Raketový automat:
Zbraňový systém Oerlikon Typ 3Z 8DLa

Švýcarská firma Oerlikon se zapsala do vojenské historie zejména jako výrobce rychlopalných kanonů pro letectvo a protivzdušnou obranu. Její portfolio ovšem bývalo mnohem rozsáhlejší, protože zahrnovalo i skutečně nekonvenční zbraňové systémy, jak prokazuje značně neobvykle řešený raketomet se dvěma revolverovými bubny.

Standardní arzenál obrněných transportérů či bojových vozidel pěchoty již po desítky let tvoří kombinace rychlopalných kanonů, kulometů a protitankových řízených střel. Vyskytují se ale i výjimky, z nichž mezi nejznámější náleží sovětská, resp. ruská vozidla BMP-1 a BMP-3, jež nesou kanony ráže 73, resp. 100 mm. Značně specifickou výzbroj pro tuto kategorii obrněnců ale zkoušely i některé západní země, mj. Švýcarsko, kde vznikl vrhač 81mm neřízených raket. Ačkoli se na něj už téměř zapomnělo a nachází se jenom v muzeu ve švýcarském Fullu, jedna země jej kdysi skutečně zavedla do řadové výzbroje.

Nabídka neřízených raket
Firma Hispano-Suiza dodávala v 60. letech mj. neřízené rakety SURA 80R ráže 81 mm, jež se pak přesunuly do nabídky společnosti Oerlikon, která v roce 1971 koupila zbrojní divizi firmy Hispano-Suiza. Kromě pokračování produkce se pustila i do vylepšování a výsledkem se stala zmodernizovaná raketa SURA-D s delším dostřelem. Později se rozběhla kooperace s italskou společností SNIA-Viscosa a výsledkem se stala další podoba SNORA, u které se max. dostřel zvýšil z 9 km na 10 km. Základní verze nesla tříštivo-trhavou hlavici o váze 4,5 kg, ovšem do nabídky přibyly i rakety s hlavicí tříštivo-trhavou-zápalnou, kumulativní (jež údajně dokázala probít až 45 cm oceli), cvičnou a značkovací. Hmotnost raket se pohybovala mezi 13 a 20 kg. Všechny zmíněné neřízené rakety kalibru 81 mm se nejčastěji používaly coby výzbroj letadel, ale firma Oerlikon vyvinula také salvové raketomety řady RWK, které se zkoušely na různých pásových i kolových obrněncích. Rozhodně nejzajímavější nápad ovšem představoval systém, jehož vývoj začal již roku 1964, kdy rakety dodávala značka Hispano-Suiza. Není zcela jasné, jak se tato myšlenka objevila, ačkoliv se nabízí např. inspirace některými raketomety, které se za druhé světové války montovaly na tanky a dovedly fungovat i v horizontálním režimu, tedy vést i přímou palbu (např. americký T34 Calliope). V každém případě se zrodil projekt vrhače 81mm neřízených raket pro lehká obrněná vozidla.

Dva bubny a dvě hlavně
Oficiální označení zbraně znělo Oerlikon Typ 3Z 8DLa, byť na světovém trhu se běžně užíval komerční název MRS-80 (Multiple Rocket System). Čísla odkazovala na ráži neřízených střel a o celé zbrani se často mluvilo jako o 80mm raketometu, avšak technicky vzato měl kalibr 81 mm a původně sloužil pro rakety SURA, přestože byl kompatibilní i s novější řadou SNORA. V německých zdrojích se objevuje i popis „Zwillings-Raketenautomat“, tedy dvojitý raketový automat, což patrně nejlépe vystihuje konstrukci a funkci kompletu. K hranaté základně, která se montovala na obrněnec jako normální otáčivá věž, byla po stranách připojena dvě mohutná tělesa, jež ukrývala dva revolverové bubny, každý pro devět raket. K čelu každého tělesa byla připojena hladká hlaveň. Odměr systému byl kruhový, kdežto náměr nabízel rozsah od –10 do +50 stupňů. Prázdná hmotnost činila 850 kg a po plném nabití vzrostla na 1050 kg. Pro míření na pozemní nebo hladinové cíle sloužil klasický optický zaměřovač. Komplet opravdu nabízel automatický režim, v němž každá hlaveň pálila teoretickou rychlostí 150 až 170 ran za minutu (tedy v součtu přes 300 ran za minutu), takže všech osmnáct raket se dalo odpálit za méně než čtyři sekundy. Komplet Oerlikon Typ 3Z 8DLa vzbudil v polovině 60. let značný zájem, takže se brzy začaly vyskytovat pokusné montáže na různých typech vozidel a několik armád potom skutečně zvažovalo jeho zavedení do řadové služby.

Zkoušky u Bundeswehru
Mezi nejvážnější zájemce spadalo Rakousko, jež koupilo minimálně dva exempláře a umístilo je na své pásové obrněné transportéry Saurer 4K 3FA. Dvojice vozidel se potom předvedla na vojenské přehlídce, která se konala 27. dubna 1965 ve Vídni, ale zůstalo jenom u experimentů a další exempláře se neobjednaly. „Raketový automat“ prodělal zkoušky i v západoněmeckém Bundeswehru, kde byl umístěn na pásovém obrněném transportéru Hispano-Suiza HS.30 alias Schützenpanzer 12-3, který se v NSR vyráběl licenčně u firem Hanomag a Henschel. Navíc se testovala další platforma, a sice obrněný automobil, který švédská značka Landsverk postavila na šasi Mercedes-Benz Unimog 405SH, a proto se obvykle nazýval Pansarbil Unimog 405SH. Kromě Bundeswehru jej zkoušela také armáda domácího Švédska, jenže ani jedna země jej do řadové výzbroje nezavedla. A stejně skončil i třetí německý pokus, a sice montáž „raketového dvojčete“ na nákladní vůz Magirus-Deutz Jupiter Typ 178 D15A, který byl opatřen také lehce pancéřovanou kabinou. Zřejmě nejpodivnější aplikace se ale vznikla v USA, protože americké námořnictvo si roku 1967 koupilo jeden komplet MRS-80, který se pak objevil na přední části hlídkového člunu PTF-13 třídy Nasty, který sloužil pro zkoušky různých zbraní. Po zakončení těchto pokusů byl systém ze člunu demontován a podle některých tvrzení byl darován loďstvu Ekvádoru, ale jeho další osudy se vystopovat nepodařilo.

Ve výzbroji armády Chile
Určitou zvláštnost a záhadu představují fotografie z Brazílie, jež zachycují známý šestikolový průzkumný obrněnec amerického původu M8 Greyhound, k jehož věži s 37mm kanonem jsou připojena tělesa s hlavněmi podobající se těm na MRS-80. Zcela totožná však s nimi nejsou, a proto se usuzuje, že snad může jít o jakousi lokální kopii nebo maketu. V Latinské Americe se však nachází i jediná země, jež „raketový automat“ opravdu zařadila do běžné výzbroje, a sice Chile. Jeho armáda v roce 1969 koupila od švýcarské zbrojovky MOWAG deset čtyřkolových obrněnců Grenadier, z nichž osm neslo systémy MRS-80 (a zbylé dva byly velitelské). V roce 1978 dokonce chybělo pouze málo k jejich nasazení v boji, neboť Argentina se tehdy chystala k invazi na sporné ostrovy v průlivu Beagle. Chile na to zareagovalo rozmístěním vojenských sil (včetně vozidel Grenadier) v oblasti, takže k přímému ozbrojenému konfliktu tam nedošlo. Firma MOWAG instalovala zbraň Typ 3Z 8DLa také na další svoje výrobky, a sice na pásové bojové vozidlo pěchoty Tornado (více v č. 12/2019), na šestikolový obrněný transportér Puma (více v č. 2/2020) a čtyřkolový obrněnec Wotan MR 8, ale žádná kombinace nepřekročila fázi zkoušek. Celý zbraňový systém vyhlížel působivě, ale neřízené rakety byly nepřesné a vadila i jejich relativně malá zásoba. Reálná bojová hodnota proto byla dost omezená, takže švýcarský „raketový automat“ zůstal jenom zajímavou kuriozitou.
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