Zbraně firmy Rafael pro městské operace

Bojové operace ve městech se již staly nedílnou součástí moderních válečných konfliktů. Mezi státy, jež mají s tímto prostředím největší zkušenosti, se bezpochyby řadí Izrael. Tamní zbrojní firmy dnes zaujímají přední místo mezi producenty techniky pro boj ve městě. Projevilo se to i na počátku roku 2009 během konfliktu v Pásmu Gazy, ve kterém prodělaly úspěšnou premiéru izraelské bezzákluzové zbraně Rafael Matador.

Urbanizace patří mezi globální fenomény, které zásadně ovlivňují i vojenství, neboť stále více dnešních vojenských operací probíhá přímo uprostřed ulic hustě zalidněných měst. Čečensko, Bosna, Kosovo, Somálsko, Afghánistán, Irák, Palestina, to jsou nejznámější příklady zón, kde se regulérní armády střetávaly či stále střetávají v asymetrickém boji s nepravidelnými silami, jež se sice nemohou pochlubit nejmodernější technikou, ale zato disponují vysokou morálkou, odhodláním a znalostí tohoto nestandardního prostředí. Operace ve městech (dnes označované zkratkou MOUT, resp. Military Operations in Urban Terrain) vedle toho dlouhodobě vzbuzují mezi vojenskými plánovači velký strach i kvůli hrozbě vedlejších ztrát a škod. Je evidentní, že boje proti povstalcům nebo teroristům ve městech vyžadují velice specifické vybavení. Široké spektrum špičkových zbraní optimalizovaných právě pro operace v husté zástavbě dnes nabízí izraelská zbrojovka Rafael Advanced Defense Systems.

Matador: Panzerfaust do ulic
Mezi dceřinné společnosti značky Rafael dnes patří i německá firma Dynamit Nobel Defence. Ta v roce 1999 představila malou přenosnou protitankovou zbraň na bezzákluzovém principu, která pak dostala název Pzf 90 (tj. Panzerfaust 90). Zadavatelem byl Singapur a u nové zbraně se od počátku předpokládalo také použití v bojích v městském prostředí na krátké vzdálenosti. Základní verze má hlavici, která může fungovat jako kumulativní (HEAT) či výtržná (HESH) a probíjí pancíř o síle až 500 mm. Vhodnost Pzf 90 pro nasazení v zastavěném terénu přivedla konstruktéry firmy Rafael k nápadu opatřit ji dalšími hlavicemi, jež budou optimalizovány pro speciální úkoly právě v ulicích města. Tak vznikl projekt Matador, což znamená Man-portable Anti-Tank Anti-door. Základní konstrukce se shoduje s původním typem Pzf 90; jedná se tedy o přenosnou, jednorázově použitelnou bezzákluzovou zbraň, jež ke kompenzaci zpětného rázu používá odpálení „kompenzační“ hmoty směrem vzad. Vypouští se z ramene a má dnes velmi důležitou a žádanou schopnost FFE (fire from enclosure), tedy odpálení z uzavřených prostor. Zacházení se zbraněmi je co nejvíce zjednodušené a vyžaduje jen minimální výcvik. K dalším výhodám patří také ergonomický design, snadná údržba, vysoká spolehlivost a odolnost, slabé světelné i zvukové demaskující příznaky výstřelu a v neposlední řadě též užití tzv. necitlivých výbušnin, u nichž je minimalizováno riziko náhodné exploze.

Matador WB: Prorážeč zdí
Jedním z problémů, s nímž se vojáci při městských operacích potýkají, je nebezpečí, které jim hrozí v úzkých ulicích. Kvůli pohyblivosti a bezpečnosti mnohdy prostě nemohou postupovat ulicemi a musejí si vytvářet „vlastní cestu“, tj. prorážet si průchody ve stěnách a zdech budov. Ve vojenském slangu se takovým průchodům přezdívá „myší díry“ (mouse holes) a právě pro jejich tvorbu slouží první zbraň série Matador nazvaná Matador WB (Wall-Breaching). Už na první pohled se vyznačuje charakteristickou hlavicí, jež má průměr 173 mm, tj. téměř dvakrát větší než průměr vlastního odpalovacího zařízení (90 mm). Hlavice představuje první aplikaci nového principu označovaného zkratkou EFR (Explosively Formed Ring). Je vlastně částečně příbuzná protipancéřové hlavici typu EFP (Explosively Formed Penetrator), kterou nese např. americká raketa TOW a která proráží pancíř pomocí kovového tělesa tvarovaného výbuchem. V případě EFR se však nezformuje „špice“, nýbrž jakési prstencové „beranidlo“, které dokáže ve stěně ze dvou vrstev cihel vytvořit otvor o průměru 75 až 100 cm. Proti zdi postavené ze tří vrstev cihel bývají obvykle třeba dva výstřely; také běžnou železobetonovou stěnu probijí dva zásahy, poté se však ještě musí přeřezat část ocelových armatur. Hlavice je opatřena dlouhým detonátorem, který zajistí iniciaci v optimální vzdálenosti od stěny. Odpalovací trubice má na délku přesně 1 m. Nabitá zbraň Matador WB váží 13 kg. Nejmenší dostřel činí 20 m, nejvyšší pak 120 m. Na trubici se nachází zaměřovač s reflexními vlákny.

Matador AS: Proti budovám
Druhým členem rodiny Matador je zbraň Matador AS (Anti-Structure), jež byla konstruována primárně pro zneškodňování živé síly uvnitř budov. Nepřítel, jenž se opevní v odolné budově, má velkou palebnou sílu a velké odhodlání, nemůže být snadno poražen pomocí běžných typů zbraní, zejména jestliže nemá dojít k rozsáhlým vedlejším ztrátám a škodám. Právě pro takové složité situace se optimálně hodí Matador AS. Dokáže účinně likvidovat nejrůznější dřevěné a betonové bunkry, zděné městské budovy či opevněné pozice a v neposlední řadě rovněž lehce pancéřovaná vozidla. Sekundárně jej lze použít také k vytváření „myších děr“, resp. průchodů ve stěnách. S tímto širokým spektrem cílů si může poradit především díky zvláštní tandemové hlavici s více roznětkami, které zaručují optimální fungování vzhledem k charakteru cíle. Jako první vybuchne menší hlavice, jež prorazí až 20 cm silnou železobetonovou stěnu, načež malá speciální nálož „vtlačí“ do takto vzniklého otvoru hlavní náplň s trhavým a tříštivým efektem. Účinky jsou velmi přesně cílené, takže vznikají pouze minimální vedlejší škody. Nabitá zbraň váží 10 kg, odpalovací zařízení je znovu dlouhé přesně 1 metr a jeho ráže činí 90 mm. Účinný rozsah palby sahá od 10 do 400 metrů. K míření se užívá integrovaný zaměřovač kompatibilní s brýlemi nočního vidění. Matador AS byl dodán přinejmenším armádám Izraele a Singapuru; na konci letošního roku by se měla jeho modifikace označená ASM (Anti-Structure Munition) objevit také ve službě u pozemních sil Velké Británie.

Urban Star: Umísti a zapomeň
V některých situacích ovšem nelze na stěnu vystřelit z bezpečné vzdálenosti, např. proto, že je přístupná jen z úzké uličky. A právě pro tento případ vytvořila firma Rafael originální systém, jenž nese název Urban Star (Static Assault Round). Jde o lehké zařízení opatřené jednoduchou trojnožkou, které lze umístit do požadované polohy těsně ke stěně a dálkově odpálit. Obsahuje podobnou dvojitou hlavici jako Matador AS. Nejprve vybuchuje malá nálož (tzv. prekurzor) o hmotnosti 400 g, jež dokáže vytvořit otvor ve stěně silné až 20 cm. Jím posléze do prostoru za zdí proniká hlavní trhavá a tříštivá náplň (tzv. FTB, Follow-Through Bomb) o váze asi 2,5 kg, z čehož přibližně 700 g tvoří samotná trhavina. Významné je, že Urban Star neobsahuje žádný „primární“ citlivý výbušný materiál, jelikož k odpálení se užívá běžná zápalná šňůra, případně i jiné pyrotechnické prvky. Společnost Rafael propaguje Urban Star pomocí zajímavého hesla „place and forget“ („umísti a zapomeň“). Zařízení měří na délku 600 mm, má průměr 120 mm a jeho hmotnost činí pouhých 6 kg. Díky trojnožce může zaujímat různé úhly, a dokonce se dá umístit kolmo k zemi, což umožňuje proražení stropu shora. Vedle likvidace živé síly za zdmi poskytuje Urban Star dlouhou řadu dalších možných uplatnění; lze s ním např. rychle vytvářet okopy a střílny nebo poškozovat pilíře mostů, silnice a vzletové dráhy. Pozoruhodné je i to, že zbraň se dá bez jakékoli údržby skladovat po dobu až deseti let.

Simon: Malý vyrážeč dveří
Dalším úkolem, který se při operacích v husté zástavbě často vyskytuje, je vyrážení dveří. Pro tuto činnost se nyní zpravidla užívají beranidla, speciální náboje do brokovnic či různé nálože. Firma Rafael přišla s odlišným řešením, jímž je zvláštní puškový granát Simon. Jeho základní prvky představuje tvarovaná nálož necitlivé trhaviny PBXN-109 v plastovém pouzdru, dlouhá tyč z lehké kovové slitiny, stabilizující ocasní sekce, nárazová rozbuška a pojistka. Granát byl zkonstruován pro vystřelování pomocí útočných pušek s běžnou municí ráže 5,56 mm NATO; jde tedy o granát typu „bullet-trap“. Charakteristická tyč je jakési „prodloužení“ rozbušky; její kontakt s cílovými dveřmi vytvoří tlak na rozbušku a ta odpálí nálož, jejíž tlaková vlna vyrazí dveře a spolehlivě zneškodní případné nástrahy. Uvádí se, že v naprosté většině případů dveře prostě zůstanou „viset“ na pantech v otevřené poloze. Výbuch samozřejmě znamená i moment překvapení pro útočníky, aniž by však způsobil nějaké vedlejší škody vně nebo uvnitř budovy. Simon měří na délku 765 mm, z čehož 400 mm tvoří „distanční“ tyč; největší průměr činí 100 mm. Standardní podoba označená Simon 150 nese 150 g trhaviny a váží 680 gramů. Nejmenší bezpečný dostřel představuje vzdálenost 15 m a nejvyšší okolo 30 až 40 m. Výcvik se provádí pomocí speciální inertní verze, která se odpaluje pomocí slepých 5,56mm nábojů a po výměně „distanční“ tyče může být používána opakovaně.

GREM: Granát pro US Army
Kromě základní podoby Simon 150 časem vznikly i další; číslo v názvu udává váhu výbušnin v gramech. Nejmenší Simon 30 se hodí např. pro vyrážení oken, zatímco těžký Simon 300 lze použít i k vyrážení těžkých pancéřových dveří. Největšího úspěchu však dosáhla verze Simon 120, kterou si v roce 2000 objednaly ozbrojené síly USA pod názvem M100 GREM (Grenade Rifle Entry Munition). Zjistilo se, že základní Simon 150 způsobuje u pušky M16 či karabiny M4 příliš velký zpětný ráz, který by mohl zbraň poškodit, a proto Američané zadali Izraelcům vývoj lehčí verze. Simon 120 váží 620 gramů, ovšem rozměrově se neliší. Nejmenší bezpečná vzdálenost výstřelu činí 10 až 12,5 m. Počáteční kontrakt od US Army pokrýval 1817 granátů M100 a 720 cvičných granátů pod jménem XM101 GREM-TP (Target Practice). V roce 2005 armáda zařadila GREM mezi deset největších vojenských inovací roku. První jednotkou, která v březnu 2006 nové zbraně získala, byla 101. výsadková divize, která je také okamžitě použila během operací v Iráku. Následovaly další objednávky a armáda USA by mohla ročně odebírat nejméně 8000 kusů. Určení vojáci zpravidla nesou dva granáty GREM rozložené na dvě části, a sice detonační tyč a tělo s náloží a stabilizátorem. Vedle Izraele a USA již zavedly Simon do výzbroje mj. také armády Velké Británie a Kanady; Rafael nyní pracuje na variantě pro pušku FA MAS a další zbraně, které mají kratší hlavně. Lze předpokládat, že granáty Simon i zbraně řady Matador získají další exportní úspěchy, neboť teorie i praxe jednoznačně mluví o tom, že speciální podmínky bojů ve městech si žádají speciální výzbroj.
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