnosti:
Zbraně pro bojiště třetí světové války

Sci-fi romány, filmy, seriály či počítačové hry běžně ukazují vojáky budoucnosti, kteří se chlubí laserovými a dalšími exotickými zbraněmi. Realita však za takovými atraktivními prognózami výrazně zaostává a vše nasvědčuje tomu, že i v dohledné době budou nadále dominovat zbraně střílející kovové projektily. Současně však platí, že se objevují některé nové a potenciálně velmi užitečné technologie.

Mezi důležité vývojové programy americké armády se řadí i projekt NGSW (Next-Generation Squad Weapon), z něhož má vzejít náhrada nynějších útočných pušek M4 a lehkých kulometů M249 neboli FN Minimi. Je třeba zdůraznit, že pokusů zavést v USA novou standardní pušku se odehrálo již několik (ostatně i původní M16 vznikla jen jako dočasné řešení), žádný ovšem zatím nevedl k úspěchu. Řada expertů tedy zůstává skeptická, ale NGSW slouží přinejmenším jako zajímavý ukazatel špičkových trendů v oblasti služebních zbraní. Každopádně však nelze čekat, že by američtí vojáci dostali jakési „paprsky smrti“, jelikož výkonné energetické zbraně pro pěchotu zůstávají mimo technologickou realitu.

Příliš náročné laserové pušky
Hned na úvod lze konstatovat, že laserové či mikrovlnné pušky sice existují už řadu let, avšak jejich výkony se vesměs pohybují v řádech, jež na nahrazení klasických projektilových zbraní rozhodně nestačí. Mikrovlnné zbraně se v poslední době velice rozšířily coby směrové rušičky malých dronů, jejichž zářivý výkon se pohybuje v desítkách wattů, díky čemuž lze zneškodnit dron na vzdálenost zhruba jednoho až dvou kilometrů. V případě laserů je pak nutno přijmout nepohodlný fakt, že se jedná o zbraně energeticky velice málo účinné, protože výkon paprsku většinou odpovídá jen jednotkám procent příkonu, u těch nejlepších jde zhruba o desetinu. To tedy v praxi znamená, že energetický výkon zdroje pro laser musí být o celý číselný řád vyšší než výkon zbraně! To je i důvod, proč se skutečně ničivé laserové zbraně většinou montují na vozidla nebo lodě, protože jen jejich motory nabízejí dostatečný zdroj energie. Nejnižší výkon laseru, který se dá označit za opravdu „ničivý“, odpovídá zhruba jednomu kilowattu, což stačí na to, aby se na vzdálenost okolo jednoho kilometru dal zapálit snadno hořlavý materiál, třeba papír. Pro napájení takového laseru je nutno nosit na zádech energetický zdroj, jenž po stránce rozměrů a hmotností odpovídá autobaterii. Na dnes tolik žádané ničení dronů však onen jeden kilowatt nestačí. Současné protivzdušné lasery, které dovedou na několik kilometrů „usmažit“ kvadrokoptéru, mají zpravidla výkony mezi 30 a 100 kW, což ovšem zákonitě znamená, že se neobejdou bez zdrojů o výkonu stovek kilowattů. Právě proto se většinou instalují na nákladní auta, obrněná vozidla či válečné lodě, jejichž motory je zvládnou „krmit“. Pokud tedy nedojde k naprosto zásadnímu průlomu v technologii elektrických baterií, nedá se realisticky očekávat zavedení skutečně výkonných paprskových pušek.

Zprávy o čínských laserech
Na světovém trhu se sice nyní vyskytují desítky laserových pušek, bez jediné výjimky se však jedná o zbraně nesmrtící, resp. dočasně oslepující. Ona „dočasnost“ je velice důležitá, protože trvale oslepující zbraně jsou zakázány několika mezinárodními konvencemi. Zářivé výkony se obvykle pohybují v miliwattech, což stačí na dočasné vyřazení zraku zasažené osoby, popř. na poškození některých kategorií optických přístrojů (např. brýlí nočního vidění), a sice na dálku řádově stovek metrů. Jako příklad lze uvést pušku PHaSR (Personnel Halting and Stimulation Response), kterou v roce 2005 vyvinuly laboratoře amerického letectva. Zjevně ovšem zůstala pouze na úrovni prototypu. Nejvíce oslepujících laserů dnes produkují a nabízejí čínské firmy, u kterých navíc existuje podezření, že jejich zbraně mohou mít i vyšší zářivé výkony, které by mohly způsobovat trvalé poškození zraku. Mezi čínské laserové pušky náleží mj. typy ZM-87, CS/OW1 nebo ZMKM-500. Právě poslední z nich v červenci 2018 vzbudila velkou pozornost světových médií, neboť jeden čínský zpravodajský server přinesl senzační článek, který tvrdil, že tato nová puška může na vzdálenost půl míle (a to dokonce i skrze sklo!) způsobit na lidské kůži bolestivé popáleniny. Většina odborníků ale taková tvrzení odmítla jako silně přehnaná a upozornila, že na takové účinky by byl třeba výkon ve stovkách wattů. To pochopitelně znovu vede k otázce napájení takové pušky, neboť fotografie ZMKM-500 ukazují jen malou (zhruba jako běžný zásobník velkou) baterii vloženou v zadní části zbraně. Pokud tedy Čína nedosáhla onoho fundamentálního zvratu v technologii baterií, je třeba zprávu o účincích laserové pušky ZMKM-500 zařadit spíše mezi novinářské kachny.

Sázka na miniaturní granáty
Pozornost zbrojních konstruktérů se proto i nadále upíná především na zbraně, které vystřelují pevné projektily za pomoci prachových náplní. V tomto oboru se také objevily některé vysoce zajímavé trendy, avšak rozhodně ne všechny slavily úspěch. Typickou ukázkou technologie, o níž se kdysi hodně hovořilo, ale která se nakonec v praxi uplatnila jenom velmi omezeně, jsou granátomety s miniaturní „air-burst“ municí. Když se totiž v 90. letech objevily četné projekty „vojáků budoucnosti“, mnohé z nich počítaly s dvouhlavňovými zbraněmi, jež budou spojovat klasickou útočnou pušku a malý granátomet ráže 20 až 40 mm. Granátomet měl být propojený s digitálním zaměřovačem, jenž by měřil vzdálenost k cíli. Podle této vzdálenosti a charakteru cíle se pak měly granáty předem programovat, resp. měly se nastavovat různé režimy exploze. Nejvíce se spoléhalo na režim „air-burst“, tedy explozi ve vzduchu nad cílem, který by tak byl zasypán střepinami. Tato koncepce se jevila jako perfektní pro boj s ukrytou pěchotou. Kromě toho měla samozřejmě existovat i možnost exploze granátů až při zásahu, což mělo dovolovat ničení odolných cílů, mj. lehce pancéřovaných vozidel. Palebná síla vojáka by se tak nesmírně zvýšila. Nejznámější příklad takové zbraně reprezentuje americký komplex OICW (Objective Individual Combat Weapon), jenž byl znám i jako XM29 a obsahoval 5,56mm pušku a 20mm granátomet. Kromě USA se touto cestou vydala též např. Francie se zbraní PAPOP (Polyarme Polyprojectiles), jež užívala granátomet kalibru 35 mm. Jihokorejská značka Daewoo vyrobila obdobnou zbraň K11 kombinující ráže 5,56 a 20 mm. Stranou nezůstala ani Čína, jejíž systém QTS-11 spojoval 20mm granátomet a útočnou pušku ráže 5,8×42 mm, což je na Západě méně známá, ale v ČLR standardní ráže služebních zbraní.

Neúspěch zbraně Punisher
Všechny zmíněné projekty však skončily neúspěšně, resp. zůstaly pouze ve stádiu prototypů a do běžné výzbroje se nedostaly. Technologicky vysoce pokročilé zbraně se totiž ukázaly jako ohromně složité a nákladné, a tudíž do reálných bojových podmínek nepříliš vhodné. Navíc se zjistilo, že účinnost granátů z miniaturních granátometů výrazně zaostává za tím, co se žádalo. Střepiny z 20mm granátů prostě neměly na ukrytou pěchotu dostatečný účinek. O něco lépe si vedl francouzský 35mm granátomet a na základě technologií amerického projektu OICW poté vznikla zbraň XM25 Punisher, vlastně granátomet ráže 25 mm pro pět „air-burst“ granátů. Od něj si americká armáda slibovala, že se stane účinným nástrojem palebné podpory pěšáků, což byla i role, kterou si Punisher skutečně vyzkoušel v Afghánistánu, ale výsledky opět podstatně zaostaly za očekáváními. Granátomet sice zpočátku působil velice dobře a někteří vojáci si ho oblíbili, postupně však vyšly najevo i jeho nedostatky, především velká složitost, neschopnost napadat cíle v malé vzdálenosti či fakt, že voják nesoucí XM25 a zároveň pušku M4 byl příliš přetížený. A pokud nesl pouze granátomet, družstvo tím přicházelo o jednu pušku jako nástroj dlouhodobé umlčovací palby, kterou XM25 zajistit nedokázal, neboť zásoba granátů se rychle vyčerpala. Celý projekt byl tedy v červenci 2018 zastaven. „Air-burst“ granáty kalibru 35 mm v omezené míře používá Čína, zejména v kombinaci se speciální zbraní QLU-11, což je jakýsi „odstřelovačský“ (podle některých názorů spíše „proti-odstřelovačský“) granátomet, který má sloužit pro přesnou střelbu na ukryté „měkké“ cíle (tedy např. odstřelovače). Rozhodně ovšem nejde o něco, s čím by běžně zacházeli prostí pěšáci.

Programy NGSW a LSAT
Právě ona potřeba dlouhodobé umlčovací palby vedla také k rychlému konci dalšího projektu, jenž se objevil na jaře 2017, jenže ještě na podzim téhož roku byl zase ukončen. Projekt ICSR (Interim Combat Service Rifle) prosazoval nové útočné pušky ve starém kalibru 7,62×51 mm, což mělo dramaticky zvýšit dostřel a účinnost palby americké pěchoty oproti nynějšímu stavu, kdy se užívá náboj 5,56×45 mm. Některé studie sice působily velmi slibně, avšak program byl ukončen především kvůli tomu, že by vojáci museli nést menší počet nábojů (resp. při stejném počtu by nesli daleko větší zátěž), což by omezilo právě onu schopnost dlouhodobé umlčovací palby. Otázka hmotnosti zbraně i nábojů se pak ale dostala do popředí v dalších programech a vše nasvědčuje tomu, že snaha ušetřit kilogramy nyní představuje jeden z hlavních požadavků na nové pěchotní zbraně, Tomu ostatně odpovídá také jméno jednoho z projektů, a sice LSAT (Lightweight Small Arms Technology), v jehož rámci se zkoumají technologie perspektivního nástupce lehkého kulometu M249 SAW alias FN Minimi. S tím se částečně překrývá i projekt NGSW (Next-Generation Squad Weapon), z něhož má vzejít dvojice nových zbraní NGSW-R (Rifle) a NGSW-AR (Automatic Rifle) pro speciální síly. První z nich by měla nahradit pušku M4, zatímco druhá má nastoupit na místo kulometu M249. Každopádně se ale počítá s novým střelivem, které má přinést výrazně vyšší ničivost. Mezi zajímavé nápady náleží např. kulomet LWMMG (Lightweight Medium Machine Gun) od firmy General Dynamics, jenž užívá náboj .338 Norma Magnum (8,6×63 mm), který je de facto kratším příbuzným slavného náboje .338 Lapua Magnum (8,6×70 mm). Výrobce tvrdí, že LWMMG spojuje výkony na úrovni 12,7mm zbraně při rozměrech a hmotnostech lehkého kulometu.

Co umí teleskopický náboj
V rámci projektu NGSW se však počítá s lehčími střelami ráže 6,8 mm, ačkoli zájemci dostali volnou ruku v tom, jak pojmou koncepci celého náboje. Tři finalisté tedy představují tři různé přístupy. Nejkonzervativnější cestu si vybrala švýcarská firma Sig Sauer, jež nabídla naprosto konvenčně řešené zbraně a náboje s kovovými nábojnicemi. Více futuristicky vypadají zbraně značky General Dynamics, která zvolila koncepci „bullpup“ (tedy se zásobníkem za spouští) a střelivo s polymerovými nábojnicemi. Technologicky nejzajímavější je však nabídka od firmy Textron Systems, protože její zbraně používají tzv. teleskopickou munici, resp. takovou, která má celou střelu ukrytou v nábojnici. Totéž ostatně platí i pro lehký kulomet, který stejná firma předložila v rámci výše zmíněného projektu LSAT. Teleskopická munice se začíná uplatňovat i v rychlopalných kanonech a mnozí odborníci soudí, že jde o jednu z technologií, které budou výrazně ovlivňovat další vývoj v tomto sektoru. Náboje jsou menší, takže jich lze přepravovat větší zásobu. Manipulace s nimi je jednodušší a bezpečnější, protože nehrozí poškození střely. Zbraně na teleskopické náboje mohou mít jednodušší konstrukci (mj. kvůli snazšímu utěsnění komory), což se pak zákonitě pozitivně odráží i v rozměrech a hmotnostech, tedy právě v těch parametrech, o kterých se dnes (nejen) v US Army tolik hovoří. Mezi nevýhody se řadí menší prachová náplň (jelikož střela vyplňuje větší část prostoru v nábojnici), avšak to může vyvážit lepší průběh křivky tlaku v hlavni na začátku procesu výstřelu nebo použití silnějších střelivin (neboť teleskopické nábojnice snesou větší tlaky). Projekt NGSW tudíž pozorně sledují i další země, jelikož americká armáda samozřejmě velmi často nastavuje a prosazuje trendy, které se potom projevují v ozbrojených silách po celém světě.
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Ruská „chytrá“ brokovnice
Chytré telefony, chytrá auta či chytré domácnosti se na nás valí ze všech směrů, takže se nelze příliš divit, že tyto technologie pronikají i do oboru palných zbraní. Už několik let se dodávají např. „chytré“ pojistky, tedy zařízení, která umožňují „odemknout“ zbraň pouze oprávněnému uživateli, neboť jsou napojena na jeho mobilní telefon s biometrickými senzory a s příslušnou bezpečnostní aplikací. Ještě o krok dále pak šla slavná ruská firma Kalašnikov, jež představila „chytrou“ brokovnici MR-155 Ultima. Jde o futuristickou modifikaci v Rusku velice oblíbené poloautomatické lovecké zbraně, která je opatřena vestavěným počítačem. Ten se dá s pomocí sítě Wi-Fi, technologie Bluetooth či portu USB-C spojit s jinými zařízeními a puška může být opatřena rovněž HD kamerou. Počítač tak může pořizovat záznamy střelby a přeposílat je dál, vedle toho obsahuje též kompas či stopky, což se pochopitelně může velmi hodit při sportovní střelbě. MR-155 Ultima je určena pro civilní zákazníky, některé z popsaných technologií však určitě mají potenciál i v ozbrojených složkách, ačkoli je otázkou, zda o ně budou mít vojáci či policisté zájem, a to především kvůli bezpečnosti. „Chytré“ zbraně totiž přinášejí stejné riziko jako další technologie této kategorie, totiž možnost zneužití ze strany hackerů, což již ukázaly případy překonání výše zmíněných „chytrých“ pojistek.

Zaměřovač, který míří (skoro) sám
Do programu pěchotních zbraní NGSW patří rovněž elektronický zaměřovač NGSW-FC (Fire Control), který bude měřit vzdálenost k cíli, výškový rozdíl, směr a rychlost větru a jiné údaje. Podle nich pak bude vestavěný balistický počítač provádět korekci nastavení záměrného kříže a výrazně zvyšovat pravděpodobnost zásahu. Systém je navíc propojen i se spouští pušky, což potom nabízí několik režimů fungování včetně takového, kdy střelec stiskne spoušť „předem“ a systém automaticky provede výstřel právě ve chvíli, kdy se zbraň dostane do správné pozice vzhledem k „zamknutému“ cíli. Zařízení má dovolovat též např. palbu za vlastního pohybu či střelbu na pohyblivé objekty včetně dronů. Na trhu už existuje několik takových zaměřovačů, mj. americký systém TrackingPoint nebo izraelský typ SMASH (Smart Shooter), který byl už v menším počtu zaveden u amerických speciálních jednotek právě jako prostředek usnadňující boj s drony a v této úloze byl i reálně nasazen v Sýrii.
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