Agresoři na obloze:
Privatizace výcviku vzdušných soubojů

Moderní nadzvukové bojové letouny již dlouho nejsou pouze výsadou států, jelikož mezi jejich provozovatele patří i řada soukromých firem. Tyto stroje ale samozřejmě neslouží přímo k boji, nýbrž k výcviku. Především v USA již funguje několik společností, které se chlubí skutečně impozantní sbírkou techniky.

Těžko by se našel nějaký fanda vojenského letectví, který by neznal legendární film Top Gun, jenž se odehrává v prostředí stíhacích pilotů US Navy. Svůj název obdržel podle střediska, jež vzniklo za vietnamské války a funguje dodnes, a ačkoli změnilo svůj oficiální název, dosud se zabývá především přípravou námořních pilotů pro vzdušné souboje. Obdobné instituce má též americká námořní pěchota a samozřejmě i US Air Force, v tomto specifickém sektoru se však výrazně prosadily také soukromé firmy. Primární motivaci představuje úspora nákladů, ovšem vedle toho se nabízejí i nemalé přednosti v samotné podstatě výcviku, resp. ve spektru letecké techniky a taktiky, kterou mohou kontraktoři nabídnout.

Počátky soukromých značek
Poměrně málo známým faktem je, že privatizace vojenského leteckého výcviku sahá až do 60. let, kdy vzdušné síly některých západních zemí začaly najímat soukromé firmy coby subjekty, jež zajišťovaly vlekání cvičných terčů. Některé společnosti k tomu užívaly upravené obchodní proudové letouny („biz-jety“), tedy stroje jako Learjet nebo Dassault Falcon, kdežto jiné měly již tehdy k dispozici ex-vojenská bojová letadla. Jako příklad se dá zmínit firma Tracor Flight Systems (dnes součást korporace BAE Systems), jež postupně provozovala stroje F-86 Sabre, F-100 Super Sabre a A-4 Skyhawk. Další důležitý sektor, v němž se tyto subjekty uplatnily, je imitace elektronického boje při vojenských cvičení. Také v tomto případě se nejčastěji užívají modifikované „biz-jety“, které obvykle nosí speciální kontejnery s elektronickým vybavením. Jako příklady známých společností, jež zajišťují obě tyto činnosti, lze uvést americkou značku Phoenix Air, britskou Cobham Aviation Services (jež se však nedávno stala součástí americké korporace Draken International) nebo švédskou Nyge Aero (nyní patří zbrojovce Saab). Vedle tahání terčů a elektronického boje se tyto firmy často angažují i v dalších činnostech, neboť se podílejí např. na kalibrování pozemních radarů či testování palubních systémů. Největší zájem se ale pochopitelně soustřeďuje na firmy, jež provozují především ex-vojenské bojové letouny a specializují se na komerční výcvik vzdušných soubojů. Tato aktivita dlouho probíhala pouze v režii speciálních jednotek letectva, námořnictva a námořní pěchoty, kterým se zpravidla říká „agresoři“ (Aggressors). Historie této činnosti sahá do éry vietnamské války, kdy první taková jednotka vznikla u US Navy, avšak později se přidaly i další ozbrojené složky včetně pozemní armády, jež vytvořila útvar „agresorů“ s vrtulníky. Oficiálně se pro tento typ výcviku používá termín DACT (Dissimilar Air Combat Training), tj. nesymetrický výcvik vzdušného boje, což odkazuje na specifickou techniku a taktiku „agresorů“.

Koncepce výcviku soubojů
Pro výcvik pilotů vzdušných sil je totiž samozřejmě nesmírně důležité, aby se připravili na boj s protivníkem, který provozuje jiné typy letounů a aplikuje jiné postupy než oni sami. Dřívější „symetrický“ způsob, při kterém se střetávaly shodné typy letadel a piloti s víceméně stejnými taktickými postupy, toto zákonitě zajistit nemohl. Zrodil se tedy systém DACT, v jehož rámci se provozovaly jiné, většinou starší typy letadel, protože se kalkulovalo s tím, že nepřítel bude patrně disponovat méně vyspělou technikou než sami Američané (s výjimkou Ruska a Číny to ostatně platí pořád). Jednotky „agresorů“ v USA proto užívaly či dosud užívají stroje jako F-5 Tiger II a A-4 Skyhawk, ale některé už přešly i na modernější typy jako F-16 Fighting Falcon, F-15 Eagle či F/A-18 Hornet. Každopádně ale platí, že tento výcvik je finančně dosti náročný, protože letouny instruktorů logicky prodělávají velmi intenzivní nasazení, paradoxně mnohem intenzivnější než stroje regulérních bojových jednotek. To je ostatně též důvod, proč evropské státy NATO obvykle neformovaly speciální letky „agresorů“ a tuto úlohu dočasně přidělovaly běžným stíhacím jednotkám, popř. spoléhaly na pomoc z USA. Redukce vojenských rozpočtů po studené válce ale vedla i k výrazné redukci amerických jednotek pro DACT. Jejich role tak mohly z velké části převzít privátní subjekty, jež mohou provoz svých letounů rozložit v čase, aby vyhověly různým klientům a dosáhly vysoké efektivity, kdežto letectvo se nemusí starat o to, co se s letadly děje mimo zaplacené výcvikové hodiny. Kontraktoři navíc zpravidla užívají starší techniku, nejčastěji letouny už vyřazené z řadové služby v letectvech, což dále zmenšuje náklady. Personál těchto firem tvoří v naprosté většině bývalí stíhací piloti, kteří tedy dokážou nabídnout bohaté zkušenosti, ovšem současně už nejsou tolik svázáni rutinou vojenské služby, a proto mohou proti „studentům“ nasadit i nečekané postupy. Souhrnně se uvádí, že kontrakty se soukromými firmami s účelem DACT vycházejí pro letectvo zhruba šestkrát až dvanáctkrát levněji než udržování vlastních jednotek „agresorů“.

Úspěch společnosti Air USA
Vůbec první společnost tohoto druhu, která se v USA na trhu prosadila a dodnes funguje, nese jméno Air USA. První smlouvu od amerického námořnictva získala v roce 1999, byť tehdy se ještě nejednalo o výcvik vzdušného boje, nýbrž o elektronické rušení. Později se přidal výcvik předsunutých leteckých návodčích, resp. navádění vzdušných útoků, z čehož se posléze stala i hlavní činnost této společnosti. V jejím arzenálu tudíž dominují československá cvičná letadla Aero L-39 Albatros, kromě nichž si Air USA pořídila i britské cvičné stroje Hawk Mk 67. Její zájem o techniku z bývalého východního bloku potvrzuje fakt, že koupila nejméně jeden stroj MiG-21UM a celkově čtyři stíhačky MiG-29, ovšem kvůli značným provozním nákladům pro ně zatím nezískala větší zakázku. Může se ale chlubit pozoruhodnou skutečností, že je první a dodnes patrně jedinou soukromou firmou, která získala povolení pro užívání ostré munice. To představuje logický krok právě kvůli jejímu zaměření na výcvik předsunutých návodčích, tzn. na útoky proti pozemním cílům. V minulosti její stroje Albatros a Hawk shazovaly jen cvičné pumy, ovšem od roku 2015 mohou provádět také palbu z kanonů ráže 30 mm a očekává se, že firma dostane povolení k užívání „ostrých“ bomb a neřízených raket. O tento zásadní krok ale jeví zájem také další subjekty, např. společnost Blue Air Training, která se rovněž orientuje na školení předsunutých návodčích a přímé letecké podpory. Její letový park je skutečně pestrý a vedle proudových strojů BAC Strikemaster zahrnuje vrtulové letouny, např. OV-10 Bronco či A-90 Raider. Další taková firma jménem Tactical Air Support (Tac Air) užívá československá letadla L-29SM Delfín či turbovrtulová SF-260TP a EMB-312 Tucano. Koupila také stíhačky F-5 z Kanady a Jordánska, avšak největší pozornost si vydobyla akvizicí dvou letounů Suchoj Su-27UB z Ukrajiny. Ty ovšem navzdory velkým očekáváním dopadly podobně jako MiG-29 společnosti Air USA, neboť kvůli vysokým nákladům a nedostatku náhradních dílů nenalezly platícího klienta, takže jejich letová povolení propadla.

První privátní „šestnáctky“
Mezi největší privátní poskytovatele bojového výcviku patří značka ATAC (Airborne Tactical Advantage Company), která vznikla už v roce 1996 a dnes spadá do struktury velké zbrojovky Textron. Zpočátku poskytovala služby švédských stíhaček Saab 35 Draken, ovšem na počátku nového století získala izraelské letouny IAI Kfir, které mělo ostatně svého času od židovského státu pronajaté i přímo americké námořnictvo pod jménem F-21 Lion. Nabídka značky ATAC se průběžně rozrůstá a kromě strojů Kfir C2 zahrnuje také mj. britské stíhačky Hawker Hunter a útočné letouny A-4N Skyhawk. Takřka samozřejmostí je i provoz československých letounů L-39 Albatros, které díky vynikajícímu poměru výkonu a ceny najdeme u mnoha kontraktorů, a to zejména v rámci výcviku útoků na pozemní cíle. ATAC se může chlubit také tím, že coby jediná privátní společnost může operovat i přímo z letecké základny námořnictva NAS Fallon, kde sídlí středisko Naval Aviation Warfighting Development Center, což je současný oficiální název instituce, která vešla do povědomí veřejnosti pod přezdívkou „Top Gun“. O silné pozici a ambicích firmy ATAC vypovídá i skutečnost, že zakoupila i dvě desítky stíhaček Mirage F1 z Francie a patří mezi značky, které chtějí přejít na letadla čtvrté generace. Objevily se zprávy o jejím plánu odkoupit stíhačky F-16AM/BM ze zásob vzdušných sil Jordánska, ale pomyslný „závod“ o první stroje tohoto typu v soukromých rukách vyhrála jiná značka, a sice Top Aces, jež původně vznikla v Kanadě pod názvem Discovery Air. Nabízí především služby útočných letounů A-4 Skyhawk a cvičných strojů Alpha Jet, avšak dramatické zvýšení jejích schopností přinesl nákup 29 ex-izraelských stíhaček F-16A/B Netz, z nichž první tři byly do USA dodány v lednu 2021. Jejich provoz v soukromých rukách však bude nutně vyžadovat rozsáhlý proces úředního schvalování a nepochybně bude mnohem nákladnější než u starších letadel, ale firma Top Aces zjevně doufá, že se jí to vše bohatě vyplatí.

Firma Draken International
Již nejednou zmíněné letouny L-39 Albatros pro výcvik přímé letecké podpory provozuje také např. menší firma Coastal Defense. Početnou flotilu československých strojů vlastní i subjekt, jenž patří v tomto oboru mezi největší a nejúspěšnější a získal si též velkou pozornost českých médií. Tato firma nese jméno Draken International, sídlí na Floridě a vznikla v roce 2011, a to na základě akrobatické skupiny Black Diamond, jež létá právě s Albatrosy. Jméno Draken má původ ve faktu, že prvním skutečně bojovým letounem v majetku firmy se stal švédský stíhací Saab 35 Draken, byť dnes již jej v portfoliu nenalezneme. Společnost Draken International od svého vzniku pozoruhodně expandovala a nakupovala široké spektrum letounů, a proto kromě Albatrosů vlastní také cvičné letouny MB.339C, útočné stroje A-4 Skyhawk několika různých verzí (včetně hloubkově zmodernizovaných A-4K z Nového Zélandu) či stíhačky MiG-21, jež pocházejí z Polska. Letový park firmy obohatila rovněž francouzská stíhací letadla Mirage F1, která byla získána od Španělska, či jihoafrické stíhačky Atlas Cheetah, tedy v podstatě tamější varianta typu Kfir (a tedy vlastně derivát designu Mirage III/5). Firma Draken International se ovšem dostala též do povědomí české veřejnosti, jelikož nakonec poskytla řešení vleklé kauzy s „nadbytečnými“ lehkými bitevníky Aero L-159A ALCA, pro které se nedařilo nalézt kupce. Díky výtečným zkušenostem s letadly L-39 Albatros se floridští kontraktoři rozhodli pořídit si 21 českých lehkých bitevníků, jež pro ně byly přestavěny na verzi zvanou L-159E. Američané jim dali přezdívku „Honey Badger“, jak se v angličtině označuje medojed kapský, malá šelma bez pudu sebezáchovy. L-159E si v roli „agresorů“ vedou skutečně výborně, na čemž se vedle moderní elektroniky podílí též jejich pozoruhodná obratnost. Malé a zdánlivě zranitelné stroje si tedy záhy získaly také mimořádný respekt pilotů amerického letectva, jelikož ve vzdušných soubojích často vyhrávají i nad výkonnými stíhačkami.

Kontrakty v USA a Evropě
Americké soukromé firmy, které poskytují výcvikové služby typu DACT, dnes údajně vlastní bezmála 600 letounů, z nichž zhruba polovinu tvoří vysloveně bojové stroje. Dvě z firem, a to Draken International a ATAC, vlastní každá přes stovku letounů a čtyři největší značky, jimiž jsou Draken International, ATAC, Tac Air a Top Aces, zaměstnávají dohromady více než 200 někdejších bojových pilotů amerických ozbrojených sil. Bez nadsázky lze tedy konstatovat, že schopnosti těchto soukromých subjektů dramaticky převyšují potenciál vzdušných sil naprosté většiny zemí světa, a to včetně členů NATO (tady připomeňme, že např. české letectvo vlastní asi čtyři desítky bojových letounů). Velikost tohoto sektoru dokazuje kontrakt, který americké zadalo v roce 2019. Má hodnotu okolo 7,5 miliardy dolarů a zahrnuje 30 000 letových hodin a dalších 10 000 hodin výcviku útoků na pozemní cíle. Smlouva pokrývá pět let, ovšem letectvo již avizuje, že počítá s jejím prodloužením. Ony hodiny si rozdělí celkem sedm již zmíněných subjektů, a sice ATAC, Draken International, Tac Air, Top Aces, Air USA, Blue Air Training a Coastal Defense. Vedle tohoto velkého kontraktu pro USAF některé z nich zajišťují i služby pro americké námořnictvo a námořní pěchotu a také pro další členské státy NATO. Ačkoliv se totiž etablují i podobné evropské firmy, jejich schopnosti silně zaostávají za těmi americkými, na čemž se podílí extrémně přísné evropské restrikce o letovém provozu. Mezi hlavní hráče se řadí britská značka Hawker Hunter Aviation, která užívá, jak ostatně jméno naznačuje, hlavně stíhačky Hawker Hunter, byť vlastní i typy Blackburn Buccaneer, F-4 Phantom II a Su-22M4. Existuje také několik evropských provozovatelů strojů L-39 Albatros, např. nizozemská firma Skyline Aviation a francouzská značka Apache Aviation (jíž mimochodem patří i akrobatická skupina Breitling Jet Team). Je ale velice příznačné, že ve výběrových řízeních, která vypisují evropská letectva, častěji bodují americké firmy. Je proto pravděpodobné, že se s americkými „agresory“ v dohledné době utkají i čeští stíhací piloti.
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Pokusy o speciální letouny
Ve výbavě kontraktorů jasně dominují zánovní stíhací a cvičná vojenská proudová letadla, pro některé specifické úkoly se užívají také obchodní proudové letouny („biz-jety“), případně také lehké turbovrtulové stroje. Již se ovšem vyskytly minimálně dva pokusy výrobců letadel, kteří chtěli soukromým firmám dodávat nově vyrobené proudové stroje určené speciálně k výcviku vzdušného boje. První takový případ reprezentoval italský letoun Leonardo X-AJT, jenž se na trhu objevil v roce 2015 a vznikl coby derivát cvičného stroje M-346 Master. Společnost Saab se pokusila nabízet dokonce „opravdovou“ stíhačku, konkrétně letoun Gripen Aggressor, resp. „civilní“ obměnu úspěšného typu JAS-39. Představila ji v roce 2017 a doufala v její prosazení hlavně ve Velké Británii, jež tehdy zvažovala vlastní centrum „agresorů“. Ani jeden z letounů ale zákazníky nenašel, což u prvního patrně způsobil malý rozdíl schopností oproti existujícím typům, zatímco u druhého vadily příliš vysoké provozní náklady, které by eliminovaly obecně největší výhodu privatizace výcviku. Lze tedy očekávat, že i nadále budou převládat „olétané“ ex-vojenské stroje, přestože někteří odborníci zmiňují alternativu, že by se u kontraktorů mohl perspektivně prosadit nový proudový stroj Scorpion od firmy Textron (jež je vlastníkem firmy ATAC) či cvičný letoun Boeing/Saab T-7 Red Hawk.
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