Československý dělostřelecký raketomet vz. 51

Ve druhé světové válce prokázaly dělostřelecké raketomety (nejvíce sovětské, vedle nich však i další, např. německé) vysokou účinnost. Řada velmocí pak proto pokračovala v jejich vývoji a postupně se přidávaly i jiné země, mezi nimi též Československo, kde se raketám do té doby nevěnovala příliš velká pozornost. Na konci 40. a začátku 50. let tedy vzniklo mnoho různých projektů raketových zbraní, ale do služby se dostal jen malý počet. K těmto výjimkám se řadil i dělostřelecký raketomet vz. 51 na podvozku Praga V3S.

Programy několika typů zbraní
Návrhy dělostřeleckých raketometů se objevily již v roce 1947. Řešením úkolu bylo pověřeno několik subjektů, a sice VTÚ (Vojenský technický ústav), Zbrojovka Brno a především Škoda Plzeň. V posledně zmiňované zbrojovce se poté zrodilo několik projektů raketometů, jež měly různé ráže a různé typy podvozků, resp. tažené i samohybné lafety. Coby první to byly návrhy RKP 1 a RKP 2, z nichž první počítal se 105mm okřídlenou střelou, zatímco druhý se 130mm rotačním nábojem. Mělo se jednat o typy na tažených lafetách, kdežto analogické typy RKH 1 a RKH 2 měly dostat samohybné podvozky odvozené z obrněného polopásového transportéru HKL 6p, tzn. fakticky verze německého SdKfz 251. Posléze se přidaly též typy RK 4 (tažený) a RP 4 (samohybný) pro rotační rakety ráže 90 mm a nakonec i nejtěžší tažený RK 3, jenž byl určený pro rotační rakety ráže 210 mm. Potom se testovalo rovněž jeho umístění na podvozek nákladního automobilu Tatra 128, ale další vývoj byl zastaven kvůli plánu zařadit do výzbroje sovětské raketomety BM-24 ráže 240 mm (k čemuž nakonec stejně nedošlo). A podobný osud málem potkal i typ ráže 130 mm, jenž byl určitě nejperspektivnější a jemuž přikládala největší význam armáda i Škoda Plzeň, ale sovětští poradci (jejichž názor zde měl takřka váhu zákona) jej překvapivě podpořili, a proto pokračoval vývoj samohybné podoby s novým názvem RP 2. Jak již bylo zmíněno, nejprve se počítalo s polopásovým podvozkem HKL 6p, na kterém měla být instalována raketnice pro 32 střel, byl ovšem postaven rovněž prototyp na šasi amerického nákladního vozu značky Studebaker a srovnávací zkoušky potvrdily jeho převahu. Pro sériové kusy byl poté navrhován již zmíněný podvozek Tatra 128, jelikož pro americké vozy již nebyl dostatek náhradních dílů, ale nakonec bylo definitivně rozhodnuto, že nový raketomet dostane podvozek tehdy nového nákladního vozidla Praga V3S.

Technický popis systému vz. 51
Šlo o šťastné rozhodnutí, neboť slavná „vejtřaska“ tehdy patřila mezi nejlepší střední nákladní automobily světa. Díky dieselovému motoru Tatra 912 o výkonu 70 kW a výtečnému systému zavěšení kol si vedla dobře i v těžkém terénu. Raketomet s oficiálním názvem vz. 51 používal mírně modifikovanou verzi základní valníkové podoby vozidla Praga V3S; od té standardní se odlišovala lehce upravenými bočnicemi korby a přidanou sedačkou pro obsluhu. Na její ložné ploše byla umístěna otočná lafeta, jež dokázala zaujmout náměr od 0 do 50 stupňů ve směrech vzad, vpravo a vlevo, případně od 12 do 50 stupňů směrem vpřed (protože tam se samozřejmě nacházela budka řidiče). Rozsah odměru činil celkově 240 stupňů, resp. 120 stupňů na každou stranu. Na lafetě byl instalovaný svazek 32 raketnic ráže 130 mm, pojatý jako čtyři vodorovné řady po osmi trubicích. Po levé straně svazku se nalézalo elektrické odpalovací zařízení vz. 51 nebo modernější verze vz. 51/58; bylo napájeno z elektrické soustavy automobilu a aktivovalo se zkrátka zatažením za odpalovací šňůru. Po stranách svazku raketnic byly umístěny konzoly k připojení pomocného dělostřeleckého zaměřovače vz. 38/50. Skříňový podstavec lafety nesl na přední části úchytky pro rozmanité ženijní vybavení. Ještě významnější ale bylo, že sloužil současně jako zásobník, kam se dalo uložit celkem 66 raket, tj. dvě kompletní salvy 32 raket a navíc dvě rakety pro zastřelování. Raketomet se obvykle přesunoval s prázdnými raketnicemi, byť na kratší vzdálenosti se mohl přesouvat nabitý. Další zajímavostí byla skutečnost, že se na bočnice korby dala připojit i standardní trubková konstrukce pro plachtu a po umístění plachty byl raketomet vz. 51 při vnějším pohledu nerozlišitelný od základní valníkové podoby vozidla Praga V3S. Co se týče jeho bojových výkonů, rychlost palby činila kolem jednoho výstřelu za sekundu, takže zhruba za půl minuty bylo možno vypálit celou salvu 32 rotačních raket, a sice na cíl v maximální vzdálenosti přibližně 8200 metrů.

Služba v československé armádě
Pro raketomet existovaly dva základní typy raket, které se shodovaly maximálním dostřelem i způsobem stabilizace, a sice rotací s rychlostí asi 16 000 otáček za minutu. Obě měly shodnou i počáteční rychlost 410 m/s, startovní hmotnost 24,2 kg a váhu hlavice 7,5 kg. Od roku 1951, kdy byl raketomet vz. 51 zařazen do československé armády, se pro něj vyráběla tříštivá střela JRROv, a od roku 1959 také tříštivo-trhavá raketa JRROf. Střely obou druhů byly skladovány a přepravovány v bednách po dvou kusech a o celkové váze asi 55 kg. Samotné raketomety se sériově vyráběly nejdříve v Závodu 9. mája v Trenčíně a potom v Závodech K. V. Vorošilova v Dubnici nad Váhom. Do roku 1957 bylo Československé lidové armádě dodáno celkem cca 470 sériových raketometů vz. 51. Nejdříve byly začleňovány do dělostřeleckých oddílů, jež se nalézaly ve strukturách střeleckých (tzn. pěších), mechanizovaných či tankových divizí, a také do raketometných oddílů v dělostřeleckých brigádách. V létě 1958 ovšem začala reorganizace armády, některé raketometné oddíly (RMO) zanikaly a z jejich techniky se posléze formovaly raketometné brigády, jež byly podřízeny dělostřeleckým divizím. Od roku 1961 vznikaly další druhy jednotek, mj. raketometné baterie motostřeleckých pluků a později též raketometné čety motostřeleckých praporů. Od konce 70. let existovaly i raketometné oddíly tankových pluků a raketometné baterie motostřeleckých pluků. Organizační změny ale neměly zásadní vliv na to, že se s raketomety vz. 51 v podstatě vždy počítalo k ničení plošných cílů, tedy především živé síly protivníka a jeho postavení a palebných prostředků a kromě toho také pro boření zákopů a úkrytů. Veřejnost mohla raketomety vz. 51 poprvé spatřit na vojenské přehlídce, jež se konala 9. května 1956. Navzdory jasné zastaralosti však vyřazování začalo až po sametové revoluci a poslední exempláře odešly až těsně před koncem století.

Úspěchy také na světovém trhu
Kromě služby v Československé lidové armádě se však raketomet vz. 51 uplatnil rovněž coby poměrně úspěšný exportní artikl, jelikož byl zaveden i do výzbroje osmi dalších států. Získaly jej dva členské státy Varšavské smlouvy, a sice Bulharsko a Rumunsko. Ve druhé zemí dostal i místní označení R-2 a zajímavé také je, že v obou státech fungoval též na jiných podvozcích, než byla klasická „vejtřaska“. Bulhaři si pořídili nejméně 24 (dle jiných pramenů až 48) kusů, kdežto Rumuni zakoupili minimálně 58 (možná až stovku) raketometů. V obou státech sloužil jako podvozek sovětský šestikolový nákladní vůz ZIS-151 a následně jeho modernější podoba ZIL-157; výsledný systém byl výrazně těžší než původní československá podoba, jelikož jeho bojová hmotnost činila okolo 10,3 tun, zatímco na podvozku Praga V3S představovala zhruba 8,5 tuny. Vývozní verze na sovětském podvozku byla na světovém trhu nabízena pod jménem RM-51, ale žádných dalších úspěchů už nedosáhla. Raketomety vz. 51 na šasi Praga V3S však zamířily do tří států na Středním Východě, které náležely mezi hlavní odběratele čs. zbrojního průmyslu (byť s jejich platební morálkou to občas bývalo všelijaké), a to do Egypta (36 kusů), Sýrie (8 kusů) a Libye (36 kusů). První dva státy je nasadily ve válkách s Izraelem, avšak s ne právě ukázkovým úspěchem. K dobrým zákazníkům se řadila rovněž Kuba, kam bylo posláno 36 raketometů; Fidel Castro požadoval dalších 64, které ovšem již nedostal. Výčet exotických odběratelů zakončuje Indonésie se 14 exempláři. Vůbec ne exotickou, ale přesto možná vůbec nejpodivnější zemí užívající raketomety vz. 51 bylo ovšem Rakousko, tedy neutrální a vlastně „kapitalistický“, a tudíž nepřátelský stát. Nakonec ale převládl pragmatismus a Rakousku bylo na konci 50. let dodáno 18 kusů, které původně měly šasi Praga, ale Rakušané je pak nahradili vlastnímu šestikolovými vozy Steyr 680 M3. Systémy s domácím názvem M51 byly z výbavy trojice dělostřeleckých pluků vyřazeny koncem 80. let.

Lukáš Visingr

Parametry raketometu vz. 51
Standardní obsluha
5 mužů
Bojová hmotnost
8,512 t
Celková délka
6,91 m
Celková šířka
2,32 m
Celková výška
2,80 m
Světlá výška
0,40 m
Výkon motoru
70 kW
Max. rychlost
60 km/h
Max. dojezd
600 km
Max. dostřel
8,2 km
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