2B9 Vasiljok:
Ruský minomet v USA

Samočinný minomet 2B9 Vasiljok patří k nejzajímavějším zbraním ruského původu. Jeho účinnost ocenila i americká armáda, která jej umístila na podvozek automobilu HMMWV.

Automatické minomety se neřadí k početným kategoriím techniky. V současné době je nejznámějším typem moderní finský AMOS, ale zcela samočinné minomety existují již dlouho. Průkopníkem této neobvyklé koncepce byl bývalý Sovětský svaz, který v roce 1970 zařadil do výzbroje své armády minomet 2B9 Vasiljok.

Čtyři výstřely za 1,5 sekundy
První samočinný minomet byl v SSSR vyvíjen již od roku 1946 a do výzbroje vstoupil o devět let později jako KAM (kazematnyj avtomatičeskij minomet). Zbraň kalibru 82 mm byla konstruována pro instalaci v pevnostech, ačkoliv testy prošla i polní verze F‑82, která se do výzbroje nedostala. Od roku 1967 byl vyvíjen lehký 82mm samočinný minomet, jež vstoupil do služby už za tři roky pod názvem 2B9 Vasiljok. Za několik let byl modernizován na verzi 2B9M, která je dosud ve výzbroji. Vasiljok byl hojně využíván v Afghánistánu a Čečensku.
Minomet Vasiljok je pozoruhodný tím, že jej lze nabíjet ústím hlavně i závěrem. Skrz ústí hlavně se nabíjejí jen jednotlivé granáty, zatímco při automatickém režimu palby se nabíjí skrz závěr. V tomto případě se používá speciální zásobník pro čtyři náboje. Nabíjecí mechanismus je poháněn zákluzem a zásobník se čtyřmi náboji je schopen vyprázdnit za 1,5 sekundy. Nejčastěji se střílí náboji 3BO1 obsahujícími tříštivé střely 53‑O‑832DU. Střela se šesti stabilizátory váží 3,1 kg a při výbuchu tvoří od 400 do 600 střepin o váze přes 1 gram. Součástí zbraně 2B9 Vasiljok je též jednoduchý optický zaměřovač PAM‑1. Minomet je schopen vést i efektivní přímou palbu na vzdálenost až 1000 m. Může tak fungovat i jako provizorní protitankový kanon, i když této možnosti se v praxi využívá zřídka.

Vasiljok na podvozku HMMWV
Minomet 2B9 Vasiljok je umístěn na dvoukolové lafetě. Dopravu zajišťuje speciální vozidlo 2F54, což je modifikace terénního automobilu GAZ‑66‑05. Celá sestava se označuje jako minometný komplex 2K21. Vozidlo 2F54 může minomet 2B9 jak táhnout, tak i převážet na korbě. Obsluhu systému 2K21 tvoří čtyři muži, a to velitel, mířič, nabíječ a podavač.
Byly navrženy, testovány a v omezeném měřítku také zařazeny do služby nejméně čtyři samohybné prostředky s minometem 2B9, jež využívají podvozky obrněných vozidel BTR‑60, BMP‑1/2, BMD‑1 a MT‑LB. Minomet Vasiljok byl údajně zvažován také jako výzbroj výsadkových vznášedel. Kromě toho je známo, že Čína disponuje samočinným minometem Type 99 (W99), což je nepatrně pozměněná kopie 2B9. Vyskytuje se v tažené verzi a také na korbě lehkého terénního automobilu pro speciální jednotky.
Nejnovější samohybnou verzi minometu Vasiljok ovšem paradoxně představuje americký systém Scorpion. Je výrobkem společnosti Picatinny Arsenal, což je jedna z nevelkých zbrojovek řízených americkou armádou. Scorpion byl představen v srpnu 2004. Jedná se o známý terénní automobil HMMWV, na jehož korbě je umístěna pohyblivá lafeta s minometem. Oficiálně byla ona zbraň popsána jako „82mm minomet zahraniční výroby“, ale snímky a technické parametry nenechaly nikoho na pochybách, že se skutečně jedná o ruský 2B9 Vasiljok. Scorpion je určen především pro nasazení v Afghánistánu a Iráku, kde má fungovat jako palebná podpora a prostředek pro ničení výbušných nástrah.

Lukáš Visingr
Foto: Picatinny Arsenal a archiv
Prameny:
Picatinny Arsenal, Guns.ru, RusArmy.com, Vojska.ru

TTD minometu 2B9M Vasiljok
Ráže hlavně
82 mm
Hmotnost zbraně
632 kg
Min. / max. náměr
-1 / +85 °
Min. dostřel
770 m
Max. dostřel
4270 m
Teoretická kadence
160 ran/min.
Praktická kadence
120 ran/min.
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