Dělostřelecké raketomety

Jen málo zbraní může ovlivnit průběh bitvy tak jako dělostřelectvo. Slabinou děl však vždy byla poměrně malá rychlost palby. Jak ale tento nedostatek překonat? Jak co nejrychleji dopravit na cíl co největší ničivou sílu? Odpověď: Dělostřelecký raketomet!

Jako počátek éry raketového dělostřelectva se obvykle udává 4. červenec 1941, kdy ve 12.15 světového času vypálila první salvu proti nepříteli 1. baterie gardových raketometů Rudé armády. Šlo o slavné raketomety BM‑13‑16, které později dostaly přezdívky „Kaťuše“ a „Stalinovy varhany“. Mělo by se ovšem dodat, že primitivní rakety se ve výzbroji některých armád (např. čínské) objevovaly už ve starověku a středověku.

Existuje široká paleta hlavic
Jako dělostřelecké raketomety se označují zbraně, které vedou proti nepříteli nepřímou palbu a odpalují větší množství raketových střel (proto se také někdy označují jako salvové raketomety). Ty nejvýkonnější typy, jejichž dostřel překračuje 30 km, už se částečně kryjí s kategorií taktických raket. Rozdíl je ten, že taktické rakety se odpalují jednotlivě a často mohou nést jadernou hlavici, kdežto dělostřelecké raketomety pálí salvy raket s konvenčním účinkem.
Vzhledem k relativní jednoduchosti a nízké ceně patří dělostřelecké raketomety k nejvíce se vyskytujícím zbraním a nacházejí se ve výzbroji snad každé armády na světě. K dispozici jsou desítky typů od zastaralých, ale stále ještě funkčních „Kaťuší“, až po supermoderní počítačem řízené systémy, jejichž palebná síla dokáže s povrchu smést takřka cokoli.
Rakety pro salvové raketomety jsou v naprosté většině neřízené. Pohánějí je motory na tuhé pohonné hmoty s dobou chodu nejvýše několik sekund; po vyhoření motoru se raketa pohybuje po balistické křivce. Menší rakety s dostřelem do cca 15 km bývají stabilizovány jen rotací, větší a výkonnější typy mají navíc skládací aerodynamické plochy.
Ráže raket a jejich počet v odpalovacím zařízení jsou velmi proměnlivé. Jeden extrém představuje americký RADIRS se 114 raketami ráže 70 mm. Na druhém konci škály se nacházejí zbraně jako skutečně monstrózní íránský Fadjr‑5 se čtyřmi 333mm střelami. Vlastní odpalovací zařízení může být uspořádáno jako prostý svazek trubkových, kolejnicových či košových raketnic; moderní typy mají tzv. kontejnerový nabíjecí systém, který umožňuje po odpálení nabít celý svazek hlavní naráz.
Existuje rovněž velmi široká nabídka bojových hlavic. Raketomety menších ráží střílejí klasické trhavé, tříštivé nebo zápalné rakety. Novější typy větších ráží obvykle pálí kazetové střely, které nad cílovou plochou uvolňují množství submunice. V poslední době je zřejmá snaha přejít od kvantity ke kvalitě, protože se stále častěji objevuje samostatně naváděná submunice (zejména proti tankům).
Zvláštní kategorii představují rakety s chemickou náplní, např. k vytváření dýmových clon nebo k osvětlování bojiště. Byly však vyvinuty i rakety pro přepravu bojových chemických látek tzv. binárního typu. V raketě jsou odděleně umístěny dvě samostatně neškodné chemikálie. Rotace rakety během letu otevře speciální ventil, obě látky se smísí a vytvoří smrtící sloučeninu. Zásoby takových raket s binární verzí sarinu objevili inspektoři OSN v Iráku.

Děla nebo rakety?
U raketometů se velmi výrazně projevuje hlavní trend ve vývoji soudobého dělostřelectva, totiž snaha o co nejvyšší pohyblivost a samostatnost. Jestliže tažená děla jsou dosud běžnou záležitostí a stále se vyvíjejí nová, pak tažené raketomety už se jednoznačně pokládají za překonané a všechny moderní typy jsou bez výjimky samohybné. Nejčastěji jsou umístěny na podvozku terénních nákladních automobilů, které mohou být lehce pancéřovány. Méně často se používají podvozky kolových nebo pásových obrněných transportérů.
V této souvislosti je vhodné připomenout i vztah hlavňového a raketového dělostřelectva. Nelze říci, že by jedna kategorie byla lepší než druhá, stejně tak nelze očekávat, že by jedna tu druhou nahradila. Pokud jde o dostřel, jsou výkony srovnatelné; špičkové typy obou skupin střílejí na vzdálenost přes 50 km. Odlišnost spočívá v ceně, účinnosti a přesnosti jednoho výstřelu. Moderní dalekonosná houfnice je poměrně složitá a nákladná, zatímco granáty pro ni jsou celkem levné. Naproti tomu raketové odpalovací zařízení je jednoduché a laciné, ale o to dražší jsou samotné rakety.
Raketa bývá rozměrnější než dělový náboj, takže může přepravit daleko větší ničivou sílu. Na druhou stranu, při stejném systému řízení palby je houfnice výrazně přesnější (americké baterie zasahovaly na vzdálenost desítek kilometrů i jednotlivé tanky!). A právě v tom spočívá hlavní rozdíl v uplatnění hlavňového a raketového dělostřelectva. Děla pálí na bodové cíle, kdežto raketomety slouží k ničení plošných cílů pomocí hlavic se submunicí.
Nesmírně důležitou složkou moderních dělostřeleckých systémů jsou systémy řízení palby. Klasické výpočty balistických křivek už jsou dávno minulostí, nyní vše obstarávají výkonné počítače. Obrovským skokem bylo rozšíření družicových naváděcích zařízení GPS, díky nimž stačí doslova jen zadat pozici cíle. Systém řízení palby vypočítá a nastaví příslušné parametry a obsluha už pouze potvrdí příkaz k odpálení.

Kaťuša a Váňuša
Jak už bylo zmíněno v úvodu, dělostřelecké raketomety se objevily na scéně během druhé světové války. Rozhodující význam při jejich vývoji sehrál Sovětský svaz, který si tuto roli zachoval i dlouho po válce. Orientaci v typech sovětských raketometů usnadňuje systém jejich označování. Za zkratkou BM (bojevaja mašina) následuje číslo, které většinou udává průměr rakety v centimetrech. Druhé číslo říká, pro kolik raket je odpalovací zařízení určeno.
Po úspěšné premiéře 132mm raketometů BM‑13‑16 („Kaťuša“) se objevily další typy, a to 80mm BM‑8‑48 a 300mm BM‑31‑12 („Váňuša“). Odpalovací zařízení všech tří byla instalována na nákladních automobilech Studebaker pocházejících z americké materiální pomoci, později se přešlo na sovětské ZIL‑151.
Poněkud zvláštní byla situace v Německu. Vývoj raketových zbraní tam byl sice na špičkové úrovni a vyráběla se celá řada výkonných raketometů (např. Nebelwerfer pro šest 150mm raket), ale Němci se při jejich nasazení dopustili zásadní chyby. Nepovažovali raketomety za ničivou zbraň, nýbrž pouze za prostředek pro zadýmování (i sám název Nebelwerfer znamená „dýmomet“). Navíc je umisťovali na tažené přívěsy, čímž snižovali jejich pohyblivost. Až trpká zkušenost s „Kaťušemi“ je přiměla k výrobě výbušných hlavic a mobilních platforem.
Spojené státy americké používaly během války dva hlavní typy raket. Prvním z nich byla 114,3mm raketa M8 se šípovou stabilizací. Existovaly dvě verze odpalovacího zařízení; Xylophone pro 16 raket na nákladním automobilu a 60hlavňový Calliopes na věži tanku Sherman. Počátkem roku 1944 byla M8 nahrazena raketou M16 stejné ráže, avšak se stabilizací pomocí rotace. Opět se vyskytovaly dvě provedení, 24hlavňový Honeycomb na dvoukolovém přívěsu a 60hlavňový Hornet’s Nest pro tank Sherman. Stojí za zmínku, že se uplatnily i při osvobozování Československa.

Nejrozšířenější je BM‑21
Krátce po skončení druhé světové války přistoupil Sovětský svaz k vývoji dalších typů dělostřeleckých raketometů, které byly zařazeny nejen do výzbroje Rudé armády, ale i do sil států Varšavské smlouvy a dalších spojeneckých zemí, především na Středním východě a v Africe. Nejvíce se uplatnily ve válkách arabských států proti Izraeli; Izraelci jich ukořistili takové množství, že celé jejich baterie mohli začlenit do vlastních jednotek.
Prvním poválečným typem byl 140mm raketomet BM‑14‑16 (podvozek ZIL‑151), který zakrátko doplnil BM‑14‑17 (podvozek GAZ‑63A). Existovala i tažená verze RPU‑14. Následovaly samohybné typy, mezi nimi např. známý BM‑24‑12, který byl umístěn nejen na podvozku ZIL‑151, ale i na pásovém obrněném transportéru ATZ.
V roce 1965 byl poprvé předveden 122mm raketomet BM‑21, který se později stal nejrozšířenější zbraní svého druhu na světě. Základní ruskou verzí je BM‑21‑40 Grad na podvozku Ural‑375D; později se objevily další, např. 36hlavňový Grad‑1 na pásovém vozidle MT‑LB. Další změny pak provedli zahraniční uživatelé, jejichž počet přesahuje padesát.
Celá řada zemí umístila odpalovací zařízení na automobily vlastní konstrukce (např. rumunský DAC‑665T nebo čínský Honyan OQ261). Egyptský zbrojní koncern Sakr vyvinul nové, výkonnější rakety, které mají oproti ruskému vzoru o polovinu větší dostřel (přes 30 km), a dokonce dodává hlavice pro přepravu submunice. Izrael na základě BM‑21 vyrábí vlastní raketomet LAR.
Za nejlepší verzi BM‑21 se považuje československý raketomet vz. 70 (později RM‑70) na podvozku osmikolového automobilu Tatra 813 Kolos. Kromě vlastního odpalovacího zařízení se na korbu vejde ještě 40 záložních raket. Vozidlo je oproti ruské předloze odolnější a pohyblivější, je vybaveno ochranou proti účinkům zbraní hromadného ničení, navijákem a buldozerovou radlicí. Vlastnila jej také armáda bývalého NDR. Nejnovější modifikací je slovensko‑německý RM‑70/85 Modular, který byl prezentován na veletrhu IDET 2003 (více v ATM 5/2003).

Čína vyrábí obří rakety
Vývoj dělostřeleckých raketometů v Sovětském svazu s BM‑21 pochopitelně neskončil. V roce 1977 byl zařazen do výzbroje 9P140 Uragan (také BM‑22 nebo BM‑27) pro 16 raket 9M27 ráže 220 mm s kazetovou hlavicí. Krátce před koncem studené války, v roce 1987, byl zaveden 300mm raketomet 9A52 Smerč (BM‑30; rakety 9M55) s dostřelem 70 km. Objednaly si jej i země jako Kuvajt a Spojené arabské emiráty, které dříve dávaly přednost americké technice.
Světovým unikátem je ruský raketomet TOS‑1, umístěný na podvozku tanku T‑72. Odpalovací zařízení obsahuje 30 raket ráže 220 mm. Jsou odvozeny od raket pro Uragan, ale jejich hlavice je palivo‑vzdušná (Fuel‑Air Explosive), tj. využívá třaskavou směs kapalných uhlovodíků a vzduchu. TOS‑1 byl v prosinci 1999 nasazen v čečenském hlavím městě Groznyj, což vyvolalo ostrou mezinárodní kritiku, protože použití těchto zbraní je omezeno některými mezinárodními smlouvami.
Velkou pozornost věnují raketovému dělostřelectvu také Čína a Severní Korea. Tamní systémy byly dříve založené převážně na technologii ruského původu, ovšem od 70. let kráčí vývoj raket v Číně vlastní cestou, a dokonce se blíží přístupu Západu. Dokladem toho je např. široká paleta čínských raketometů „západní“ ráže 130 mm.
Specialitou Číny je ovšem výroba raket velkých ráží. Existuje např. hned několik variant raketometu ráže 273 mm a nedávno byl zařazen do výzbroje typ WS‑1 pro čtyři 320mm rakety. Vrcholem (a to nejen čínským) je zřejmě raketomet Type 762, jehož dvě 420mm střely jsou určeny k čištění minových polí výbuchem.
Severní Korea produkuje jeden 122mm a dva 240mm raketomety, zřejmě vyvinuté s pomocí Číny. Je opravdu kuriózní, že jako platforma pro ně slouží japonské automobily značky Isuzu, které Japonsko prodalo KLDR jako důkaz snahy o mírovou spolupráci.

MLRS vyčistí čtvereční kilometr
Ve Spojených státech byl vývoj dělostřeleckých raketometů zanedbán. Během 50. a 60. let používala americká armáda již popsané rakety M8 a M16 z období druhé světové války (!) a výzkum nových systémů probíhal jen jako soukromá iniciativa některých zbrojovek. Až po arabsko‑izraelských válkách v letech 1967 a 1973 si armáda uvědomila, jakou sílu představují sovětské raketové systémy.
V roce 1976 bylo proto vypsáno výběrové řízení GSRS (General Support Rocket System). Vítězem se stal tým firem Boeing Aerospace a Vought Corporation (nyní Lockheed Martin Vought Systems), který už v roce 1979 provedl pokusné střelby svého výrobku. První jednotka raketometů M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) dosáhla operační způsobilosti v roce 1983.
Ze systémového hlediska se M270 MLRS skládá ze dvou částí. Tou první je pásový podvozek M993 odvozený od bojového vozidla pěchoty Bradley, druhou tvoří nabíjecí a odpalovací modul M269, který obsahuje dva vyměnitelné kontejnery po šesti raketách ráže 227 mm. Po odpálení lze celý systém znovu nabít a připravit k palbě za méně než deset minut.
Standardní raketa M26 obsahuje 644 kusů submunice M77, která podle úhlu dopadu funguje jako tříštivá nebo kumulativní. Podle své účinnosti získal MLRS trefnou přezdívku „Grid Square Launcher“; salva šesti raket totiž naprosto vyčistí čtverec o straně 1000 m, což odpovídá velikosti pole na taktických mapách NATO. Kromě toho existují i další typy hlavic, např. s naváděnou protitankovou municí BAT nebo s protitankovými minami AT2.
V letošním roce budou také zavedeny zdokonalené rakety M30 GMLRS s palubním GPS naváděním. Mimořádnou vlastností MLRS je možnost vyměnit dva šestiranné kontejnery za dvě 610mm taktické řízené střely ATACMS (Army TACtical Missile System). Více o těchto systémech najdete v tomto čísle na straně XY.

HIMARS pro námořní pěchotu
Od září 2000 probíhá modernizační program, který stávající M270 povyšuje na M270A1. Hlavními změnami jsou zdokonalení systému řízení palby, nový nabíjecí mechanismus, který zkracuje dobu nabíjení na pouhých pět minut, a integrace nových raket ER‑MRLS s doletem prodlouženým na více než 45 km.
K programu MLRS se ještě před zahájením zkoušek připojila Velká Británie, Německo a Francie. V těchto zemích také probíhala licenční výroba raketometu; v Německu je zaveden jako MARS (Mittleres ArtillerieRaketenSystem) a ve Francii jako LRM (Lance‑Roquettes Multiple). Kromě nich jej zakoupilo dalších deset zemí, např. Nizozemí, Řecko, Turecko, Izrael nebo Japonsko.
MLRS je skutečně výjimečnou zbraní, která zatím nebyla překonána, což ostatně potvrzují i impozantní výsledky z operací v Iráku. Žádný konkurenční raketomet nenabízí takovou kombinaci palebné síly, přesnosti, pohotovosti a pohyblivosti. Prakticky jedinou slabinou MLRS je vysoká cena, která jej dělá dostupným jen pro bohaté zákazníky.
Na základě MLRS byly také vyvinuty dva další systémy. Zatím bez úspěchu je nabízena modifikace ráže 160 mm na podvozku transportéru M113, oficiálně známá jako LARS (Light Artillery Rocket System) a přezdívaná „MLRS Junior“. Kromě menší ráže je vybavena jednodušším systémem řízení palby, takže její cena je přijatelnější.
Jednotky rychlé reakce armády i námořní pěchoty si v roce 2000 vybraly HIMARS (HIghly Mobile ARtillery System) na šestikolovém podvozku FMTV. Nese pouze jeden šestiranný kontejner (nebo jednu střelu ATACMS), ale jinak je zcela kompatibilní s MLRS. První jednotka by měla být bojeschopná v roce 2006.

Brazilský ASTROS II prohrál
Francie a Německo mají kromě MLRS i starší raketomety vlastní výroby. Ve Francii je to RAP‑14 pro 22 raket ráže 140 mm na kolovém přívěsu. Německo vyrábělo moderně řešený raketomet LARS (Leichtes ArtillerieRaketenSystem), známý též jako Raketenwerfer 110 SF. 36 raket ráže 110 mm je umístěno na korbě šestikolového vozidla Magirus‑Jupiter (LARS I) nebo MAN (LARS II). K dispozici je celkem sedm hlavic (cvičná, radarová zástřelná, tříštivá, dýmová a tři kazetové s různými druhy min).
Dělostřelecké raketomety produkuje i mnoho dalších zemí, např. Itálie, Španělsko, státy bývalé Jugoslávie, Írán, Indie, Japonsko nebo Korejská republika. Z prostorových důvodů je nelze ani vyjmenovat; přesto je tu několik významných a zajímavých systémů, které si zaslouží podrobnější zmínku.
K nejvyspělejším patří brazilský ASTROS II (Artillery SaTuration ROcket System) od firmy Avibras. Je umístěn na lehce pancéřované šestikolové platformě a je vybaven moderním systémem řízení palby. Kontejnerový nabíjecí systém umožňuje připojení tří typů odpalovacích zařízení: SS‑30 (32 127mm raket), SS‑40 (16 180mm raket) a SS‑60 (čtyři 300mm rakety). Irák je vyráběl licenčně a v roce 1991 do nich vkládal velké naděje, avšak americké MLRS je bez problémů zničily.
Egypt vyvinul speciální raketometný systém D‑3000 pro vytváření masivních dýmových clon v krátkém čase, což je důležité pro armádu, která bojuje v otevřeném prostoru pouště. Používá šasi čtyřkolového obrněného transportéru a nese dvanáct 80mm raket. Jedna salva vytvoří 1000 metrů vysoký sloup dýmu, který setrvá až 15 minut.
Během vleklého konfliktu v Angole musela armáda Jihoafrické republiky čelit sovětským raketometům BM‑21. Na základě této zkušenosti byl vyvinut raketomet Valkiri, který je (podobně jako většina jihoafrické vojenské techniky) optimalizován pro boj v buši. Valkiri odpaluje 24 střel ráže 127 mm, jež explodují ve výšce osmi metrů nad terénem. Jeden raketomet je schopen zasypat oblast asi 1000 m2 přibližně osmi tisíci střepin. Modernizovaná verze se 40 hlavněmi je zavedena pod jménem Bateleur.
Závěrem lze říci, že dělostřelecký raketomet ušel od svého vzniku cestu, která se může zdát dlouhá i krátká. Na jednu stranu je tu velký technologický pokrok, který přinesl počítačové řízení palby, rychlejší nabíjení, hlavice se submunicí a samostatně naváděné projektily. Na stranu druhou se základní principy konstrukce a použití raketometů vlastně nezměnily, takže v jednom konfliktu mnohdy bojují typy, které dělí půl století vývoje.

Lukáš Visingr
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Technické údaje vybraných ruských dělostřeleckých raket

M-13
M-14
M-24
M-21
9M27
9M55
Způsob stabilizace:
Š
R
R
ŠR
ŠR
ŠR
Průměr rakety (mm):
132
140
240
122
220
300
Délka rakety (mm):
1510
1085
1225
2870
4800
7600
Hmotnost rakety (kg):
42,5
39,6
112,2
66
280
800
Hmotnost hlavice (kg):
26
19
61,3
20
100
260
Max. rychlost letu (m/s):
355
400
280
690
-
-
Max. dolet (m):
8470
9810
6580
20 750
35 000
70 000
Způsob stabilizace: Š šípové stabilizátory, R rotace, ŠR šípové stabilizátory a pomocná rotace

Technické údaje raketometu M270 MLRS a rakety M26
Posádka:
3
Délka vozidla (mm):
6832
Šířka vozidla (mm):
2972
Výška vozidla (mm):
2600
Hmotnost vozidla (kg):
24 756
Max. rychlost na silnici (km/h):
65
Max. dojezd na silnici (km):
483
Průměr rakety (mm):
227
Délka rakety (mm):
3937
Hmotnost rakety (kg):
306
Hmotnost hlavice (kg):
165
Max. účinný dostřel (m):
31 800
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