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Rakety údajn  pocházejí z !íny, 
kde byly vynalezeny pyrotechnické 
sm si, blížící se složením "ernému 
st#elnému prachu, vytvo#ené 
z p#írodního ledku, síry a d#ev ného 

D LOST!ELECKÉ 
RAKETY

Text: Martin KOLLER
Foto, obrázky, perokresby:  autor, US NAVY, Ministerstvo obrany Austrálie, 

Muzeum špan lské armády Madrid, služební p#edpis 
pro raketomet BM-14 a služební p#edpis D l-51-69

Jedním z prost edk! útoku na vojáky v misích jsou r!zné druhy 

a typy d"lost eleckých raket. Využívají je ozbrojené organizace 

v Iráku, Afghánistánu, ale také v Palestin" i na jiných místech 

sv"ta.

s rota"ní stabilizací

uhlí. Dosud není jednozna"n  
prokázáno, že ve staré !ín  
bylo známo "ist ní ledku, takže 
vynález "erného prachu tak, jak jej 
chápeme v sou"asnosti, je r$znými 

historiky p#ipisován také arabským 
a evropským alchymist$m.

Historický a technologický 
úvod

K bojovému použití raket došlo 
údajn  r. 1232 v boji !í%an$ proti 
Mongol$m. Jednalo se však spíše 
o psychologický ú"inek a tehdejší tech-
nologická úrove% a použité materiály 
se vesm s nelišily od sou"asné zábavní 
pyrotechniky. Železné rakety použil 
poprvé, a to proti Brit$m, indický 
sultán Tip$ r. 1792. Sériovou výrobu 
vojenských raket realizoval v Evrop  
jako první londýnský Královský 
arzenál ve Wollwich od r. 1805 podle 

P íslušníci australského SOG 
s raketometem Type 63

vjíždí vozík s výjime"ným nákla-
dem – protiletadlovou #ízenou st#elou 
3M9M3 KUB. Laikovi za"ne b hat 
mráz po zádech, zam stnanci bleskne 
hlavou postup technické kontroly, 
respektive delaborace. Mýtus o fa-
tální hrozb  ostré munice vyvrací 
hlavní inženýr Základny munice 
Týništ  nad Orlicí major Bohuslav 
Jab$rek: „Odborn  zdatný zam stna-
nec, pracující se stanoveným ná#adím 
a p#ístroji, striktn  dodržující tech-
nologický postup, se do nebezpe"né 
situace nem$že dostat. &ízená st#ela 
sama od sebe neexploduje, proti 
tomu je n kolikanásobn  jišt na,“ 
#íká a poukazuje i na psychickou 
zp$sobilost technických pracovník$: 
„U práce s municí nelze normovat. 
Rychlost nem$že být na úkor kvality. 
Zam stnanec nesmí být pod tlakem. 
Naopak, jeho vnit#ní jistota, že na to 
skute"n  má, je rozhodující,“ dodává 
mjr. Jab$rek.

Vykonávat odbornou "innost 
na jednom ze zdejších pracoviš' není 
samo sebou. Prvotním požadavkem 
je zdravotní zp$sobilost, která se rok 
co rok kontroluje v resortních za#íze-
ních. Následuje získání odpovídající 
kvaliÞ kace a všt pení si zp$sobu práce 
na ur"ené specializované pozici. P#i 
skute"nosti, že jde vývoj zbra%ových 
systém$ a munice rychle kup#edu, ne-
m$že žádný ze zam stnanc$ ustrnout. 
Neustále se zlepšovat je samoz#ejmos-
tí. „Abyste mohli s municí bezpe"n  
pracovat, musíte o ní všechno v d t. 
Kdo nemá pot#ebné znalosti, m$že 
se jí obávat. To není dobré. Munice 
se nesmíte bát, ale mít k ní respekt,“ 
konstatuje hlavní inženýr.

Vstoupit do míst, kde se zkoušejí 
letecké, protiletadlové a protitankové 
rakety, je zajímavé. Nahlédnout p#i 
tom do zákulisí se rovná neoby"ejnému 
zážitku. Vedoucí skupiny technic-
kých kontrol #ízených st#el Ji#í Kyška 

a vedoucí skupiny provozu #ízených 
st#el Pavol Palúch jsou zkušený-
mi „muni"á#i“ a jejich povídání by 
nepochybn  bylo dlouhé. Protentokrát 
sta"í krátký brieÞ ng, nebo' na jiném 
míst  haly nás "eká premiéra. Raketa 
KUB v negližé! Na pracovišti oprav 
a technických kontrol protiletadlových 
#ízených st#el je do detail$ delaborován 
jeden z „kub$“. Jan Michalík k tomu 
dává komentá#. Nedlouhý, nebo' 
obsluha p#iváží k technickému rozboru 
další kus. Pracovníci nejprve prov #u-
jí odpojení pyrotechnických obvod$ 
a poté se poušt jí do bojové hlavice. 
Následn  demontují jednotlivé kompo-
nenty rakety. Zb hle a bezpe"n .
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OHROŽENÍ V MISÍCHOHROŽENÍ V MISÍCH

návrhu Williama Congreva. Rakety 
byly stabilizovány pomocí ty"í a m ly 
r$zné druhy výbušných, zápalných 
a osv tlovacích hlavic. Roku 1844 
vyvinul William Hale raketu s rota"ní 
stabilizací. Tyto rakety byly pozd ji 
zavedeny také do výzbroje rakouské 
armády.

Ve dvacátém století sloužily 
a dodnes slouží k pohonu d lost#e-
leckých a dalších vojenských raket 
p#edevším n které druhy bezdýmného 
st#elného prachu. Jedná se o tzv. tuhé 
pohonné hmoty, ozna"ované rovn ž 
zkratkou TPH. V n kterých p#ípadech 
se pro n  používá také obecný název 
raketová masa. Ta p#i startu a po ur"i-
tou dobu letu rakety ho#í ve spalovací 
komo#e raketového motoru, která je 
zpravidla z ocele nebo tvrzené slitiny 
lehkých kov$. Produktem spalování 
jsou plyny, které odcházejí jednou 
nebo více tryskami a dávají raket  tah 
v opa"ném sm ru. 

Rakety používají také motory s ka-
palnými pohonnými hmotami, ozna-
"ovanými zkratkou KPH. Teoreticky 
byly odvozeny r. 1903 ruským v dcem 
Konstantinem Ciolkovskim a prakticky 
vyzkoušeny Ameri"anem Robertem 
Goddardem r. 1926. Rakety tohoto 
druhu jsou rozm rné, drahé a složité 
z hlediska transportu a obsluhy. 

Díky jednoduchosti a relativn  níz-
kým výrobním náklad$m ve srovnání 
s typy používajícími KPH se motory 
na TPH staly už ve druhé polovin  
dvacátého století pohonem prakticky 
všech d lost#eleckých ne#ízených 
raket do ráže kolem 300 mm. Ty také 
tvo#í zna"nou "ást raket, které jsou 
využity pro napadání spojeneckých sil 
v Afghánistánu a Iráku. Zbytek tvo#í 
munice do pancé#ovky RPG-7, letecké 
ne#ízené rakety uzp$sobené k použití 
na zemi a improvizované, podomácku 
vyráb né typy. Použití raket s KPH 
proti vojsk$m v misích nebylo dosud 
doloženo.

Dvojí stabilizace
D lost#elecké rakety pohán né 

motory na TPH se d lí podle zp$so-
bu stabilizace za letu. Existují dv  
základní #ešení. Jednodušší je aero-
dynamická stabilizace. Ta byla ješt  

v první sv tové válce #ešena primitivn  
pomocí ty"ky upevn né k boku rakety 
a tr"ící dozadu obdobn  jako u dnešní 
zábavní pyrotechniky. Modern jší 
#ešení se u sériových vojenských raket 
objevilo až mezi sv tovými válkami. 
Bylo realizováno dnes nejznám jším 
zp$sobem, pomocí stabiliza"ních 
ploch na zádi, tzv. k#idélek. Proto 
se tento druh stabilizace ozna"uje 
jako k#idélková, n kdy také vzhle-
dem k podobnosti se šípem – šípová. 

Pravd podobn  poprvé byla tato stabi-
lizace použita sériov  u leteckých raket 
RS-82 vyráb ných v sov tském Rusku. 

Složit jší je rota"ní stabilizace, 
p#edevším z hlediska technologického 
provedení. Rakety v tomto p#ípad  
nemají stabiliza"ní k#idélka. Sm r 
letu je udržován pomocí gyrosko-
pického efektu, tedy rotací kolem 
podélné osy, jak je tomu u v tšiny 
st#el a granát$ ze zbraní vybavených 
drážkovanou hlavní. Výrobn  složitým 

komponentem je u tohoto #ešení dno 
spalovací komory. V n m se po obvo-
du nalézá n kolik šikmo umíst ných 
trysek, které ud lují raket  sou"asn  
tah i rotaci. Pokud není dno vyrobeno 
s vysokou p#esností, klesá p#esnost letu 
rakety. Kolem podélné osy se v pr$-
b hu letu pomalu otá"ejí i n které 
rakety s aerodynamickou stabilizací. 
D$vodem je eliminace aerodynamic-
kých výrobních chyb.

Rota"ní rakety 
Rakety s rota"ní stabilizací použí-

vala ve velkém množství p#edevším 
n mecká armáda v pr$b hu druhé 
sv tové války. Jednalo se o Wurfgerät 
W.Gr. 41 Spreng (t#íštivá) a Nebel 
(dýmová) ráže 150 mm. Rakety m ly 

P!tihlav"ový raketomet Nebelwerfer 43

Poslední verze n!meckého košového raketometu pro 12 raket W.Gr. 43 byla vyráb!na 
v povále#ném období ve Špan!lsku.

Perspektivní perokresba rakety M-140F 
1 – válcové t!lo rakety tvo ící spalovací komoru, 2 – prachové zrno, 3 – zažehova#, 4 – adaptér, 5 – t!lo p edního ogiválu/bojové hlavice,

6 – trhavina, 7 – po#inová nápl", 8 – zapalova#, 9 – t!sn!ní, 10 – rošt, 11 – tryska, 12 – krytka trysky, 13 – zápalkový šroub

Perspektivní perokresba rakety M-140F 
1 válcové t!lo rakety tvo ící spalovací komoru 2 prachové zrno 3 zažehova# 4 adaptér 5 t!lo p edního ogiválu/bojové hlavice

Schématický obrázek rakety Type 63
1 – zapalova#, 2 – po#inová nápl",
3 – t!lo p edního ogiválu/bojové hlavice, 
4 – trhavina, 5 – adaptér, 6 – zažehova#, 
7 – t!lo rakety tvo ící spalovací komoru, 
8 – prachové zrno, 9 – rošt, 10 – zápalkový 
šroub, 11 – tryskové dno
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Raketa 21 cm W.Gr. 43, vzor moderních rota#ních raket
1 – balistická kukla, 2 – tlouk, 3 – zapalova#,
4 –náústnice sloužící jako adaptér pro našroubování 
zapalova#e, jehož závit neodpovídá rozm!ru závitu 
ústí v p edním ogiválu, 5 – trhavina, 6 – t!lo p edního 
ogiválu/bojové hlavice, 7 – zažehova#, 8 – válcová 
#ást/t!lo rakety, 9 – propojení zápalkového šroubu 
a zažehova#e, 10 – prachová zrna, 11 – rošt, který brání 
ucpání trysky odtrženými kusy TPH, 12 – tryskové dno, 
13 – krytka dna


