Vzdušné minování se systémem VSM-1

Vrtulníky typové řady Mi-8/17 stále představují výborné nástroje, které dokážou plnit opravdu široké spektrum úkolů. Mezi ty méně známé a méně obvyklé se řadí i pokládání minových polí, k čemuž slouží speciální systém pro vzdušné minování.

Ruské ozbrojené síly vždy kladly velký důraz na ženijní práce, resp. na vytváření a současně i odstraňování různých nástrah, překážek a zátarasů. Nemůže proto překvapovat, že se v Rusku dostaly na vysokou úroveň i systémy pro kladení či naopak likvidaci min. Pokud dojde na toto téma, zpravidla se zmiňují různá minovací a odminovací vozidla, ale byly vyvinuty i systémy, jež umožňují pokládat miny ze vzduchu. Nejmodernějším typem je komplex označovaný jako VSM-1, tzn. vertoljotnaja sistěma minirovanija.

Kontejnery, kazety a miny
Systém VSM-1 vznikl ve Státním vědecko-výzkumném ženijním institutu ve městě Balašicha, sériovou výrobu zajišťuje známý vrtulníkový závod v Kazani. Zavěšuje se na boční závěsy na vrtulnících Mi-8T a Mi-8MT, obvykle tak, že vrtulník nese celkově čtyři kontejnery (ačkoli se někdy zavěšují pouze dva) a uvnitř trupu se nachází speciální ovládací pult. Prázdný kontejner váží 71 kg a pojme celkově 29 vertikálně uložených kazet KSO-1, což znamená, že standardní uspořádání se čtveřicí kontejnerů umožňuje dopravit 116 kazet. Každá kazeta obsahuje malou výbušnou nálož, která zajišťuje její vystřelení z kontejneru směrem dolů a následné rozevření, které uvolní z kazety její náplň. Komplet VSM-1, resp. kazety KSO-1 umožňují používat čtyři různé druhy min. Jistě nejznámější z nich je protipěchotní trhavá mina PFM-1, známá též jako „Motýlek“ (díky velmi charakteristickému tvaru s „křidélkem“) a rozsáhle užívaná mj. během války v Afghánistánu; v současnosti se používá zdokonalená obměna PFM-1S, jež je opatřena bezpečnostním autodestrukčním zařízením. Váží jenom 80 gramů, a proto lze do jedné kazety umístit 64 min, takže jeden kontejner jich pojme 576 a při zavěšení se čtyřmi kontejnery může jeden vrtulník přepravit 7424 min. Druhým typem je protipěchotní tříštivá mina POM-2, jichž lze do kazety umístit čtyři kusy o váze po 1,5 kg. Třetím typem je protitanková mina PTM-3 o hmotnosti 4,9 kg a posledním mina proti námořním výsadkům PDM-4 o váze 7,2 kg; ty lze do kazety KSO-1 umístit pouze v jednom exempláři.

Rychlost bez konkurence
Nejčastěji se používají protipěchotní tříštivé miny POM-2, se kterými váží naplněný kontejner kolem 340 kg. Zasunutí 29 naplněných kazet do kontejneru zabírá asi 10 minut, takže celkový čas nabíjení celého systému na zemi činí zhruba 40 minut. Kromě čtveřice kontejnerů se musí vrtulník vybavit rovněž oním ovládacím pultem o hmotnosti 17 kg. Samotné pokládání min se může provádět v rychlosti do 160 km/h ve výšce od 30 do 150 metrů. Kazety jsou odpalovány v intervalech, které se nastavují pomocí pultu, a sice střídavě z kontejnerů zavěšených na levé a pravé straně; jsou-li zavěšeny čtyři kontejnery, nejprve se vystřelují kazety z vnějších a poté z vnitřních kontejnerů. Šířka položeného minového pole se pohybuje mezi 15 a 25 metry, jeho délka pak záleží na nastavených intervalech a druhu použitých min. Jsou-li protipěchotní, pole má zpravidla délku od 2000 do 4000 metrů, u protitankových zhruba 400 metrů a u zvláštních min proti námořním výsadkům okolo 1500 metrů. Při maximální možné rychlosti minování je celý náklad min „vyložen“ za necelou minutu, což je vzhledem k pokryté ploše opravdu velmi krátký čas, jemuž jiné minovací systémy nemohou konkurovat. Systém VSM-1 není zavedený jen ve vojskovém (resp. vrtulníkovém) letectvu ruských ozbrojených sil, ale též u RVSN, tedy u strategických raketových sil, které jej pochopitelně užívají k pokládání minových polí okolo přísně střežených základen s balistickými raketami.
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