CH-14 Aguilucho:
Argentinský pokus

23. listopadu 2007 byl představen argentinský vrtulník Cicare CH‑14, vůbec první vojenský vrtulník vyvinutý v Jižní Americe. Jedná se o lehký útočný a průzkumný stroj, který se může dobře uplatnit v boji proti „asymetrickým hrozbám“.

Argentinský zbrojní a letecký průmysl u nás není příliš známý. Přesto však v Argentině existuje několik výrobců, kteří nejen zásobují domácí síly, ale občas dosahují i exportních úspěchů. Patří mezi ně i firma Cicare specializovaná na vrtulníky. Její zakladatel a stále nejdůležitější muž ve firmě, sedmdesátiletý Augusto Cicare, před asi padesáti lety postavil první vrtulník jihoamerického původu CH‑1. Jeho společnost se pak vypracovala na významného výrobce lehkých civilních vrtulníků. A v loňském roce představila první vojenský stroj.

Neobvyklá koncepce
Datum vybrané pro prezentaci vrtulníku CH‑14 Aguilucho (česky „Orlík“) nebylo nijak náhodné, protože toho dne se slavilo 49. výročí vzniku argentinského armádního letectva. Nový vrtulník má nezanedbatelnou šanci stát se prvním typem domácího původu, který by vzdušné útvary argentinské armády zařadily do služby, neboť dosud používají stroje z USA a západní Evropy, případně jejich místní modifikace, např. Huey II. Nově představený typ byl s výjimkou motoru a některých přístrojů vyvinut a vyroben kompletně na území Argentiny.
CH‑14 představuje dosti neobvyklou kombinaci, neboť po stránce hmotnosti se řadí mezi vrtulníky velmi lehké (lze jej porovnat např. s americkým typem OH‑6), avšak konstrukčním uspořádáním silně připomíná specializované bitevníky. Má velice úzký trup a dva členové osádky sedí za sebou. V žádném případě jej však nelze považovat za skutečný bitevní stroj, především proto, že nemůže nabídnout odpovídající odolnost. U bitevních helikoptér je obvyklé, že celý drak odolá munici z lehkých ručních zbraní a životně důležité části vzdorují i malorážovým kanonům. Kvůli své nízké hmotnosti CH‑14 pochopitelně nemůže být vybaven tak silným pancířem. Trup je zhotoven z odolných kompozitů a kryt kabiny je z neprůstřelného skla, ovšem žádná část stroje není v pravém smyslu pancéřovaná. CH‑14 se má uplatnit zejména jako průzkumný a lehký útočný stroj, dále může působit ve výcviku a pro hraniční nebo pobřežní hlídkování.

Exportní ambice
Pohon prvního prototypu CH‑14 zajišťuje turbohřídelový agregát Rolls‑Royce Allison 250‑C20‑B o standardním výkonu 272 kW; po krátkou dobu může dodávat výkon až 309 kW. Pro sériové stroje se předpokládá použití místní varianty tohoto motoru, o jejíž licenční výrobě už se jedná. CH‑14 má dvoulistý nosný i ocasní rotor; tato koncepce se dnes sice obecně pokládá za zastaralou a v řadě ohledů nevýhodnou, ale u lehkých a nenáročných strojů této kategorie se dosud uplatňuje. Velmi kusé jsou zatím údaje o senzorovém vybavení a případné výzbroji. V prezentaci firmy se dosud objevilo jen jediné ztvárnění vyzbrojeného CH‑14. Na bocích stroje se nacházely dva malé pylony, z nichž každý nesl kontejner FN Herstal RMP. Ten obsahuje 12,7mm kulomet M2 a tři trubice pro neřízené rakety ráže 70 mm.
Argentinská armáda ihned projevila o CH‑14 nemalý zájem. Nešlo jen o pochopitelné vlastenecké nadšení nad prvním argentinským bojovým vrtulníkem. Firma Cicare totiž vyvinula tento stroj se zcela konkrétním záměrem nahradit zastaralé helikoptéry Hughes 500 (OH‑6) ve výbavě armádních vzdušných sil. Vrtulníky tohoto druhu jsou velmi efektivní v boji proti guerille, terorismu či organizovanému zločinu, tj. proti „asymetrickým hrozbám“, jimž většina latinskoamerických států čelí. Výrobce proto doufá, že CH‑14 zaujme i další ozbrojené síly na jihoamerickém světadílu a prosadí se také v zahraničí.
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TTD vrtulníku CH-14 Aguilucho
Průměr nosného rotoru
10 m
Průměr ocasního rotoru
1,5 m
Celková délka
11,8 m
Délka trupu
9,8 m
Šířka trupu
1,1 m
Šířka včetně lyží
2,2 m
Celková výška
3,3 m
Prázdná hmotnost
750 kg
Max. vzletová hmotnost
1450 kg
Max. rychlost
240 km/h
Cestovní rychlost
210 km/h
Stoupavost
8 m/s
Operační dostup
4500 m
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