Systém TOS-1:
Vznik unikátní podpůrné zbraně

Boj irácké armády proti Islámskému státu přinesl i první možnost pro „ostré“ použití ruského zbraňového kompletu TOS-1A Solncepok, jehož rakety dopravují zápalné nebo palivo-vzdušné hlavice. Představuje zdokonalené provedení prostředku TOS-1 Buratino, jenž absolvoval svou bojovou premiéru již roku 1988 v Afghánistánu.

Ve výzbroji sovětské armády se od začátku 80. let nalézal (a ve výzbroji ruské armády se stále nachází) výjimečný zbraňový systém jménem TOS-1. Sama jeho existence představuje vcelku dobře známý fakt, současně však jde o dost obskurní prostředek, okolo něhož se objevuje řada nepřesných informací a jehož samotný účel bývá leckdy chápan nesprávně. Do povědomí širší veřejnosti se dostal roku 2000 kvůli nasazení v Čečensku a nedávno si získala pozornost nová verze TOS-1A, kterou s úspěchem použila armáda Iráku.

Idea reaktivního plamenometu
Čistě technicky vzato představuje TOS-1 dělostřelecký raketomet se třiceti hlavněmi ráže 220 mm na pásovém podvozku. Ruské zdroje jej ovšem zpravidla neřadí mezi salvové raketomety (reaktivnyje sistěmy zalpogo ogňa), u jednotek dělostřelectva neslouží a v katalogu zbrojařské exportní firmy Rosoboronexport jej nenacházíme v kategorii dělostřeleckých kompletů, nýbrž mezi zápalnými a kouřovými zbraněmi, které představují podskupinu ženijního vybavení. Ani samotný název prostředku jej neřadí mezi raketomety, jelikož zkratka TOS znamená „ťaželaja ogněmjotnaja sistěma“, tzn. těžký plamenometný systém. K vysvětlení se musíme vrátit až do počátku 70. let, kdy se ve velení chemických vojsk sovětské armády začala zkoumat koncepce nové zbraně, která by nabídnula ničivou sílu kvalitativně podobnou klasickému plamenometu, ale v mnohem větším objemovém měřítku. Klasické plamenomety, ať pěchotní nebo umístěné na vozidlech, již beznadějně zastaraly kvůli krátkému dosahu, určité závislosti na směru větru a v neposlední řadě i značné zranitelnosti. Postupně se ale etablovala náhrada ve formě zbraní, které se většinou označují jako reaktivní plamenomety (reaktivnyje ogněmjoty). V podstatě se dá říci, že jde o bezzákluzové nebo raketové zbraně nejrůznějších velikostí, které vystřelují na cíl projektil přepravující náplň se zápalným účinkem. Mezi nejznámější patří přenosný systém RPO Šmel, vlastně jednorázově použitelný raketomet, který na pohled připomíná pancéřovku. Existuje v provedení s klasickou zápalnou, palivo-vzdušnou nebo kouřovou hlavicí, kterou lze takto dopravit na max. vzdálenost přesahující 1000 m.

Utajovaná zbraň pro „chemiky“
Pro plánovaný těžký podpůrný plamenometný komplet tak byla zvolena ideově dosti příbuzná koncepce, tzn. odpalování raket nesoucích zápalné hlavice. Vývoj byl oficiálně zahájen v roce 1971, probíhal do roku 1979 a podílely se na něm dva hlavní zbrojní podniky. Neřízená raketa byla vyvíjena v institutu GNPP Splav ve městě Tula, jenž měl s touto kategorií zbraní největší zkušenosti, kdežto vozidlo pro odpalování raket vznikalo v Konstrukční kanceláři dopravního strojírenství (KBTM) v Omsku. Na programu se podílela ještě Speciální konstrukční kancelář Permského strojírenského závodu V. I. Lenina (dnes Motovilichinské závody) a jako primární dodavatel sériových systémů byl určen Omský závod dopravního strojírenství, jenž dnes tvoří součást společnosti Uralvagonzavod. První prototyp vozidla s vývojovým jménem Objekt 634 byl hotový v roce 1978 a v následujícím roce úspěšně prošel zkouškami; v roce 1980 pak byly úspěšně završeny i státní zkoušky celého systému, který byl v témže roce oficiálně zařazen do výzbroje sovětské armády pod názvem TOS-1. Nejčastěji se mu říká „Buratino“, ačkoliv stále není jasné, proč se pro tento systém ustálilo zrovna ruské slovo pro pohádkovou bytost, kterou my známe pod jménem Pinocchio. Jisté ale je, že vznikl vskutku unikátní systém, který z toho důvodu podléhal ve své době i přísnému utajení. TOS-1 byl však vyroben jen ve velmi malém počtu; hovoří se o asi dvaceti až třiceti kusech, jež byly poté zařazeny do výzbroje sovětských zvláštních chemických vojsk. V armádě Ruské federace se od roku 1992 označují jako Vojska radiační, chemické a biologické ochrany (VRChBZ).

Pokročilý systém řízení palby
Jak bylo vysvětleno, TOS-1 nemá zastávat role „normálního“ dělostřeleckého raketometu. Pro to ostatně postrádá i dostřel, neboť rakety mohou doletět na max. vzdálenost asi 3600 m. Jde o komplet představující prostředek blízké podpory motostřeleckých a obrněných vojsk, což bylo také důvodem pro jeho montáž na pásový podvozek, zatímco naprostá většina dělostřeleckých raketometů využívá podvozky těžkých nákladních vozů. Úkol kompletu TOS-1 vyžaduje, aby v jakémkoli terénu „držel krok“ s postupem sil, které má podporovat. Proto byl pro něj vybrán podvozek tanku T-72 základní verze, z něhož byl převzat i dieselový agregát V-46 s výkonem 520 kW (780 koní). V korbě sedí tříčlenná osádka (velitel, střelec a řidič) a na korbě se nalézá mohutné otočné odpalovací zařízení s třiceti trubicemi ráže 220 mm. Ovládání tohoto zařízení je propojeno se systémem řízení palby, který byl ve své době poměrně sofistikovaný a pracuje s vysokou mírou automatizace. K zjištění a primárnímu zaměření cíle slouží optický přístroj a jeho vzdálenost se určuje pomocí laserového dálkoměru s přesností 10 m. Údaje poté zpracuje balistický počítač, s nímž jsou spojena i čidla náklonu vozidla ve všech rovinách. Počítač sám nastaví odměr i náměr odpalovacího zařízení. Odpalování raket se děje buď po jedné, nebo po dvou, a to v intervalu jedné sekundy, takže celou zásobu lze vypustit během 15 sekund. Každé odpalovací vozidlo doprovázejí dvě nabíjecí vozidla TZM (transportno-zarjažajuščaja mašina) na šasi středního nákladního automobilu KrAZ-255B, jež dopravují náhradní rakety (každé 30 kusů) a disponují jeřábem pro usnadnění nabíjení.

Do Afghánistánu a Čečenska
Samotná neřízená raketa MO.101.04 je vzdáleně příbuzná munici pro 220mm systém Uragan, oproti níž je však výrazně menší; rakety pro Uragan váží cca 270 kg, kdežto raketa pro TOS-1 váží kolem 175 kg, z čehož okolo 50 kg představuje bojová hlavice. K dispozici jsou dva typy náplní, a sice zápalná a palivo-vzdušná. V první z nich se nachází kovové nebo organokovové zápalné látky, zatímco druhý (a častěji užívaný) typ je plněný směsí kapalného propylnitrátu a jemného hořčíkového prášku. Palivo-vzdušná hlavice obsahuje také dvojici výbušných náloží, z nichž první zajišťuje roztrhání těla rakety a rozptýlení směsi, která se smíchá se vzduchem a vytvoří oblak o objemu několika desítek krychlových metrů. Asi za sekundu vybuchne i druhá nálož, která způsobí explozi oblaku. Toho bylo využíváno při prvním bojovém použití TOS-1. Od prosince 1988 do února 1989 působily dva kusy TOS-1 v Afghánistánu v oblastech Salang a Čarikar (tzv. operace Tajfun), kde byly účinky výbuchů ještě násobeny omezenými prostory horských údolí. Obdobně tomu bylo i při druhém „ostrém“ nasazení, jež přišlo již ve službách ruské armády roku 1999 v Čečensku. Vznikla tam účinná taktika, kdy každý TOS-1 provázely tři až čtyři tanky T-72, které zaútočily na cíle ihned po výbuších palivo-vzdušných raket, které samozřejmě měly zničující efekt na morálku čečenských bojovníků. V březnu 2000 proběhlo i faktické odtajnění TOS-1, neboť byly zveřejněny záběry použití v bojích o čečenské městečko Komsomolskoje. To bylo těžce poničeno, což pak vyvolalo proti TOS-1 protesty mezi obránci lidských práv. Na bázi zkušeností z Afghánistánu a Čečenska vznikla modernizovaná varianta TOS-1A, které se budeme podrobně věnovat v příštím čísle.
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Parametry vozidla TOS-1
Osádka
3 muži
Bojová hmotnost
46,0 t
Celková délka
6,86 m
Celková šířka
3,46 m
Celková výška
2,60 m
Světlá výška
0,47 m
Výkon motoru
520 kW
Max. rychlost
65 km/h
Max. dojezd
550 km
Počet raket
30 kusů
Max. dostřel
3600 m
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