Projekt Aerie/Falcon

V padesátých letech dvacátého století se US Army velmi intenzivně snažila hledat cestu vývoje nových tanků a podporovala i řadu pozoruhodných projektů. K nejbizarnějším patřilo vozidlo, jež místo klasické tankové věže vezlo průzkumný a bojový letoun s kolmým startem. Ačkoliv se tato studie tehdy nedočkala realizace, dnes se objevují trochu podobné projekty, které počítají s „parazitními“ bezpilotními letadly pro budoucí tanky.

Nedávno byl v ATM publikován čtyřdílný seriál, jenž mapoval dlouholeté snahy spojit kvality tanků a letadel, resp. vyrobit „létající tanky“. Země, které se o něco podobného pokoušely, ale postupně došly k závěru, že nejlepším řešením je vyvinout lehká vozidla, která lze dopravovat ve velkých transportních letounech a shazovat je spolu s výsadkáři. Vyskytly se však i pokusy zkombinovat obrněná vozidla a létající stroje takříkajíc „z opačné strany“, tedy vytvořit tanky, které by plnily funkci nosičů malých letadel.

Program ASTRON
Dne 10. ledna 1953 vydal generální štáb americké armády memorandum na téma vývoje nové generace tanků. Kromě evoluce již dostupných typů navrhovalo prozkoumat nové technologie a prvky, jež budou k dispozici pro sériovou výrobu v horizontu pěti let, resp. v roce 1958 (toto datum bylo následně posunuto na rok 1961). 24. dubna 1953 zahájil armádní Technický výbor pro vyzbrojování (Ordnance Technical Committee) projekt nazvaný ASTRON, který měl tyto snahy zastřešovat a poskytnout americkým zbrojovkám prostor k představování jejich návrhů. Kromě korporací jako General Motors a Chrysler se ale zapojila také státní armádní zbrojovka Detroit Arsenal a Velení tankové a automobilní výzbroje (OTAC, Ordnance Tank Automotive Command). Postupně se objevila dlouhá série návrhů, z nichž některé byly celkem konvenční, zatímco jiné vypadaly spíše jako vystřižené ze světa sci-fi. Mezi značně diskutované koncepty patřily tanky poháněné nukleárními reaktory (více v ATM 5/2009). Ale snad ještě radikálnější návrh představovala jedna ze studií OTAC, která tvrdila, že do roku 1962 může armáda získat tank nesoucí vyzbrojený letoun s kolmým startem.

Tank Rex a „nosič“ Aerie
Toto vozidlo mělo být odvozeno od obrněnce jménem Rex, který vlastně tvořil ústřední motiv projektů předkládaných týmem z OTAC. Rex bylo označení série návrhů tanků, jež se vesměs lišily výzbrojí, pancéřováním, hmotností či pohonem (jedna z verzí se měla zařadit mezi tanky s nukleárním pohonem), ale podobaly se základní koncepcí, jež počítala s umístěním tříčlenné osádky (včetně řidiče) ve věži (toto uspořádání měl posléze mít neúspěšný americko-německý tank MBT70), kde by se nacházel i 90mm kanon T208. Série návrhů Rex nakonec obsahovala téměř padesát položek. Pokud pomineme Rex R-32 s jaderným reaktorem, za nejpodivnější se dá označit obrněné vozidlo označené Aerie. Bylo odvozeno od základní koncepce Rex, ovšem na rozdíl od ní nemělo mít tříčlennou osádku ve věži, nýbrž dvoučlennou v přídi korby. Místo klasické věže s kanonem by neslo hydraulickou platformu pro start i přistání letadla s kolmým vzletem (VTOL), jež dostalo označení Falcon. Předpokládalo se, že samotný nosič Aerie bude vážit kolem 20 tun. Pohon by obstarával příčně uložený dieselový motor Continental AOI-628 o výkonu 350 koní (260 kW) a převodovka XTG-400. Vozidlo by chránil pancíř z kovových a křemíkových slitin (na čele korby skloněný v úhlu 60 stupňů), který by údajně odpovídal oceli o síle 12 cm a zastavil by průbojnou munici do ráže 100 mm.

„Vrtulník“ Falcon
Letadlo Falcon mělo centrální „gondolu“ ve tvaru elipsoidu. V horní části tohoto tělesa se měl nacházet pístový letecký motor pohánějící dvojici protiběžných rotorů, které by byly uzavřené ve válci o průměru 287 cm, takže by se fakticky jednalo o dmychadlo (anglicky „ducted fan“). Spodní část gondoly, vyčnívající pod válec, by sloužila jako prostor pro osádku, čítající pouze jednoho muže. Výzbroj letadla Falcon by tvořil jeden 7,62mm kulomet Browning, uložený na lafetě ve spodní části gondoly a řízený ručně pilotem, a dále deset neřízených raket ráže 114,3 mm, odpalovaných z trubic na bocích válce. Celý stroj by chránil titanový pancíř o síle 2,5 cm a standardní hmotnost by činila asi 1350 kg. Falcon měl dosahovat maximální rychlosti kolem 160 km/h s vytrvalostí zhruba jedné hodiny. Na samém vrcholu gondoly byl uložen záchranný padák, jenž by dovolil bezpečné dosednutí letadla z výšky od 30 m výše. Projekt Aerie/Falcon byl spolu s dalšími studiemi z programu ASTRON prezentován na konferenci, která se konala v srpnu 1955 v Detroitu. Byl zhodnocen jako zajímavý a realizovatelný, ovšem s tím, že by se náklady na uskutečnění asi nevyplatily. Ani program ASTRON už netrval dlouho, protože byl memorandem výboru OTC z 23. dubna 1956 zastaven. Zároveň však bylo doporučeno, aby se jeho výsledky zahrnuly do navrhování perspektivních vozidel, takže se vlastně dá konstatovat, že do značné míry opravdu splnil svůj původní účel.

Otazníky nad realizací
Ze zpětného pohledu se dá projekt Aerie/Falcon hodnotit jako velice originální a inovační, ale jeho případná praktická realizace vzbuzuje dost oprávněných otázek. Např. stroj Falcon se zdá být až nereálně kompaktní a je značně sporné, zda by opravdu dosáhnul očekávaných výkonů. Podmínky pro pilota v extrémně stísněném prostoru gondoly by nejspíše nebyly právě ideální, nehledě k tomu, že řízení letu a zároveň ovládání zbraní by (s technikou dostupnou na začátku 60. let) kladlo na jednoho muže enormní zátěž. Také proces startu a přistání na obrněnci Aerie by asi nebyl snadný a těžko by se dal provádět během jízdy. Dále si lze všimnout, že obrněnec sám nenese žádnou výzbroj, takže by byl asi „odkázán“ jen na zbraně stroje Falcon. Myšlenka celého projektu se však zřejmě udržovala ještě několik let, protože v roce 1963 se v armádním časopisu Army Digest objevila studie Flying Turrets, která navrhovala tanky s oddělitelnými a letu schopnými věžemi, vyzbrojenými kanony velké ráže. Samozřejmě se neuskutečnila, takže se zdálo, že nápad stavět obrněná vozidla fungující jako „nosiče letadel“ je navždy zapomenut a zůstane pouze zajímavou historickou kuriozitou.

Dnešní „parazitní“ UAV
Informace z posledních let ovšem ukazují, že tomu bude jinak. Řada firem i ozbrojených sil se totiž zabývá vývojem „parazitních“ bezpilotních průzkumných letadel, jaká by si mohly tanky a jiná vozidla takříkajíc „vozit s sebou“ na bojišti. Např. program modernizace francouzského tanku Leclerc pro rok 2015 počítá s malým bezpilotním strojem, který by vzlétal z věže tanku. Kromě toho se intenzivně studuje kategorie „gun-launched UAVs“, tedy bezpilotní prostředky odpalované z hlavňových zbraní nebo raketnic. Stroje tohoto druhu už dnes vyvíjí nebo testují mj. armády USA, Ruska a Izraele. Myšlence projektu Aerie/Falcon se však paradoxně nejvíce podobá studie, jež se před několika lety objevila v Rusku pod jménem BMV (bojevaja mašina vertoljotnaja). Podle ní by bojové vozidlo pěchoty vezlo na zádi malý bezpilotní vrtulník, jenž by byl vybaven senzory a protitankovými raketami a byl by s vozidlem spojen pomocí kabelu, který by obstarával přenos dat i energii pro pohon elektromotorů vrtulníku. Stroj by tedy mohl vzlétat do výšky několika desítek metrů a provádět průzkum nebo ničit cíle, zatímco obrněnec by byl bezpečně ukryt za terénní překážkou (vlastně by se jednalo o další stupeň odpalovacích zařízení PTŘS na „stožárech“). Idea návrhu Aerie/Falcon tedy patrně jen předběhla svou dobu a v poněkud změněné podobě se snad dočká realizace.
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