Těžké raketomety:
Od dělostřelecké podpory k dálkovým úderům

Dělostřelecké raketomety kdysi vznikly zejména coby zbraně pro plošnou destrukci, a proto se jednalo o prostředky odpalující velké počty raket relativně malých ráží. Kalibry však postupně rostly, takže řada dnešních typů raket se fakticky nalézá v kategorii balistických střel krátkého dosahu. U mnoha moderních raketometů se navíc uplatňuje modulární koncepce, díky které se dají využít k odpalování raket různých ráží a účelů.

Česká republika patří mezi země, které v současnosti nedisponují dělostřeleckými raketomety, což je smutným paradoxem, jestliže uvážíme, že československý raketomet vz. 70 kdysi patřil v této kategorii na světovou špičku. Armáda ČR jej však v roce 2010 vyřadila a není jisté, zda (popř. kdy) počítá s obnovením této stále důležité kapacity. Raketomety si uchovávají význam nejen v původní roli zbraní pro plošnou destrukci, ale i v dalších úlohách, protože rychle roste počet modulárních raketometů pro několik ráží raket. Nejvýkonnější z nich vlastně odpovídají balistickým raketám krátkého dosahu, a proto se takové systémy mohou uplatnit i jako zbraně pro přesné dálkové údery na cíle v hloubce za frontou.

Vznik modulární koncepce
Dělostřelecké raketomety se za druhé světové války staly vskutku účinnou a obávanou zbraní, a proto řada zemí v jejich rozvoji pokračovala. Kromě systémů, jež pálily salvy raket menších ráží, se však etablovaly i velké dělostřelecké rakety, které se na vypouštěcím zařízení obvykle nacházely v jednom nebo několika málo kusech. Coby příklad lze uvést americký typ MGR-3 Little John s doletem 18 km. Objevily se i taktické balistické střely s dosahem do 100 km, mj. sovětské rakety Mars, Filin či Luna, známé i pod západním kódem FROG. Tyto neřízené typy pak nahradil systém OTR-21 Točka. Mezi raketomety střílejícími salvy se vyskytovaly zbraně užívající i kolejová či košová vypouštěcí zařízení, ovšem postupně takřka absolutně převládly trubkové raketnice. Kromě toho vzrůstala též ráže raket, což se dá dobře ukázat na sovětských typech, jelikož po 122mm typu BM-21 Grad následoval 220mm raketomet Uragan s dosahem 35 km a posléze i 300mm Smerč s dostřelem až 90 km. U drtivé většiny typů ale platilo, že po vypálení salvy bylo nutno každou hlaveň nabíjet zvlášť, byť existovaly též výjimky, z nichž si jistě zasluhuje zmínit československý RM vz. 70, u něhož se dal celý svazek náhradních raket zasunout naráz pomocí mechanického zařízení. Zásadní přelom se tak dostavil až na konci 70. let, kdy se zrodila koncepce kontejnerového uspořádání. Místo zasouvání střel do jednotlivých hlavní se měla zkrátka celá sada vyprázdněných hlavní vyměnit za novou nabitou. To zároveň otevřelo cestu k modulárnímu raketometu, který by mohl vystřelovat rakety více různých ráží. Práce na takové zbrani se rozběhly ve druhé polovině 70. let současně ve dvou státech. Kromě USA, jejichž armáda žádala o efektivní odpověď na sovětský systém Uragan, to byla Brazílie, kde společnost Avibrás vyvinula první skutečně modulární raketomet, a to systém ASTROS II (Artillery Saturation Rocket System). Sériově se začal vyrábět v roce 1983 pro armádu Iráku a v téže době zavedla US Army systém M270 MLRS, který byl pak opakovaně zmodernizován, na počátku své kariéry však modulární povahu neměl.

MLRS, ATACMS a PrSM
Odpalovací zařízení amerického raketometu MLRS má podobu masivní „skříně“, která pojme dvojici kontejnerů, každý se šesti hlavněmi ráže 227 mm. Současně se zaváděním MLRS však již běžel vývoj další, tentokrát mnohem větší zbraně, která vstoupila do služby na přelomu 80. 90. let a dostala jméno MGM-140 ATACMS (Army Tactical Missile System). Zbraň ráže 610 mm existuje v několika variantách a nabízí dolet až 300 km. Pro její odpalování slouží systém M270, do jehož „skříně“ lze zasunout dva kontejnery, každý s jednou střelou ATACMS, čímž se i tento systém změnil v modulární raketomet. Podobné schopnosti má i jeho mladší a menší příbuzný, komplet M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), jenž vstoupil do výzbroje v roce 2005. Užívá šestikolový podvozek nákladního vozu FMTV a nese odpalovací zařízení o poloviční kapacitě, tedy buďto pro šest 227mm raket, nebo pro jednu 610mm střelu ATACMS. Oba raketomety dosáhly i značných exportních úspěchů zejména v rámci NATO a Středního Východu, výkony jejich raket však postupně přestaly postačovat. Kromě zvyšování dosahu a přesnosti 227mm raket a modernizace střel ATACMS tak vznikla idea zavést i úplně nový typ střely. Program se oficiálně rozběhl v roce 2017 pod označením LRPF (Long-Range Precision Fires), které se potom změnilo na PrSM (Precision Strike Missile). Armáda poptává raketu, jejíž rozměry by dovolily umístit do jednoho kontejneru hned dva kusy a která by proti ATACMS nabídla nižší cenu, účinnější hlavici a větší dosah. Nejprve se mluvilo o doletu 499 km, aby zbraň vyhověla smlouvě INF, byť bylo jasné, že její potenciál by byl daleko vyšší. Po loňském vypovězení smlouvy však omezení zmizela, nyní US Army mluví o dosahu 550 km a spekuluje se o pozdějším zvýšení až na 700 či 750 km.

Rakety za miliardu dolarů
Kontrakty na vývoj zbraně PrSM získaly dvě společnosti, a sice Lockheed Martin a Raytheon, z jejichž nabídek si hodlá US Army vybrat definitivního dodavatele. První z firem uskutečnila letový test své rakety 10. prosince 2019, zatímco druhá provedla na jaře 2019 zkoušky motoru a hlavice s tím, že letový test proběhne do konce roku, dosud se to však nestalo. Střela značky Raytheon má také vlastní komerční název DeepStrike, kdežto Lockheed Martin označuje svou raketu pouze jako PrSM. Na pohled se obě zbraně dle očekávání velmi podobají a působí jako štíhlejší zmenšeniny rakety ATACMS. Jejich kalibr se pohybuje okolo 300 mm, aby se mohla do jednoho kontejneru pro systémy M270 a M142 vejít požadovaná dvojice střel, délka se pak přibližně shoduje s raketami MLRS a ATACMS a činí kolem 4 m. Na zádi se nachází čtveřice ovládacích kormidel. Možná již v letošním roce by US Army mohla vybrat vítěze a celkem by chtěla koupit 2422 raket PrSM, na které hodlá od Kongresu žádat jednu miliardu dolarů. První zkušební série 30 exemplářů má být získána již ve fiskálním roce 2021 a oficiální zavedení do služby se plánuje na rok 2023. Střela PrSM by měla být schopna útočit nejprve jen na statické pozemní cíle, ale pozdější verze mají napadat i pohyblivé objekty včetně námořních. Lze také doplnit, že modernizace umožňující útoky na lodě se zvažuje i pro střely ATACMS. Tím však potenciál amerických raketometů rozhodně nekončí. Ze systému HIMARS totiž byla pokusně odpálena též raketa země-vzduch SL-AMRAAM (tzn. derivát zbraně AIM-120 AMRAAM) a námořní pěchota zvažuje upravit komplety HIMARS tak, aby mohly odpalovat také protilodní rakety Kongsberg NSM (Naval Strike Missile). Rozšíření kapacit zamýšlejí pro svoje systémy MLRS i tři západoevropští uživatelé, a to Německo, Itálie a Francie, neboť chtějí získat novou zbraň s dosahem až 500 km. Možnou cestu naznačil model, který v listopadu 2019 představila firma MBDA a jenž působil jako jakási odvozenina letecké střely Storm Shadow. Rozměry by měly umožnit, aby nabíjecí kontejner pojal dvojici exemplářů.

Pětice typů raket pro Lynx
Nespornou velmocí v sektoru modulárních raketometů je Izrael. Ve válkách s arabskými státy kdysi ukořistil velké počty 122mm raketometů Grad. Převzal je do výzbroje, zmodernizoval a nabídl i na světovém trhu pod názvem GradLAR. Poté přibyla řízená podoba AccuLAR-122 a výkonnější rakety kalibru 160 mm, které existují též v naváděné obměně AccuLAR-160. Jako zajímavost lze dodat, že Izrael vyvinul dokonce i nabíjecí kontejner pro raketomety MLRS, ve kterém se nachází osmnáct 122mm raket. Izraelské raketomety se dočkaly velkých exportních úspěchů, avšak židovský stát pokračoval ve vývoji. Zbrojovka IMI pak v novém století uvedla na trh modulární systém Lynx, který má dvě konzoly, každou pro jeden svazek hlavní či jeden kontejner. Ve výrobním programu se aktuálně nalézá pět různých typů, z nichž první obsahuje dvacet hlavní ráže 122 mm, kdežto druhý třináct hlavní ráže 160 mm. Třetí možností je raketa EXTRA (Extended Artillery Rocket), jež má ráži 306 mm, na délku měří 4,7 m a váží 570 kg. Na vzdálenost 150 km přepraví hlavici o hmotnosti 120 kg, a to s přesností do 10 m, jelikož je opatřena koncovým družicovým naváděním. Existují dva druhy hlavic, a sice tříštivo-trhavá a průbojná proti odolným objektům; výměnný svazek pro rakety EXTRA obsahuje čtyři hlavně. Větším příbuzným této zbraně je raketa Predator Hawk kalibru 370 mm, jež při délce 5 m váží 800 kg a s hlavicí o váze 140 kg nabízí dostřel 300 km; na každou konzolu komplexu Lynx se vejdou dva exempláře. Pátou možnost reprezentuje kontejner, ve kterém se nalézá jedna střela s plochou dráhou letu Delilah-GL s doletem 250 km a hlavicí o váze 30 kg, popř. také s jiným užitečným nákladem, např. průzkumnými senzory. Tato poslední varianta však patrně figuruje pouze v arzenálu samotné izraelské armády, jelikož není známo, že by se střely Delilah někdy vyvážely, kdežto systém Lynx již získal značné úspěchy.

Úspěchy izraelských zbraní
Izrael provozuje komplexy Lynx na podvozcích Mercedes-Benz Actros a lze předpokládat, že některé údery na cíle v Sýrii provedly právě jejich rakety EXTRA (a)nebo Predator Hawk. Na stejném podvozku je postavena také pětice systémů Lynx pro Rwandu, byť její armáda zřejmě koupila jen rakety LAR-160 ráže 160 mm. Úplně opačná situace ovšem panuje u dvou vysoce významných zákazníků, a sice u Ázerbájdžánu a Kazachstánu. Ty se rozhodly instalovat Lynx na osmikolové podvozky KAMAZ-6350 a pořídily si také střely EXTRA. Ázerbájdžán koupil zřejmě šest systémů, pro které v závislosti na ráži raket užívá lokální názvy Dolu-1 (122 mm), Leysan (160 mm) a Shimsek (306mm EXTRA), kdežto Kazachstán si objednal osmnáct kusů, kterým dal jméno Naiza. Následně se rozběhla licenční produkce v Kazachstánu a uvádí se, že jeho armáda chce provozovat celkově až 380 těchto systémů. Naiza se ale od základní podoby kompletu Lynx odlišuje, jelikož může užívat i pětihlavňové svazky pro rakety ráže 220 mm ze sovětského systému Uragan, patrně však nemůže vypouštět střely Predator Hawk. Kazachstán však ve spolupráci s Izraelem vyvinul i nový raketomet na šasi KAMAZ-63502, který obdržel název Tarlan a je určen speciálně k odpalování střel EXTRA a Predator Hawk. Mezi uživatele raket EXTRA patří i Vietnam, ale pro ten vzniklo speciální dvouhlavňové odpalovací zařízení na šasi KrAZ-255. Pro raketomet Lynx však roku 2019 vyrostla i domácí konkurence, protože zbrojovka Elbit vyvinula modulární komplex PULS (Precise & Universal Launching System). Menší podoba má podvozek Mercedes-Benz Actros, kdežto větší je založena na osmikolovém šasi Oshkosh M977 HEMTT a nese i nabíjecí jeřáb. PULS má opět dvojici konzol, pro něž se dodávají čtyři kontejnery, a sice pro osmnáct raket AccuLAR-122, deset raket AccuLAR-160, čtyři rakety EXTRA či dvě rakety Predator Hawk. Systém PULS se propaguje především jako podpůrný nástroj pro asymetrický (a)nebo městský boj.

Malý dron ukrytý v raketě
Stranou pochopitelně nemohlo zůstat ani Rusko jako tradiční dělostřelecká velmoc, jenže jeho cesta k modulárnímu raketometu nebyla lehká. Od počátku nového tisíciletí přicházely zprávy o vývoji komplexu Tornado, jenž by mohl vypouštět rakety ze systémů Grad, Uragan i Smerč, resp. ráže 122, 220 a 300 mm, ale ruská armáda nakonec změnila názor. Označení Tornado se tedy dnes užívá pro modernizované systémy Grad a Smerč, a sice 9K51M Tornado-G (bojové vozidlo 2B17M) a 9K515 Tornado-S (bojové vozidlo 9A54), které odpalují jen „své“ původní rakety kalibrů 122 a 300 mm. Jediným modulárním systémem se tedy stal 9K512 Uragan-1M, do něhož patří bojové vozidlo 9A53 a nabíjecí vozidlo 9T249, obě na podvozku MZKT-7930. Na vozidle 9A53 se nacházejí dvě konzoly, z nichž každá unese jeden kontejner, a to buď pro patnáct raket ráže 220 mm, nebo pro šest raket ráže 300 mm. Ve větší ráži se dnes už dodávají též nové střely 9M542, jejichž oddělitelné unitární hlavice mají koncové družicové navádění a nabízejí max. dolet až 120 km. Další zajímavost představuje raketa 9M534, ve které se nalézá bezpilotní letounek Eniks T90. Po jeho vypuštění z rakety se rozevře dvojice nosných ploch a spustí se malý pulsační motorek, s nímž 40 kg vážící stroj létá rychlostí cca 150 km/h a vydrží ve vzduchu 30 minut. Díky infračervené kameře potom může fungovat jako ideální prostředek pro dělostřelecký průzkum a předávat informace na vzdálenost až 70 km. Možnosti komplexů Tornado-S, resp. Uragan-1M však mají ještě vzrůst, jelikož se pracuje i na raketách s dosahem až 200 km. Systémy Uragan-1M se sériově dodávají od roku 2017 a předpokládá se, že Rusko se s nimi bude chtít prosadit i na světovém trhu. Obdobné ambice má však i Ukrajina, která do služby zařadila komplet Vilcha (v ruštině Olcha). Vychází z typu Smerč, ale užívá nové střely ukrajinské výroby. Loni vyzkoušená verze Vilcha-M má nabídnout dosah 130 km a připravují se střely Vilcha-R s doletem až 200 km. Sériová verze má mít šasi KrAZ-7634 a o komplet již údajně jeví zájem několik zemí na Středním Východě.

ASTROS II i na šasi Tatra
Právě v tomto regionu se těžkým dělostřeleckým raketometům ostatně dlouhodobě velmi daří, neboť sem směřovala i většina exportních zakázek brazilských raketometů ASTROS II. Tento systém si totiž původně objednal Irák a posléze jej zavedly armády Saúdské Arábie, Bahrajnu a Kataru. Mimo tento region směřoval systém ASTROS II do Angoly a Malajsie a koupila jej i sama Brazílie, která nyní provádí modernizaci na verzi ASTROS II Mk 3 a současně nákupy nových systémů ASTROS II Mk 6 neboli ASTROS 2020. Přestože na pohled vypadají takřka stejně jako původní verze, ve skutečnosti se odehrála řada změn, mezi které náleží např. nové podvozky. Původní ASTROS II užíval šasi Tectran VBT-2028, resp. derivát německého vozu Mercedes-Benz Unimog, zatímco nová podoba obdržela podvozek Tatra 815-7. Stále platí, že odpalovací zařízení pojme čtyři kontejnery, z nichž každý obsahuje buď osm trubic pro rakety SS-30 ráže 127 mm (max. dostřel 30 km), nebo čtyři trubice pro 180mm rakety SS-40 (dostřel 35 km), nebo jednu trubici pro 300mm střely SS-60 či SS-80 (dolet 60, resp. 90 km). Nově by do spektra měla přibýt balistická raketa SS-150 s doletem až 150 km a střela s plochou dráhou letu AV-TM-300 neboli MTC-300, jež nabídne dostřel 300 km a možnost napadat i hladinové cíle. Prvním zahraničním odběratelem kompletů ASTROS 2020 se stala Indonésie. S kategorií těžkých raketometů se vlastně částečně překrývají některé přesně naváděné taktické balistické rakety. Např. indická střela Prahaar se chlubí dosahem až 150 km, exportní úprava Pragati má dolet 170 km a vyvíjená verze Pranash má zvládnout cca 200 km. Na to samozřejmě reagoval Pákistán, jenž předvedl podobnou střelu Nasr čili Hatf-9, jenže s doletem jen 70 km. Působivé výkony však nabízí 624mm typ LORA (Long Range Attack) izraelské firmy IAI. S průraznou hlavicí o váze 600 kg uletí až 250 km a s tříštivo-trhavou náloží o váze 440 kg zvládne až 300 km. Prvním uživatelem se stal Ázerbájdžán, kde jsou čtveřice střel instalovány na podvozcích MZKT-6301 a kde se objevil i údaj o dosahu až 430 km.

Nabídka značky Roketsan
Svazky izraelské firmy IMI se 122mm raketami pro typ Lynx jsou prakticky shodné se svazky od turecké značky Roketsan, která je montuje na svůj systém T-122 Sakarya. Jde o pozůstatek z doby, kdy obě země těsně kooperovaly. To ale Turecku nijak nebránilo získávat technologie i odjinud, mj. z Číny, která dodala nejen design balistické rakety B-611 (jež se poté v Turecku začala vyrábět pod jménem J-600T Yildirim), ale i technologie těžkých dělostřeleckých raket, konkrétně typu WS-1A/B. Na jejich základě Roketsan vyvinul komplet T-300 Kasirga, jenž je zařazen v turecké armádě a nese čtveřici trubic. Střely TR-300 kalibru 300 mm (ačkoli přesný průměr dle části zdrojů činí 302 mm) nabízejí dosah 90 km s hlavicí o váze 190 kg, popř. 120 km s hlavicí o váze 105 kg. Roketsan vyrábí též exportní variantu TRG-300 Tiger čili Kaplan, jež může mít stejné šasi MAN 26.372 jako T-300, ovšem na žádost zákazníka lze použít i jiné. Dokazuje to příklad prvního exportního uživatele, a sice Ázerbájdžánu, jenž pro své komplety Kaplan použil podvozky KAMAZ. Roketsan už nabízí i naváděnou obměnu rakety nazývanou TRGK-300 s doletem až 90 km a do katalogu zařadil modulární komplet MCL (Multi-Caliber Launcher), který má být schopen užívat rakety ráže 122, 230 a 300 mm a také balistické střely Bora (alias Khan) ráže 610 mm s dosahem 280 km, což je vlastně licenční kopie čínské rakety BP-12A. Modularitu již demonstroval i gigantický raketomet Jobaria MCRL (Multiple Cradle Rocket Launcher; více v č. 4/2013), jenž vznikl ve spolupráci s firmou Al Jaber Land Systems z Emirátů a zpravidla nese čtyři trojice kontejnerů pro 122mm rakety (celkem tedy 240 raket). Armáda Emirátů ale již ukázala i verzi se čtyřmi čtveřicemi tureckých 300mm raket a výrobce pracuje na variantě schopné odpalovat čínské 300mm střely A300 s dosahem 290 km. Čína se v oblasti modulárních dělostřeleckých raketometů stala velice silným hráčem, a proto budeme jejím zbraním věnovat samostatný článek v příštím čísle.
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Kimův „supertěžký“ raketomet
Mezi producenty těžkých raketometů náleží také Severní Korea, a přestože zatím není známo, že by vyrobila modulární raketomet, během roku 2019 provedla zkoušky několika zajímavých zbraní. O některých jsme informovali v č. 7/2019 a 9/2019, od té doby se ovšem objevila řada dalších zpráv, a tak je nutno některé dříve uvedené informace uvést na pravou míru. Ve dnech 31. července a 2. srpna byl otestován raketomet na pásovém podvozku, který má zřejmě kalibr kolem 400 mm a demonstroval max. dosah 250 km. 10. a 16. srpna proběhly zkoušky taktické rakety, která poněkud připomíná americký systém ATACMS a nabízí dolet cca 400 km. Nelze vyloučit, že jde o jakýsi zkrácený derivát konstrukce střely, jež obdržela kódový název KN-23 a silně připomíná ruský Iskander. V případě oné nové taktické zbraně se nejprve používal kód KN-25, zatímco jako KN-24 se značil onen 400mm raketomet, ovšem následně se ukázalo, že kód KN-24 nese nová taktická střela, zatímco 400mm raketomet zřejmě neobdržel kód žádný. Kód KN-25 byl přidělen dalšímu typu, který prodělal první test 24. srpna (a poté opět 10. září, 31. října, 28. listopadu a 2. a 9. března). Na osmikolovém podvozku se nalézají čtyři raketnice pro střely ráže asi 600 mm, jež předvedly dolet skoro 400 km a jejichž malá příďová kormidla ukazují na koncové navádění. KLDR popisuje tuto zbraň jako „supertěžký raketomet“, ovšem prakticky vzato už jde o operačně-taktické balistické rakety. Přestože jsou nepochybně určeny především pro domácí armádu, někteří odborníci již spekulují také o exportu, resp. o možnosti prodeje např. do Venezuely či Myanmaru. Těžké raketomety samozřejmě vyvíjí i Jižní Korea, jejíž systém K239 Chunmoo byl popsán v č. 11/2019.
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