Sovětské kuriozity:
Neobvyklé zbraně s rudou hvězdou

Sovětskému vojenskému vedení se nezřídka vytýkalo hodně rigidní myšlení, jež se pevně drželo zkušeností z druhé světové války. Něco pravdy na tom určitě bylo, ale současně se musí přiznat, že někdy dostaly šance velmi progresivní či originální typy techniky, ačkoli zdaleka ne všechny nápady se v praxi osvědčily.

Pro sovětský přístup k vývoji vojenské techniky byla velice příznačná asymetričnost. Na nové zbraně v arzenálu USA se proto mnohdy reagovalo nikoli příkazem vytvořit přímý ekvivalent, nýbrž spíše snahou vyvinout něco kvalitativně odlišného, co využije slabé stránky amerického typu a umožní jej spíše „obejít“, nikoli „předběhnout“. Právě proto se v SSSR objevilo mnoho opravdu neobvykle až bizarně řešených konstrukcí techniky, z nichž některé zklamaly, kdežto jiné se osvědčily a v nových podobách stále slouží.

Tichý výstřel pro Specnaz
Mezi složky sovětských ozbrojených sil, které budily největší obavy, zajisté náležely speciální jednotky neboli útvary Specnaz. Jejich arzenál zahrnoval i řadu nezvyklých zbraní, a to včetně bezhlučných, resp. velmi tichých pušek a pistolí. Coby zřejmě nejznámější příklad se dá uvést odstřelovačská puška VSS Vintorez („Závitořez“), která vznikla v institutu CNIITočMaš a do výzbroje vstoupila v roce 1987. Integrální součástí její konstrukce je rozměrný válcový tlumič na ústí, avšak nejzajímavější prvek představuje použitá munice, protože pro VSS byl vytvořen naprosto nový náboj ráže 9×39 mm. Inženýři usilovali o eliminování akustického třesku, který vzniká při překonání rychlosti zvuku, takže střela musela být podzvuková, jenže malá rychlost by logicky výrazně omezila dostřel, přesnost a průbojnost. Řešením se proto stala velice těžká střela, jež vyšší hmotností „supluje“ nízkou rychlost. Pro náboj 9×39 mm potom vznikly i jiné typy zbraní, jež dodnes vlastní „speciálové“ v Rusku. Jinou zajímavostí byla tichá pistole PSS Vul, jež vstoupila do služby v roce 1983. Užívá zvláštní náboj 7,62×41 mm, v jehož nábojnici se nalézá pohyblivý píst. Prachové plyny při výstřelu zatlačí na píst a vymetou střelu z hlavně, zatímco píst utěsní nábojnici, což značně ztlumí hluk.

Bezhlučné granátomety
Tiché pušky či pistole různých koncepcí samozřejmě najdeme po celém světě, ale za skutečný unikát v sovětském arzenálu lze označit tiché granátomety. Ty vznikly především k tomu, aby „speciálové“ získali zbraň k ničení západních nosičů jaderných zbraní, tedy balistických raket či letounů na letištích. Během 70. let byl proto zařazen do služby bezhlučný granátomet BS-1, jehož princip se trochu podobal pistoli PSS. Pro pohon sloužil speciální „tlačný“ náboj kalibru 7,62 mm, jehož energie zatlačila na píst v hlavni granátometu. Píst pak vymetl z hlavně granát ráže 30 mm a okamžitě hlaveň uzavřel, aby expandující plyny způsobily menší hluk. Samotný granát zvaný BMJa-23 Jaščerica dokázal na 300 m probít 10–15 mm oceli a následně způsobit explozi palivové nádrže letadla či rakety. Granátomet se však neužíval samostatně, nýbrž jako součást soupravy 6P15 Tišina, v níž byl instalován pod hlavní 7,62mm útočné pušky AKMSB s tlumičem. Koncem 70. let se objevila nová verze zvaná 6S1 Kanarejka, jež spojovala tichou pušku AKS-74UB ráže 5,45 mm a zdokonalený granátomet BS-1M s dostřelem až 400 m, ale zdá se, že obě soupravy již byly z výzbroje vyřazeny.
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Čas raketových tanků
Generální tajemník Nikita Chruščov se vyznačoval také tím, že leckdy mluvil do věcí, kterým rozuměl jen málo (pokud vůbec), a proto často způsoboval ostudu či škodu. Týkalo se i oboru vojenské techniky, protože Chruščov se stal nekritickým fanouškem raketových zbraní a chtěl je zavádět naprosto všude. Jestliže jeho podpora balistických střel byla určitě správná, jinak to bylo v případě obrněných a dělostřeleckých jednotek, jelikož generální tajemník hodně omezil vývoj kanonů a houfnic ve prospěch raket. To se posléze odrazilo i v kategorii tanků, neboť se objevilo mnoho projektů „raketových tanků“, jež místo klasických kanonů používaly neřízené či řízené rakety. Spektrum nápadů bylo skutečně hodně pestré, ale naprostá většina se ukázala jako nepraktická a nepřekročila stádium návrhu či prototypu. Do sériové produkce (a to pouze omezené) se dostal jen jeden typ, a sice stíhač tanků IT-1, který oficiálně vstoupil do výzbroje roku 1968. Základ představoval podvozek tanku T-62, na kterém byla posazena zvláštní nízká věž s výsuvným odpalovacím zařízením pro protitankové řízené střely kompletu 2K4 Drakon. Střela 3M7 se na cíl naváděla poloautomaticky s pomocí bezdrátových povelů a nabízela dolet okolo 3300 m. Vozidlo vezlo zásobu patnácti raket. „Papírové“ výkony vypadaly impozantně, jenže celý systém byl příliš specializovaný, složitý a poruchový. Dvě stovky vozidel IT-1 tedy zůstaly ve službě jen tři roky, načež prodělaly přestavbu na tahače. Sázka na „raketové tanky“ se však nakonec jistým způsobem přece jen ukázala jako správná, protože pozdější typy tanků obdržely řízené rakety odpalované z hlavní kanonů.

Reaktivní plamenomety
Klasický plamenomet využívá kapalnou zápalnou směs, kterou vytlačuje ze zbraně tlak plynů. Jde o princip sice jednoduchý a osvědčený, avšak také pro uživatele potenciálně nebezpečný a vyznačující se relativně omezeným a dosti proměnlivým (jelikož na větru závislým) dosahem. Hledaly se tedy jiné metody dopravy zápalných látek na cíl a z této snahy vzešly zbraně, které se začaly označovat jako reaktivní plamenomety. Konstrukčně vzato jde o bezzákluzové nebo raketové vrhače projektilů se zápalnou náloží, jež tedy nabízejí mnohem větší dosah i přesnost než klasické plamenomety. První taková zbraň jménem RPO Rys vstoupila do výzbroje v roce 1975 a v zásadě šlo o jednorázový bezzákluzový granátomet ráže 93 mm, který mohl na dálku až 400 m vystřelit zápalný granát. V roce 1983 nastoupil typ druhé generace RPO Šmel, jehož max. dostřel vzrostl na 1200 m, i když ten mířený je jen asi poloviční. Základní verze jménem RPO-A odpaluje výbušnou termobarickou střelu a roku 1988 přibyly dvě odvozené varianty, a to zbraň RPO-Z s čistě zápalným projektilem a dýmová verze RPO-D. V té době už se nalézal ve výzbroji také další reaktivní plamenomet, ovšem tentokrát daleko větší, jelikož se jednalo o těžký samohybný komplex. Dostal jméno TOS-1 Buratino a byl postavený na podvozku tanku T-72, na němž se nalézalo mohutné odpalovací zařízení pro třicet raket kalibru 220 mm. Ty se odvodily z raket pro dělostřelecký raketomet Uragan, ale oproti nim obsahovaly menší zásobu paliva pro motor a větší bojovou hlavici. Dostřel tak činil jenom 3600 m, ovšem ničivý účinek termobarických náplní byl skutečně mimořádný. TOS-1 absolvoval nasazení v Afghánistánu a stále se nachází ve výzbroji ruské armády, ale už jej nahrazuje nová verze TOS-1A Solncepok mající pouze 24 hlavní, ale zato s dostřelem 6000 m.

Nejhlučnější letouny
Mezi součásti moskevských přehlídek konaných 9. května pochopitelně patří i průlety formací letadel. Nad hlavním městem tedy přelétají také strategické bombardéry včetně strojů Tupolev Tu-95MS, které představují modernizovanou podobu skutečně letité konstrukce, protože první verze Tu-95 vstoupila do služby již v roce 1956. Generálové tehdy požadovali stroj, jenž bude schopen přepravit nad území USA těžkou jadernou pumu, což v praxi znamenalo akční rádius 8000 km s nákladem okolo 11 tun. Výsledkem se tak nutně musel stát gigantický letoun, který měl křídlo o rozpětí 50 m, prázdný vážil cca 80 tun a pojal zásobu přes 80 tun paliva. Logicky tedy potřeboval extrémně výkonnou a zároveň (relativně) úspornou pohonnou soustavu, takže volba padla na turbovrtulové motory. Stroj Tu-95 tak pohánějí čtyři agregáty NK-12, každý se dvěma protiběžnými vrtulemi o průměru 5,6 m. Hluk produkovaný těmito motory je extrémní, a proto se podle řady zdrojů jedná o vůbec nejhlučnější letadlo všech dob. Ačkoli původně šlo o nosič bomb, Tu-95 ukázal schopnost působit i v jiných rolích, např. jako nosič řízených střel s plochou dráhou letu, k čemuž vznikly varianty Tu-95K a Tu-95MS. Další provedení sloužila jako průzkumná, což poté vedlo k zájmu ze strany sovětského námořnictva, které si objednalo odvozený námořní hlídkový a protiponorkový stroj Tu-142. Konstrukce Tu-95/142, známá též pod západním kódem Bear („Medvěd“), se osvědčila natolik, že z ní byl posléze odvozen také civilní dopravní letoun Tu-114 Rossija. Ten již nelétá, ale inovované verze Tu-95 a Tu-142 se stále nacházejí v arzenálu ruských ozbrojených sil, průběžně se modernizují a předpokládá se, že by do výslužby měly odejít snad až po roce 2040.

Gigantické helikoptéry
O ruské konstrukční škole se mnohdy říká, že jeví sklony ke gigantománii, resp. ke konstrukci obrovských věcí. V některých ohledech je to jistě nadsázka, jenže pokud to u nějaké kategorie platí bezezbytku, pak u vrtulníků. Právě v SSSR totiž vznikly těžké dopravní vrtulníky Mi-6 a Mi-26, z nichž první vstoupil do služby v roce 1959 a zvládl náklad až 12 tun. V roce 1980 jej vystřídal druhý typ, který unese dokonce 20 tun a dosud představuje největší sériově vyráběný vrtulník světa. O schopnostech těchto obrů vypovídá i fakt, že si připsaly řadu rekordů, ovšem podstatně méně známý fakt představují záměry využít je jako nosiče balistických střel. Za tím účelem vzniklo v 60. letech provedení Mi-6RVK, které mohlo dopravovat mobilní odpalovací zařízení pro taktické rakety Luna-MV a operačně-taktické střely R-17 Elbrus (neboli Scud-B). Generálové doufali, že vrtulníky přispějí k rychlému rozmístění raket na nečekané pozice, což nepříteli ztíží přípravu či reakci. Systém sice absolvoval zkoušky, ovšem do sériové výroby se nedostal. Podobně dopadl také další, ještě impozantnější pokus nazvaný Mi-12, jak se nazýval vůbec největší vrtulník všech dob. Gigant se dvěma vedle sebe umístěnými nosnými rotory se mohl pochlubit vzletovou hmotností 105 tun, z čehož mohl náklad tvořit asi 40 tun. Mezi jeho zamýšlená použití patřilo i rychlé rozmisťování mezikontinentálních balistických raket, což se mimochodem plánovalo provádět také s dopravním letounem An-22. Obrovský Mi-12 poprvé odstartoval v roce 1967 a připsal si řadu rekordů, ovšem ozbrojené síly ho nakonec z několika důvodů odmítly, a tak zůstalo jen u dvou prototypů. Jeden se dosud nalézá v areálu firmy Mil, kdežto druhý lze spatřit v muzeu Monino u Moskvy.

Ponorka plná extrémů
V roce 1971 přijalo sovětské námořnictvo do služby první nukleární ponorku nové třídy, která obdržela označení Projekt 705 Lira, zatímco západní odborníci jí přidělili kód Alfa. Nebyla to náhoda, protože první písmeno řecké abecedy si dlouho „schovávali“ pro něco zvláštního, což nová ponorka nepochybně byla. Její „srdce“ představoval reaktor, který k chlazení nepoužíval vodu, nýbrž kapalnou směs olova a bismutu, díky čemuž produkoval mnohem vyšší výkon při menších rozměrech. Celá ponorka tudíž mohla být menší. Trup se vyrobil z odolného titanu, a proto se „Alfa“ dokázala ponořit do hloubky okolo 400 m, byť nelze vyloučit, že zvládla i víc, možná dokonce 1000 m. Ohromující však byla především její rychlost a akcelerace, jelikož se díky výkonovým charakteristikám reaktoru dokázala za velmi krátkou dobu dostat na 40 uzlů. Skutečné maximum ovšem leželo mnohem výše, ačkoliv se pořád utajuje. Clona utajení, která „Alfu“ kryla, byla ostatně extrémní i na sovětské poměry, což prokazuje také složení posádky. Díky vysoké úrovni automatizace ji tvořilo pouze 31 mužů, z nichž bylo 27 důstojníků (a tedy prověřených profesionálů). Výzbroj zahrnovala šest torpédometů ráže 533 mm. Vzniklo sedm plavidel Projekt 705, která měla působit jako „stíhačky“ nepřátelských ponorek. Západ z nich měl ohromný strach, ale ve skutečnosti se jednalo o velmi problémové ponorky, které neustále pronásledovaly četné poruchy. Při rychlé plavbě jejich enormní hlučnost zahlcovala dokonce i jejich vlastní sonar, byly tedy takřka „slepé“, a proto se jedna srazila s velrybou! Další musela opustit službu, neboť v jejím reaktoru zatuhnul kov. Zbylých šest se vyřadilo v 90. letech, byť mnoho fanoušků na ně dodnes nostalgicky vzpomíná.

Zbraně pro žabí muže
Do struktury sovětského námořnictva patřily také speciální jednotky, jež sloužily pro diverzní, sabotážní a špionážní operace, ale též pro ochranu sovětských námořních objektů před akcemi nepřátelských potápěčů. A právě proto dostal ústav CNIITočMaš v 60. letech zadání vyvinout zbraně pro účinnou střelbu pod vodou. Nešlo o nic snadného, neboť voda je asi 800krát hustší než vzduch a je téměř nestlačitelná, což výrazně komplikuje rychlý pohyb. Za tělesem se totiž utváří kavitační dutina (tzv. kaverna), která ho značně destabilizuje a zpomaluje. Již pár metrů pod hladinou tedy klasická pistole či puška nabízí dostřel jen asi jeden metr! Řešením se proto staly nové náboje s mimořádně dlouhými střelami, které připomínají jakési šipky. Takový tvar se sice nehodí do vzduchu, ve vodě však poskytuje vlastnosti podstatně lepší. První zbraní pro tyto náboje se stala pistole SPP-1, která oficiálně vstoupila do služby roku 1969. Vyznačuje se čtveřicí hlavní pro střely ráže 4,5 mm, které v hloubce 5 m pod hladinou nabízejí dostřel až 17 m. V roce 1975 přibyla ještě výkonnější zbraň, a to automatická puška APS se zásobníkem na 26 nábojů ráže 5,66 mm. Efektivní dostřel v hloubce 5 m činí cca 30 m a ještě v hloubce 40 m lze střílet na vzdálenost až 10 m. Testovaly se též podvodní kulomety, které se však do řadové výzbroje nedostaly. Se zbraněmi SPP-1 a APS se dá sice pálit i na souši, avšak přesnost je pak velice špatná. Také proto se již za sovětských časů pracovalo na „obojživelných“ zbraních, jež by umožňovaly efektivní palbu v obou prostředích. Úspěch ovšem přišel až v novém tisíciletí, kdy námořnictvo Ruska přijalo novou pušku ADS ráže 5,45 mm, do níž lze vkládat zásobníky s běžným střelivem i zvláštními „podvodními“ náboji.
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