Raketa SS.12/AS.12:
Francouzský ničitel lodí a bunkrů

Francouzský zbrojní průmysl se vždy snažil o aplikaci progresivních řešení, a proto byl i prvním, jenž dostal do sériové výroby protitankovou řízenou střelu. Z typu SS.10 se poté vyvinula modernizovaná raketa SS.11 a třetím krokem se stala zbraň SS.12, která již ale neměla ničit primárně tanky, nýbrž lodě a bunkry.

Protitankové řízené rakety dosud reprezentují vysoce významný a rozvíjející se druh techniky. V současné době přibývá střel třetí generace, které se již na cíl navádějí plně automaticky, byť celkově stále převažují rakety generace druhé, tedy s poloautomatickým naváděním, pro jehož funkci je nutná činnost operátora až do zásahu. Přechod od první generace ke druhé ukazovala francouzská raketa SS.11 a její větší příbuzná SS.12, jež v 60. a 70. letech spadaly mezi vůbec nejžádanější položky francouzské zbrojní exportní nabídky.

Evoluce francouzských zbraní
V prvních dekádách studené války platila Francie za stát, jehož pozice v oboru protitankových řízených střel odpovídala absolutní špičce. Byli to ostatně právě Francouzi, kteří jako první na světě zahájili sériovou výrobu rakety této kategorie. Jejich pozoruhodné úspěchy měly do jisté míry kořeny ještě ve druhé světové válce, jelikož Francie shodou okolností získala velkou část německé dokumentace, jež se týkala protitankových zbraní. Navíc zaměstnala několik expertů z tohoto oboru, kteří poskytli svoje znalosti, a proto francouzský vývoj od začátku běžel velmi rychle. Program se u společnosti Nord-Aviation rozběhl v roce 1950, již o dva roky později se uskutečnily první odpalovací zkoušky a v roce 1955 mohla být střela s továrním názvem Nord 5203 zavedena do výzbroje francouzské armády jako SS.10. Pochopitelně využívala manuální navádění, tzn. dálkové ruční ovládání s přenášením povelů po drátě, a proto se následně stala i jakýmsi etalonem pro další rakety podobné konstrukce. Byla zavedena do výzbroje minimálně čtrnácti zemí, mezi nimiž byly i USA (kde nesla označení MGM-21), ovšem asi nejznámějším uživatelem byl Izrael, v jehož službách tyto střely způsobily vážné ztráty egyptské armádě. Na základě zkušeností z bojového nasazení SS.10 byla koncem 50. let vyvinuta výkonnější raketa SS.11 (tovární označení Nord 5210), jež nabídla především zvýšení dostřelu, protože SS.10 se dala použít na max. dálku asi 1600 m, zatímco „jedenáctka“ na zhruba 3500 m. Také tento typ dosáhl velkých vývozních úspěchů a byl opět zařazen do amerických služeb, kde získal jméno MGM-22. Vznikla i kompaktní pěchotní verze ENTAC (v americké armádě zvaná MGM-32), varianta AS.11 pro vyzbrojení vrtulníků a poté modernizovaná SS.11B1, která se vyznačovala aplikací tehdy převratné tranzistorové technologie místo starých elektronek, sám systém řízení však zůstával v zásadě tentýž jako u „desítky“. Společnost Nord-Aviation, v té době již patřící pod firmu Aérospatiale, ovšem chystala i něco nového.

S polosamočinným naváděním
V roce 1966 zavedla Francie do výzbroje protitankovou střelu Harpon, díky níž si ještě jednou připsala technologické prvenství v tomto oboru. Jednalo se totiž o první střelu druhé generace, tzn. takovou, ve které bylo použito poloautomatické navádění po záměrné linii; v angličtině se označuje zkratkou SACLOS (Semi-Automatic Command Line-Of-Sight). Jestliže dříve musel operátor neustále sledovat raketu i cíl, aby mohl raketu dálkově navádět, nový systém umožnil automatické sledování rakety. Operátorovi tedy stačilo už pouze udržovat záměrný kříž na cíli a řídicí systém již samočinně vysílal střele povely, které se staraly o její navádění. Dramaticky se tak zvýšila flexibilita i jednoduchost celého navádění, které bývalo u starších střel nesmírně náročné na zrakové a reakční schopnosti obsluhy. Střela Harpon přinášela důležitý pokrok, ale paradoxně s výjimkou onoho nového principu navádění přebírala takřka celou konstrukci typu SS.11B1, což značně usnadnilo vstup do služby, protože ji bylo možno vypouštět z původních odpalovacích zařízení na automobilech, lehkých obrněných vozidlech nebo vrtulnících. Stejně jako původní „jedenáctka“ mohla mít i tři různé typy hlavic, a sice dvě protipancéřové a jednu protipěchotní. V době, kdy raketa Harpon vstupovala do výzbroje, však již existoval také další typ zbraně dost podobné konstrukce, ovšem s poněkud jiným určením. Raketa SS.12 se začala vyvíjet už roku 1957 a vlastně právě pro ni bylo vymyšleno ono poloautomatické řízení, jež se poté ve zmenšené podobě uplatnilo i v raketě Harpon. Střela SS.12 (tovární název Nord 5220) vstoupila do služby v roce 1960, ale ačkoliv konstrukčně představovala příbuznou typu SS.11, měla daleko větší rozměry a jiné určení. Byla prakticky o polovinu delší a skoro třikrát těžší, a tudíž by proti tankům byla prostě zbytečně výkonná. Pochopitelně bylo možno ji proti tankům použít, avšak primárně se s ní počítalo pro destrukci menších a středních hladinových plavidel a dále bunkrů nebo jiných opevněných objektů na bojišti.

Technický popis rakety SS.12
Přestože se o střele SS.12 někdy hovoří jako o „zvětšenině“ SS.11, skutečnost je složitější, jak lze ostatně na první pohled vidět. „Desítka“ i „jedenáctka“ měly čtveřici rozměrných kormidel na zádi těla, zatímco u typu SS.12 se čtveřice ploch nalézá jen mírně za polovinou délky těla a má také odlišný, více protáhlý tvar. Pro pohon střely slouží raketový motor na pevné palivo se dvěma stupni tahu, startovacím a letovým. Nejprve se zažehne startovací stupeň, který pracuje zhruba 2,2 sekundy a jehož plyny unikají dvojicí trysek po bocích. Po startu se zapaluje letový motor s dobou chodu kolem 28 sekund, jehož tryska se nalézá v zádi rakety. Čtyři plochy mají pevnou konstrukci, protože k ovládání směru letu rakety slouží čtveřice kmitajících deflektorů uvnitř trysky hlavního motoru, což je řešení, které bylo použito rovněž u střely SS.11. (Raketa SS.10 měla pohyblivé spoilery na kormidlech, což ve výsledku zhoršovalo její aerodynamické výkony.) Naváděcí systém se prakticky shoduje s tím, který byl použit i v raketě Harpon. Jeho signálními prvky jsou dvě vzad namířené světlice, jež se nacházejí po bocích v blízkosti křídel na stejné úrovni jako startovací trysky. Tyto světlice za letu sleduje infračervený goniometr na odpalovacím zařízení, který jejich prostřednictvím zaznamenává pozici rakety. Úkol operátora představuje udržování záměrného kříže na cíli, takže autopilot posléze porovnává pozice obou objektů a vysílá řídicí povely střele po dvojici drátů, které se odvíjejí její od zádě. Navádění je (pochopitelně na dobu vzniku) překvapivě přesné, jelikož na vzdálenost 5500 m činí odchylka jen kolem 1,5 m. Nabízelo se také gyroskopicky stabilizované odpalovací zařízení, které mělo eliminovat kývání při jízdě, plavbě či letu. K výcviku operátorů byl vytvořen simulátor T10K, na němž se obsluhy učily s pomocí směrování světelného paprsku na cílovou plochu. Důležitý byl fakt, že se s přibývajícím časem zpomalovala i odezva pohybu paprsku, což napodobovalo postupně narůstající reakční čas vzdalující se rakety.

Výkony tří dostupných hlavic
Podobně jako raketa SS.11 má i „dvanáctka“ možnost nést tři různé druhy bojových hlavic dle kategorie cíle. Základní typ obdržel jméno OP3C a jedná se o hlavici, která spojuje průrazný a tříštivo-trhavý účinek; v angličtině je pro takové hlavice nejčastěji používána zkratka SAPHE, tj. Semi-Armour-Piercing High-Explosive. Konstrukčně jsou to vlastně dvě za sebou umístěné hlavice, z nichž první dovede probít až 40 mm oceli, načež do vzniklého otvoru proniká druhá nálož, jež vybuchuje se zpožděním a způsobuje škody uvnitř. Uvádí se, že zpoždění je takové, že tato druhá nálož dokáže před explozí urazit cca dva metry. Tato hlavice je užívána zejména k ničení hladinových plavidel a některých pevných pozemních objektů. Druhý typ představuje kumulativní protipancéřová hlavice s označením 170AC, která prorazí ekvivalent cca 600 mm válcovaného ocelového pancíře, a tak se užívá proti obrněným vozidlům a také proti některým opevněným objektům. Konečně poslední hlavice má tříštivý střepinový účinek a je určena pro ničení živé síly, v praxi se však uplatňuje jen velice vzácně. Kromě pozemní verze SS.12 byla vyvinuta i raketa AS.12 k vyzbrojování letadel a právě ta byla jako první i zařazena do služby, když ji roku 1960 zavedlo francouzské námořnictvo coby zbraň k ničení menších hladinových lodí a také vynořených ponorek. SS.12 nabízela max. dostřel okolo 6000 m, avšak ze vzduchu odpalovaná AS.12 dokonce 7000 m. Roku 1966 byla představena verze SS.12(M), jež vznikla jako výzbroj plavidel. Francouzské loďstvo ji zkoušelo na rychlém člunu La Combattante a za krátkou dobu následovala objednávka od Libye, která si tyto rakety koupila pro svoje tři čluny od loděnic Vosper, jež nesly jména Sebha, Sirte a Susa. Vcelku malé lodě tak získaly značnou ničivou sílu, a tak podobné zakázky zadaly také další státy, mezi nimiž (asi nikoli překvapivě) převládaly někdejší části francouzského koloniálního impéria; konkrétně šlo o Brunej, Gabun, Madagaskar, Malajsii, Pobřeží Slonoviny, Togo a Tunisko.

Rozsáhlé spektrum odběratelů
Kromě těchto exotických zemí koupilo SS.12(M) ještě Švédsko, kde nesly označení Robot 54. Poněkud paradoxní ale je, že zdaleka nejmenší úspěch získala základní pozemní podoba střely SS.12, protože i sama francouzská armáda ji užívala pouze v malém počtu, byť ji zkoušela mj. jako prvek arzenálu experimentálního lehkého tanku ELC EVEN. S jistotou je znám jen jeden exportní zákazník, a sice Írán. Ten současně patří i mezi odběratele vrtulníkových střel AS.12, které byly vlastně nejúspěšnější variantou „dvanáctky“. Kromě samotné Francie je zakoupilo i dalších šest států NATO, a sice Itálie, Nizozemí, Řecko, Španělsko, Turecko a Velká Británie; byly prodány i do Argentiny, Chile, Iráku, Libanonu, Jihoafrické republiky, Sýrie a Spojených arabských emirátů. Některé zdroje mezi uživateli blíže neurčených verzí SS.12 uvádějí rovněž Etiopii, Kuvajt a Senegal. Skutečné bojové použití raket proběhlo hned v několika konfliktech ve třetím světě, ačkoliv jistě nejlépe zdokumentované je nasazení v bojích o Falklandy, kde se tyto rakety vyskytovaly na obou stranách. Pravděpodobně nejznámějším případem je odpálení celkově devíti střel AS.12 z britských vrtulníků Westland Wasp, jež tímto způsobem zaútočily na vynořenou argentinskou ponorku ARA Santa Fe. Zasáhly čtyři rakety, avšak z nich jen dvě vybuchly, byť ponorka byla i tak nevratně poškozena. Vrtulník Westland Wessex pak vypustil dvě AS.12 proti budově velitelství v okupovaném Port Stanley na ostrovech, ovšem obě střely minuly. Kromě helikoptér Wasp, Wessex, Lynx a Alouette III sloužily jako nosiče AS.12 také typy s pevným křídlem, a to Br.1050 Alizé, Br.1150 Atlantic, P-2 Neptune a Hawker Siddeley Nimrod. Zpočátku se předpokládalo ukončení výroby SS.12 a AS.12 snad v roce 1974, ovšem zájem na trhu vedl k jejímu pokračování až do přelomu 70. a 80. let. Celkově bylo dodáno cca 168 450 kusů, a přestože jsou tyto střely již jednoznačně zastaralé, dodnes figurují ve výzbroji námořnictev několika asijských a afrických zemí.
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Parametry rakety SS.12
Průměr těla: 180 mm
Průměr hlavice: 210 mm
Délka těla: 1870 mm
Rozpětí ploch: 650 mm
Hmotnost rakety: 76 kg
Hmotnost hlavice: 28 kg
Letová rychlost: 200 m/s
Min. účinný dosah: 400 m
Max. účinný dosah: 6000 m
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