Ruské dělostřelecké raketomety

V ruské vojenské taktice vždy hrála významnou roli dělostřelecká příprava a podpora. Je tedy jen logické, že Rusko dosáhlo špičkové úrovně v oboru dělostřeleckých raketometů. Za druhé světové války se legendární „Kaťuše“ staly postrachem německých vojáků, studená válka pak přinesla slávu raketometu Grad a posléze se objevily ještě výkonnější zbraně Uragan a Smerč. Ruské salvové raketomety neztrácejí přitažlivost ani na začátku nového tisíciletí.

Stalinovy varhany
7. července 1941. Německá armáda rychle postupovala do hloubky území Sovětského svazu. U běloruského města Orša došlo k velké bitvě, v níž Němci utrpěli značné ztráty. Jakási nová neznámá zbraň zničila městskou železniční stanici včetně několika zásobovacích vlaků. Bylo to první bojové nasazení ruských dělostřeleckých raketometů BM-13, kterým němečtí vojáci kvůli charakteristickému hvízdavému zvuku říkali „Stalinovy varhany“. Ale snad nejznámější jsou pod přezdívkou, kterou jim dali ruští vojáci: „Kaťuša“.
Vývoj ruských dělostřeleckých raket sahá do poloviny 30. let, kdy SSSR vyvinul tehdy velice moderní letecké neřízené rakety RS-82 a RS-132. Na jejich základě byla v letech 1937-1938 zkonstruována dělostřelecká raketa M-13 ráže 132 mm. S bojovou hlavicí o hmotnosti 4,9 kg měla maximální dostřel asi 8,5 km. Záhy bylo zkonstruováno samohybné odpalovací zařízení pro 16 raket označené BM-13-16. Sériová výroba raket začala v roce 1940, avšak rozhodnutí o produkci odpalovacích zařízení bylo přijato doslova několik hodin před německým útokem na SSSR. Raketomety (tehdy známé jako „gardové minomety“) byly ze začátku přísně tajnou zbraní a byly zařazeny jen u útvarů NKVD; až později přišly k běžným armádním jednotkám. Využívaly podvozky nejen ruských nákladních automobilů, především ZiS-5 a ZiS-6, ale také šasi amerických, britských a kanadských vozů získaných v rámci zákona o půjčce a pronájmu, jako byly oblíbené automobily značky Studebaker.
Během války byly zařazeny do služby i další druhy dělostřeleckých raket, a to zejména 82mm raketa M-8 a 300mm rakety M-30 a M-31. První se vystřelovala z 48násobného odpalovacího zařízení BM-8-48, kdežto 300mm rakety startovaly z 12ranného raketometu BM-31-12. Také tyto zbraně dostaly do vojáků dívčí přezdívky; raketometům BM-8-48 se říkalo „Andrjuša“ a systémům BM-31-12 zase „Váňuša“. Všechny zůstaly ve výzbroji i řadu let po druhé světové válce a ve značném rozsahu se exportovaly. A ještě dnes se s některými systémy z této éry lze setkat ve výzbroji států třetího světa.

Dělostřelecký Kalašnikov
Vývoj se ale samozřejmě nezastavil. V průběhu 40. a 50. let byly v SSSR vyvinuty a zařazeny do služby čtyři další typy dělostřeleckých raket. Dostaly označení M-14, M-20, M-24 a M-28, kde vždy číslo udává průměr těla rakety v centimetrech. Nejrozšířenější byla raketa M-24, jež startovala z 12násobného odpalovacího zařízení na podvozku nákladního automobilu ZIL. Ale v době, kdy tyto raketomety budily zájem na vojenských přehlídkách, už probíhal vývoj nové zbraně, která se měla brzy stát nejrozšířenějším salvovým raketometem na světě. Veřejnost se s ní mohla poprvé seznámit v roce 1965.
Komplex 9K51 Grad využívá 122mm neřízené rakety M-21 vypouštěné z raketometu BM-21 se 40 hlavněmi na podvozku automobilu Ural-375D. Existují dvě kategorie raket, tzv. krátké a dlouhé. Nesou stejnou bojovou hlavici o váze zhruba 20 kg, ale odlišují se množstvím tuhých pohonných látek. Krátké rakety tedy mají dostřel asi 11 km, zatímco dlouhé doletí na více než 20 km. K dispozici je velké množství různých typů hlavic: od základních tříštivých a trhavých přes zápalné a dýmové až po hlavice s chemickými nebo biologickými náplněmi. Později byly vyvinuty i kontejnerové hlavice se submunicí a v současné době jsou v nabídce také naprosto nové rakety s doletem přesahujícím 30 km. Jeden raketomet BM-21 Grad dokáže svou salvou pokrýt plochu přibližně čtyř hektarů.
Systém 9K51 byl poprvé bojově nasazen v pohraničním konfliktu s Čínou v roce 1969. SSSR tuto zbraň masivně exportoval a řada uživatelů vyrobila i vlastní verze, zpravidla umístěné na podvozcích domácích vozidel. Jistě stojí za zmínku, že za nejlepší podobu je obecně pokládán československý raketomet vz. 70 (dnes RM-70) na podvozku Tatra 813 8×8. Jeho výhodou je nejen mimořádná průchodnost v terénu, ale zejména to, že veze náhradní svazek 40 raket. Ale i v Sovětském svazu byly připraveny různé varianty systému Grad. Byl to např. 9K55 Grad-1 na podvozku ZIL-131 (36ranný raketomet BM-21B) či výsadková obměna Grad-V na lehkém terénním vozidle GAZ-66B (12hlavňový raketomet BM-21V). Svéráznou verzí je jednoranný 9K132 Grad-P, oblíbený především u partyzánských jednotek. Počet zemí užívajících systém Grad se pohybuje kolem šedesáti. Díky své jednoduchosti, spolehlivosti a účinnosti bývá tato zbraň označována za dělostřelecký ekvivalent pušky AK-47.

Uragan a Smerč
V roce 1977 vstoupil do služby v Rudé armádě další raketometný systém. Má označení 9K57 Uragan a ráži 220 mm. Vozidlo BM-27 (neboli 9P140) využívá podvozek těžkého nákladního vozu ZIL-135, na jehož korbě se nachází 16hlavňová raketnice. Vozidlo je poměrně zajímavé tím, že má dva nezávislé motory, z nichž jeden pohání čtyři kola na levé a druhý čtyři kola na pravé straně. Rakety s hlavicí o hmotnosti kolem 100 kg mají maximální dostřel 35 km a plná salva pokryje prostor o rozloze 29 hektarů. Komplet Uragan používá na světě sedm zemí. Dá se v podstatě označit za ruský ekvivalent populárního amerického systému M270 MLRS ráže 227 mm, který dosáhl operační způsobilosti v roce 1983.
Za šest let po MLRS se objevila skutečně působivá odpověď Sovětského svazu. Roku 1989 se dostal do výzbroje 300mm komplet 9K58 Smerč, který je mnoha odborníky stále pokládán za pravděpodobně nejlepší dělostřelecký raketomet na světě. Odpalovací zařízení pro 12 raket je instalováno na šasi těžkého nákladního vozu MAZ-543M a nese název 9A52-2 neboli BM-30. Kompletní salva pokryje plochu zhruba 67 hektarů. Každá raketa váží asi 800 kg a k dispozici jsou střely s dosahem 70 a 90 km. V současnosti se pracuje na nové generaci raket pro Smerč, jež mají mít dostřel zhruba 130 km; vedle toho je v plánu zvětšit počet raketnic na 16 nebo 20. Smerč byl exportován do nejméně tří zemí: Alžírska, Kuvajtu a Indie. Odpalovací zařízení pro Indii jsou známa pod označením 9A52-2T a používají podvozek automobilu Tatra 816 10×10, který se v Indii produkuje licenčně.
Přestože pro raketomety Uragan i Smerč jsou stále k dispozici klasické unitární tříštivo-trhavé hlavice, jejich hlavní účel představuje střelba raketami s kontejnerovými hlavicemi, jež nesou různé typy submunice. Existuje submunice tříštivo-trhavá, protitanková i palivo-vzdušná, dále také několik typů protitankových a protipěchotních min, neboť Uragan a Smerč se používají i pro dálkové vytváření minových polí. Efektivita kompletu 9K58 Smerč je skutečně ohromná; dostřelem už se pohybuje v kategorii taktických balistických raket a naprosto bez nadsázky se uvádí, že kompletní salva baterie raketometů BM-30 zaměřená do malého prostoru se ničivou silou vyrovná taktické jaderné pumě.

Na zemi i na moři
V současném Rusku se o vývoj a výrobu dělostřeleckých raketometů stará podnik Splav. Jeho dnešní nabídka zahrnuje nejen popsanou trojici Grad, Uragan a Smerč, ale též několik dalších zajímavých dělostřeleckých reaktivních zbraní. Na prvním místě je to 122mm komplex 9K59 Prima s odpalovacím zařízením 9A51. Na podvozku automobilu ZIL-131 se nachází raketnice s 50 raketami odvozenými od munice pro Grad. Komplex Prima však není určen pro plošnou destrukci, nýbrž pro přesnou palbu na menší cíle. Jeho speciální střely s dostřelem 20 km mají oddělitelnou hlavici, která se k zemi snáší na padáčku. Dále je to „zápalný“ raketomet TOS-1 Buratino střílející palivo-vzdušné rakety. Využívá podvozek tanku T-72, na němž je umístěna raketnice pro 30 raket ráže 220 mm odvozených od střel pro Uragan. Nesou však daleko větší ničivou náplň, a tak dostřel TOS-1 činí pouze 3,5 km.
Další kapitolu tvoří námořní dělostřelecké raketomety. Již v 70. letech byla vyvinuta varianta systému Grad pro instalaci na válečné lodě. Nazývá se A-215 Grad-M a na rozdíl od základní pozemní verze má pouze dvacet hlavní. Některá vyloďovací plavidla mají až osm takovýchto raketometů. Na lodích se uplatňují i rakety ráže 140 mm; dříve se jednalo o námořní variantu raketometů BM-14, ale posléze byl připraven též speciální 140mm komplex A-22 Ogoň. Jeho odpalovací zařízení MS-227 má 22 trubek. Dva takové raketomety jsou mj. součástí výzbroje obřích výsadkových vznášedel Projekt 1232.2 Zubr.
K námořní výzbroji patří i poněkud neobvyklý raketometný systém DP-62 Damba. Vznikl za účelem ochrany lodí, přístavů, námořních základen a pobřežních instalací proti miniponorkám a potápěčům. V zásadě jde o úpravu raketometu Grad se speciálními raketami, jejichž hlavice se mohou potopit a explodovat v hloubce až 200 m. DP-62 při zaměřování terče spolupracuje se sonary na palubě lodi nebo na pobřeží. Odpalovací zařízení pobřežní verze systému Damba má název BM-21PD a na pohled se téměř neliší od základního BM-21.
Na začátku nového tisíciletí začala firma Splav vyvíjet další dělostřelecký raketomet Tornado. Nejde vlastně o úplně nový systém v pravém slova smyslu, nýbrž spíše o modulární komplex, který na jedné platformě spojí zbraně 9K57 Uragan a 9K58 Smerč. Raketnice bude díky tomu možné složit z trubek pro vypouštění všech typů raket ráže 220 i 300 mm, což se samozřejmě projeví v nižších nákladech na logistiku. Lze tedy očekávat, že systém Tornado si najde cestu do výzbroje ruské armády a že uspěje i na světovém trhu.
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