AC-130 Gunship:
Hercules jaké létající dělostřelectvo

Transportní letoun C-130 Hercules nepochybně patří mezi kultovní typy, k čemuž určitě přispívá i neuvěřitelně široké spektrum variant. Těmi nejobávanějšími jsou jistě letouny nesoucí těžké zbraně. První AC-130 se objevily již nad Vietnamem a od té doby zajišťují americkým vojákům palebnou podporu ze vzduchu.

Někde na Středním Východě zuří bitva, ve které malá jednotka amerických vojáků čelí přesile místních ozbrojenců. Situace nevypadá příliš dobře, protože vojákům pomalu dochází munice, nepřítel se nevzdává a disponuje daleko vyšším počtem mužů a techniky. Americký velitel tak žádá o palebnou podporu speciálního letadla, které na světě vlastní jen US Air Force. Cvičené ucho možná rozpozná vzdálený zvuk motorů letounu C-130 Hercules, když tu se noční obloha rozzáří strašným ohňostrojem. Řev rychlopalných kanonů se střídá s temným duněním střelby těžkého děla a v řadách nepřítele se rozpoutává pravé peklo. Za pár minut je po všem. Do boje se totiž znovu zapojil obávaný „dělový letoun“ AC-130.

Nosiče kulometů nad Vietnamem
Kořeny vývoje letadel s „dělostřeleckou“ výzbrojí sahají až do první světové války. Během ní i v následujících letech se objevila řada strojů, které nesly těžké zbraně velkých ráží. Většinou byly zamýšleny jako nástroje boje proti bombardérům, tankům či válečným lodím, ale většina z nich se příliš neosvědčila. Uspěly spíše letouny, jež nosily kanony střední ráže, např. 37 a 45 mm, protože se ukázaly být velmi účinnými protitankovými zbraněmi. Dařilo se také strojům, na nichž byl instalován velký počet kulometů. Např. americký útočný stroj A-26B Invader byl opatřen „univerzální“ přídí, kam se daly instalovat různé kombinace zbraní, z nichž se nejvíce užívalo osm 12,7mm kulometů (a dalších šest se nalézalo v křídlech). Taková letadla se hodně osvědčila v akcích proti živé síle a v této roli se nasazovala též v Koreji a Vietnamu, ovšem ve druhém jmenovaném konfliktu už přišlo i cosi kvalitativně odlišného. Invadery a jiné podobné stroje totiž nesly zbraně namířené ve směru letu, zatímco pro soustředěnou palbu na živou sílu se jevilo jako vhodnější umístit kulomety do boku stroje, který by mohl delší dobu kroužit nad prostorem cíle a nepřetržitě střílet. Projekt zvaný Tailchaser začal v roce 1964 a jako první byl upraven dopravní letoun C-131B Samaritan, jenž získal šestihlavňový 7,62mm kulomet M134 Minigun. Po úspěšných zkouškách se mohl zrodit první sériový „Gunship“, jehož základem se stal slavný transportní stroj C-47D Skytrain, přezdívaný „Dakota“. Jeho bojová verze jménem AC-47D, zpočátku zvaná také FC-47D a přezdívaná „Spooky“, nesla hned tři kulomety a brzy se stala postrachem vietnamských komunistů. Vzniklo celkově 53 letadel, mezi nimiž byly též čtyři kusy, jež místo trojice Minigunů nesly deset kulometů M2 ráže 12,7 mm. Dalším strojem pro obdobnou konverzi se stal C-119 Flying Boxcar a v rámci projektu Gunship III vznikly na jeho základě dvě odlišně vybavené modifikace. Letadla jménem AC-119G Shadow nesla čtyři Miniguny, kdežto provedení AC-119K Stinger obdrželo také dva šestihlavňové 20mm kanony M61 Vulcan, což odráželo jeho trochu jiné hlavní poslání.

Přichází těžce ozbrojený Hercules
Pokud byly Spooky a Shadow určeny především proti živé síle, Stinger byl zkonstruován jako „lovec náklaďáků“. Jeho hlavním úkolem byla likvidace zásobovacích kolon, díky kterým byl Vietkong permanentně zásobován z komunistického Severu. Proto byl AC-119K už vybaven i pokročilou sadou senzorů pro přesné zaměřování neživých cílů. Oba deriváty C-119 se ovšem ukázaly jako ne zcela ideální kvůli slabým motorům, a proto se pozornost soustředila na to, co bylo navrženo již v roce 1965, a to na konverzi transportního letounu C-130 Hercules. Ten byl poháněn čtveřicí turbovrtulových agregátů a nabízel výrazně větší prostor pro zbraně, střelivo, senzory i obsluhu. První výsledek programu Gunship II se dostavil v roce 1967, kdy byl jeden C-130A přestavěn na prototyp vyzbrojeného letounu AC-130A, který obdržel čtyři Miniguny, čtyři Vulcany a dva výkonné senzory, a to jeden zesilovač zbytkového světla pro noční vidění a jeden infračervený přístroj pro detekování žhavých motorů. Letoun zvaný „Vulcan Express“ či „Super Spooky“ byl v září 1967 nasazen nad Vietnamem a úspěch byl ohromující. Letectvo okamžitě požadovalo další, ale sériových dopravních C-130A byl nedostatek, takže se použilo celkově sedm starších zkušebních JC-130A. Výzbroj se shodovala s prototypem, avšak letadla měla modernější přístrojové vybavení, které už zahrnovalo též radar ke sledování pohyblivých objektů. Posilování orientace zejména na destrukci vozidel (nikoli živé síly) pak potvrdil další (celkově tedy již devátý) kus AC-130, jenž vznikl roku 1969. Zadní dvojice kulometů zmizela a na místě zadní dvojice Vulcanů se objevily dva 40mm kanony M2A1, tzn. licenční americké kopie švédských zbraní Bofors L/60. Letoun jménem „Surprise Package“ tedy měl dvě zbraně od každého ze tří typů a vedle toho se znovu rozšířilo elektronické vybavení, jehož součástí se poprvé stal také laserový zaměřovač. Jméno měl skutečně výstižné, jelikož palebná síla 40mm kanonů znamenala pro nepřítele vskutku vražedné překvapení.

Letoun s houfnicí kalibru 105 mm
Americké letectvo bylo pochopitelně velice potěšeno, a tudíž si objednalo nejen devět nových letounů této verze (krycí označení Pave Pronto), ale navíc zmodernizování všech AC-130A na nový standard. Do výbavy letounů tohoto provedení přibyl i pozoruhodný elektronický senzor Black Crow, který byl původně vymyšlen pro detekci ponorek, ale uplatnil se i na suché zemi, neboť umožňoval „vidět“ elektrické zapalovací systémy v motorech nepřátelských nákladních aut a jiných vozidel. Kromě nových a modernizovaných AC-130A se začaly dodávat naprosto nové letouny AC-130E alias Pave Spectre, jež byly založené na zmodernizovaném dopravním stroji C-130E. Díky silnějším motorům a větší nosnosti tedy dopravily více munice a nabízely vyšší komfort pro obsluhu. V podstatě až „éčka“ byla skutečně definitivní a standardizovanou podobou ozbrojeného C-130, a už nikoliv pouze improvizací či experimentem. Jejich nasazení přineslo velké úspěchy, ale signalizovalo i nový posun ve vnímání role „Gunshipů“, jelikož ve výzbroji vietnamských komunistů se stále častěji objevovala obrněná technika a také účinnější protiletadlové zbraně. Několik AC-130 byl sestřeleno, a tak se objevila myšlenka, aby letouny mohly nosit daleko výkonnější výzbroj, jež jim dovolí napadat odolné cíle na větší vzdálenost. Následovala proto série experimentů, během nichž z paluby Herculesu pálily mj. protitankové kanony ráže 57 a 75 mm či bezzákluzové dělo ráže 106 mm, ale nakonec dostala přednost sice letitá, avšak maximálně osvědčená a také mimořádně účinná zbraň v podobě 105mm houfnice M102, která poskytovala cenné služby už ve druhé světové válce. Prototyp byl tedy v podstatě upravený AC-130E, v němž jeden z dvojice Boforsů nahradila právě 105mm houfnice. Vznesl se poprvé roku 1972 coby letadlo s jednoznačně nejsilnější hlavňovou výzbrojí na světě a také jako jediné letadlo s manuálním nabíjením zbraně, ovšem zkušená osádka dokázala z houfnice vést palbu špičkovou rychlostí až deseti ran za minutu.

Spectre ve válkách po celém světě
Padlo proto rozhodnutí přezbrojit tímto způsobem všechna letadla AC-130E Pave Spectre, jež ve výsledku pozbyla dvojici kulometů, a tudíž nosila dva 20mm Vulcany, jeden 40mm Bofors a jednu 105mm houfnici. Po přezbrojení se začal užívat i nový krycí název Pave Aegis. Pak se tato letadla dostala do modernizačního programu, v jehož rámci absolvovaly omlazení vlastně všechny C-130E bez ohledu na verzi, což se týkalo především výměny motorů. Nový standard nesl označení C-130H, a proto zdokonalené a houfnicemi vybavené AC-130E obdržely jméno AC-130H a vlastně poprvé i zcela oficiální bojové jméno, které znělo Spectre. V roce 1972 se první přepracované letouny objevily nad Vietnamem, odkud se již Američané stahovali, avšak navzdory tomu ještě tyto hrozivé stroje stačily demonstrovat své schopnosti. Ukázalo se, že na něco takového nemá Vietkong odpověď, protože prostě nedisponoval žádným vozidlem, které by odolalo přímému zásahu 105mm granátem. Pozoruhodná sestava senzorů, která zahrnovala televizní kamery, zesilovač světla LLTV, infračervený senzor, radar AN/APQ-150 pro detekci a sledování pohyblivých pozemních cílů, zařízení AN/ASD-5 Black Crow a v neposlední řadě obrovský světlomet o výkonu 2 kW, dovolovala střílet se skutečně působivou přesností. Stroje verze AC-130A byly po neslavném konci amerického angažmá v jihovýchodní Asii vyřazeny, zatímco zmodernizovaná letadla AC-130H pokračovala ve službě. Dostala schopnost tankovat palivo za letu a jejich primární operační základnou se stalo floridské letiště Hurlburt Field, jež zastává tuto funkci dodnes. Další „ostré“ nasazení AC-130H přišlo v roce 1989, kdy se letadla významně podílela na úspěchu amerického zásahu v Panamě. O rok později byla přeřazena do struktur nově zformovaného Velení zvláštních operací (AFSOC) a v lednu 1991 se zapojila do války v Zálivu. Ve dnech 29. a 30. ledna 1991 měla palebná podpora AC-130H velký význam při zastavení iráckého postupu na saúdské město Khafji, ale dne 31. ledna bylo jedno z letadel sestřeleno, což si vyžádalo smrt všech čtrnácti členů osádky.

Modernizované letouny Spooky II
Letouny AC-130H, jichž následně zbývalo celkem osm kusů, operovaly rovněž nad Balkánem a Somálskem, ale v té době už se provozovala též nová verze AC-130U Spooky II, jež vznikla v polovině 90. let. Kromě logické snahy opět modernizovat elektronické vybavení šlo o reakci na zjištění, že 20mm kanony M61 Vulcan proti některým odolným cílům prostě nestačí. Proto verze U obdržela místo dvojice těchto zbraní jeden pětihlavňový kanon GAU-12/U Equalizer, který má ráži 25 mm a pro jehož použití v AC-130U vznikla nová munice PGM-38/U. Kromě tohoto výrazného zlepšení palebné síly se zvýšila i kapacita dopravované munice. Stroje obou verzí společně operovaly od roku 2001 nad Afghánistánem a od roku 2003 nad Irákem, což se udrželo do roku 2015, kdy poslední z exemplářů AC-130H opustil řadovou službu, takže dnes působí ze základny Hurlburt Field celkově sedmnáct strojů Spooky II. V Afghánistánu a Iráku slavila efektivita těchto letadel velké úspěchy, jelikož jejich výjimečná kombinace ničivé síly, přesnosti a velké vytrvalosti jim dovolovala třeba i celé hodiny působit nad zónou bojů a hned (doslova „na požádání“) poskytnout palebnou podporu americkým jednotkám na zemi. Potom se objevily i nad Libyí a v současné době občas útočí proti Islámskému státu na severu Iráku a Sýrie. V minulosti se vyskytovaly též úvahy o další změně výzbroje, z nichž jedna se opravdu realizovala, ačkoli jen dočasně. Ze čtyř letounů se v roce 2007 vymontovaly kanony Equalizer a Bofors a místo nich se instalovaly dva 30mm kanony Bushmaster Mk 44, jenže ty při střelbě z větších výšek vykazovaly nedostatečnou přesnost, a tudíž se všechny čtyři letouny zhruba za rok vrátily do původní podoby. Uvažovalo se rovněž o možnosti, že by 105mm houfnici mohl výhledově vystřídat minomet kalibru 120 mm se závěrovým nabíjením, popř. že by pod křídlo AC-130U mohly být umístěny standardní závěsníky, z nichž by mohl vypouštět řízené střely a bomby, které by poskytly ještě přesnější vzdušnou podporu.

Nové verze i s naváděnou výzbrojí
Na zbraňové závěsy pod křídly Herculesů poté ovšem přece jen došlo. Speciální „Gunship“ se totiž ukazuje jako prostředek sice účinný, ale pro řadu situací zkrátka zbytečně výkonný, a tak se začalo hledat nějaké levnější řešení. Výsledky se dostavily nejen u letectva, ale i u námořní pěchoty. Ta se rozhodla přepracovat stroje pro tankování za letu KC-130J Super Hercules tak, aby mohly fungovat i jako nosiče zbraní. Projekt nazvaný Harvest HAWK (Hercules Airborne Weapons Kit) zahrnuje montáž kulového senzorového bloku a závěsníků, pod něž se většinou zavěšují řízené střely AGM-114 Hellfire či bomby s družicovým naváděním GBU-39/B SDB. Letectvo postupovalo poněkud odlišně, když si v roce 2010 objednalo konverzi svých letounů pro speciální operace MC-130W Combat Spear do podoby, jež se na počátku označovala jako Dragon Spear, poté však dostala zcela nové jméno AC-130W Stinger II. V současné době létá již nejméně čtrnáct takových strojů a každý nese v boku 30mm kanon GAU-23/A Bushmaster Mk II, pod křídlem závěsníky (pro stejnou výzbroj jako u výše zmíněných KC-130J) a v trupu komplet Gunslinger. To je zařízení, které umožňuje ze zadní nákladové rampy vypouštět např. malé řízené rakety AGM-176 Griffin či bomby GBU-44/B Viper Strike. Závěsníky pod křídlo a zařízení Gunslinger ale dostane i „pravý Gunship“ nové generace AC-130J Ghostrider, který představuje konverzi letadla pro speciální operace MC-130J Combat Shadow II. Nese i 30mm kanon GAU-23/A a znovu také houfnici M102, jelikož její výstřel je logicky mnohem levnější než naváděné zbraně, jejichž použití proti některým cílům nedává příliš smysl. První AC-130J má vstoupit do služby právě v letošním roce, vzdušné síly však již hledí dále do budoucnosti a připravují rozšíření výbavy těchto letounů. Zhruba do roku 2020 by se na místě 30mm kanonu mohl objevit laser se smrtícími i nesmrtícími efekty a zařízení Gunslinger má získat schopnost vypouštět malá bezpilotní průzkumná či útočná letadla. Tyto futuristické plány jasně dokazují, že USA se „vzdušného dělostřelectva“ rozhodně nevzdají.
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Parametry letounu AC-130U
Důstojníci a mužstvo: 5 + 8
Rozpětí křídla: 40,4 m
Celková délka: 29,8 m
Celková výška: 11,7 m
Provozní hmotnost: 55 520 kg
Max. hmotnost: 69 750 kg
Výkon motorů: 4× 3700 kW
Max. rychlost: 480 km/h
Operační dolet: 4070 km
Operační dostup: 9100 m

Menší příbuzní
Americké letectvo je sice jedinou ozbrojenou silou na světě, jež provozuje letadla AC-130, ale jejich výjimečné úspěchy už inspirovaly i zrod analogických konstrukcí. Většinou jde o menší stroje pro méně náročné a méně movité zákazníky. Základ prvního z nich tvoří C-27J Spartan, taktický letoun italského původu, jenž je technologicky příbuzný typu C-130J, má však jenom dva motory. Americké letectvo před časem plánovalo pořízení několika letounů, jež měly nést jméno AC-27J Stinger II a výzbroj v podobě kanonu ráže 30 či 40 mm a naváděných pum, ale později dalo přednost dalšímu vývoji AC-130. Italské letectvo však zavedlo do služby letouny MC-27J Praetorian, které mohou plnit široké spektrum úkolů včetně palebné podpory, protože nesou 30mm kanon a závěsy pro další zbraně. Také menší španělský transportní letoun CASA CN-235 byl ve spolupráci americké zbrojovky ATK a jordánské společnosti KADDB upraven do podoby zbraňové platformy, a to opět s 30mm kanonem v boku a dalšími zbraněmi (včetně protitankových raket AGM-114 Hellfire) pod závěsníky. Prvním uživatelem je Jordánsko a již se pracuje na obdobné úpravě novějšího typu CASA C-295, takže se dá očekávat, že se letadla této kategorie dostanou také do výzbroje dalších zemí.

Publikace: Extra Válka – Zbraně 2/2017

