Zbraně vojáků budoucnosti

Vědecko-fantastické filmy předvádějí vojáky blízké budoucnosti, kteří jsou vyzbrojení např. laserovými, plazmovými, elektromagnetickými a jinými futuristickými zbraněmi. Skutečnost však zřejmě bude o dost střízlivější. Pokud nedojde k naprosto zásadním zvratům v několika klíčových technologických oblastech, budou hlavní výzbroj pěšáků ještě řadu let tvořit zbraně využívající chemickou energii a vystřelující pevné projektily. Současně ale můžeme očekávat výrazné zvýšení efektivity těchto zbraní.

Tři američtí válečníci
Armády většiny vyspělých zemí se už poměrně dlouho zabývají různými programy „vojáků budoucnosti“, tj. kompletů výzbroje a výstroje pro perspektivní pěšáky pozemních jednotek. K nejznámějším bezesporu patří trojice amerických „válečníků“, kterou představily laboratoře americké armády v roce 2001. Tyto zajímavé studie obdržely jména Land Warrior, Objective Force Warrior a Future Warrior. První z nich představuje vojáka pro rok 2004, druhý vojáka schopného boje po roce 2010 a konečně poslední je návrhem pro rok 2025. Je ale nepochybně zajímavé, že i Future Warrior je stále vyzbrojen zbraní vystřelující klasické projektily, popř. miniaturní raketové střely. Ani velice ambiciózní ozbrojené síly USA tedy nepředpokládají, že během první čtvrtiny 21. století bude možné vyzbrojit pěšáky zbraněmi na principech, jež se budou zcela lišit od dnešních zbraní.
Land Warrior se již dočkal realizace a prochází intenzivními testy. Jeho výzbroj tvoří klasická 5,56mm útočná puška M16 či karabina M4. Od běžného provedení se liší pouze zaměřovacím systémem, který kombinuje televizní kameru, infračervený senzor a laserový dálkoměr. Údaje z tohoto senzorového bloku jsou přenášeny kabelem na miniaturní displej před očima vojáka, což mu umožňuje doslova „vidět pohledem zbraně“. Při míření proto nemusí přikládat zbraň k líci a může vést palbu zpoza rohu nebo terénní překážky.
Následující generace vojáka jménem Objective Force Warrior opět spoléhá na útočnou pušku. V jeho případě už ale jde o nový typ zbraně z programu Objective Individual Combat Weapon (OICW). V době tvorby studie OFW ale ještě nebylo známo, jak přesně bude tato nová zbraň vypadat, takže ve výsledku byl vyroben pouze velmi schematický model. V rámci programu OICW byla nakonec zkonstruována 5,56mm útočná puška XM8, která je výrobkem německé společnosti Heckler & Koch a vychází z jejího typu G36. XM8 vlastně není jedna zbraň, ale komplet čtyř příbuzných zbraní. Je to klasická puška s hlavní délky 32 cm, zkrácená karabina s hlavní dlouhou 23 cm, odstřelovačská verze s hlavní délky 51 cm a lepší optikou a konečně kulomet s těžkou 51cm hlavní, dvounožkou a bubnovým zásobníkem na 100 nábojů; ostatní verze využívají 30ranný zásobník. Vývoj zbraně XM8 však byl pozastaven a osud programu OICW je momentálně velmi nejistý.
Posledním ze tří vojáků budoucnosti je Future Warrior. Designéři přece jen popustili fantazii uzdu a vybavili jej např. uniformou s adaptivní kamufláží a možností rychlé změny pevnosti materiálu po zásahu střelou. Avšak v oblasti výzbroje se konstruktéři Future Warriora drželi „při zemi“ a usoudili, že i za čtvrt století budou mít vojáci projektilové zbraně. Výzbroj tedy tvoří poměrně velmi malá zbraň schopná vystřelovat „inteligentní kulky“, které se dokážou navádět na tepelné vyzařování cíle, případně i vysoce výbušné bombičky, miniaturní laserem řízené rakety a kinetické střely schopné prorazit betonovou zeď.

Možné principy budoucích zbraní
Taková předpověď se může zdát opravdu velice konzervativní, ale zcela odpovídá současné úrovni technologií. Skutečnost je taková, že ani v horizontu dvaceti let nemůžeme očekávat masové zařazení zbraní na různých „futuristických“ principech do výzbroje. Důvodů je hned několik, ale tím hlavním je problém s dodávkou energie. Výše jmenované principy totiž mají značnou spotřebu elektrické energie. Tu je nutno někde skladovat a v okamžiku výstřelu ji naráz uvolnit. Dnešní typy baterií jsou příliš objemné a těžké, než aby je bylo možné nějak efektivně využít. Perspektivním řešením by se snad mohly stát vodíkové palivové články či miniaturní nukleární baterie.
V současné době je známa pouze jediná zbraň, která by mohla naplňovat některé představy tvůrců sci-fi. Jde o laserovou pušku PHaSR (Personnel Halting and Stimulation Response), kterou vyvinuly laboratoře amerického letectva. Má rozměry přibližně jako kulomet M60 a podobnou hmotnost (9 kg). PHaSR ovšem není zbraň ničivá, k tomu její výkony ani zdaleka nepostačují. Je totiž určena hlavně pro potlačování demonstrací a strážní službu, protože její paprsky jsou schopné jen krátkodobě oslepit. Ničivé laserové zbraně sice existují, ale jejich rozměry jsou daleko větší a jsou vhodné pro instalaci do tanků nebo letadel.
S laserovými zbraněmi jako primární výzbrojí pěšáků tedy v blízké době počítat nemůžeme. Daleko pravděpodobnější je, že konstruktéři půjdou cestou zdokonalování dnes existujících systémů střelných zbraní. Za velice nadějné jsou považovány kapalné pohonné látky (KPL), které by mohly již brzy nastoupit na místo bezdýmných střelných prachů. KPL jsou zpravidla dvousložkové a obsahují vlastní pohonnou látku a okysličovadlo. Pohonnou látkou může být např. letecký petrolej a okysličení může zajistit mj. kapalný kyslík, fluor či kyselina dusičná. KPL mohou uvolnit mnohem větší energii než stejné množství střelného prachu; je známo, že pokusná 30mm zbraň s KPL dosáhla úsťové rychlosti přes 3000 m/s. Naopak nevýhodou je poměrně složitý přívod a dávkování KPL do nábojové komory.
Výkonnost střelných zbraní mohou výrazně zvýšit i dva další principy, které jsou známé pod zkratkami ETG a ETCG. Souhrnně se označují také jako „zbraně s elektricky ovlivňovaným spalováním“. ETG (elektro-termální zbraň) využívá elektrické spouštění a řízení explozivního procesu v nábojové komoře a hlavni. Pokročilejší ETCG (elektro-termo-chemická zbraň) je založena na vícesložkových pohonných látkách, ve kterých probíhají exotermické chemické reakce ovlivňované elektrickým polem. Tyto zbraně sice vyžadují dodávku elektrické energie, ale její množství je mnohem menší než např. u laserů.

Elektromagnetické zbraně
Specifickou skupinu projektilových zbraní představují tzv. elektromagnetické zbraně, v nichž jsou pevné projektily urychleny přímo působením elektromagnetického pole. Jsou známé dva druhy těchto zbraní s označeními „coil gun“ (cívková zbraň) a „rail gun“ (kolejnicová zbraň). „Cívková zbraň“ je vlastně soustava cívek uspořádaných do jakési „hlavně“, jejímž středem se pohybuje střela. Působí na ni magnetické pole cívek, do nichž je přiváděn elektrický proud podle toho, kterou cívkou střela právě prochází, a magnetický účinek proudu v cívkách střelu urychluje. „Kolejnicovou zbraň“ tvoří dva rovnoběžné nosníky („kolejnice“), mezi nimiž se nachází pohyblivý mezičlen se střelou. Ke „kolejnicím“ je připojený elektrický zdroj tak, že proud teče jednou kolejnicí vpřed, přes mezičlen do druhé kolejnice a tou zpět ke zdroji. Tzv. Lorentzova elektromagnetická síla pak urychluje mezičlen se střelou vpřed.
Elektromagnetické zbraně jsou nepochybně slibné, neboť umožňují dosahovat mimořádných rychlostí střel. Už se např. podařilo vyrobit dělo, jehož rozměry zhruba odpovídají současným tankovým kanonům a které střílí projektily o hmotnosti 1 až 4 kg rychlostí 2000 až 5000 m/s. Nejvýkonnější pokusná děla dosahují rychlostí přes 15 000 m/s, ale teoretická hranice je ještě dále a má hodnotu přibližně 100 000 m/s! Otázkou však zatím zůstává metoda, kterou by byl eliminován monstrózní zpětný ráz takové zbraně. Ruční elektromagnetickou pušku s úsťovou rychlostí kolem 2000 m/s by zřejmě bylo možné zkonstruovat, ale znovu bychom narazili na problém s energií. V tomto případě je ještě zásadnější než u laserů, protože elektromagnetické zbraně vyžadují napětí řádově v kilovoltech a proud v kiloampérech. A takovýto elektrický impuls je nutné uvolnit během zlomku sekundy. Optimisté v americkém námořnictvu soudí, že během deseti až patnácti let bude k dispozici operačně použitelné elektromagnetické dělo pro křižníky nebo torpédoborce.

Perspektivní munice
Kromě samotných zbraní se dá samozřejmě očekávat i vývoj munice. Návrh výzbroje Future Warriora je zajímavý i tím, že počítá s několika pokročilými typy nábojů. Tzv. „inteligentní kulky“ schopné v omezeném rozsahu ovlivňovat svoji dráhu nejsou nijak nerealistickou vizí. Americké vojenské laboratoře už zpracovaly několik studií projektilů s laserovým naváděním. Nejmenší z nich měl ráži 12,7 mm a měl být vystřelován z těžkých odstřelovačských zbraní. Dnešní úroveň technologie umožňuje výrobu takové střely, ale její finanční náročnost by asi nebyla úměrná výsledku. Stejně tak explozivní a protipancéřové průbojné kulky malých ráží existují, ale zatím jsou příliš nákladné. Totéž lze říci o miniaturních raketách s infračerveným nebo laserovým naváděním.
V příštích letech tedy budou vojáci stále vybaveni puškami na klasickém principu. Koncem dalšího desetiletí však můžeme očekávat, že nejvyspělejší armády zavedou do výzbroje svých elitních jednotek zbraně využívající např. kapalné pohonné látky nebo elektricky ovlivňované spalování. Postupně budou zavedeny rovněž kvalitativně nové typy munice, což po roce 2020 povede ke vzniku nové generace „inteligentních“ palných zbraní. Ale čas, kdy budou běžnou výzbrojí pěšáků laserové nebo elektromagnetické pušky, je ještě daleko.
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