Airborne Use of Force: Ozbrojené vrtulníky Pobřežní stráže

Americká Pobřežní stráž (United States Coast Guard) je jednou ze složek ozbrojených sil USA. V evropském prostředí sice není příliš známá, ale sami Američané si jí velice cení a považují ji za důležitou složku státní moci. Pobřežní stráž byla založena už v roce 1790 a původně spadala pod Ministerstvo financí. Prodělala několik reorganizací a roku 1967 byla přeřazena do resortu Ministerstva dopravy. Zatím poslední organizační změna se odehrála v březnu 2003, kdy Coast Guard přešla pod nově zřízené Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (Department of Homeland Security). Po celou dobu její existence ovšem platí, že v případě války operuje v rámci válečného námořnictva (US Navy).

Vzniká eskadra HITRON
Pobřežní stráž plní široké spektrum úkolů. Zajišťuje hlídkovou službu, navigaci, kontroluje dodržování zákonů a čistotu životního prostředí a provádí pátrací a záchranné akce. K jejím nejdůležitějším misím dlouhodobě patří zásahy proti pašerákům drog a po 11. září 2001 se zapojila i do boje proti terorismu, protože je známo, že prodej drog patří k hlavním zdrojům příjmů teroristických organizací. Kromě toho se předpokládá, že Pobřežní stráž bude schopná zabránit teroristickým útokům, při kterých se teroristé ke svému cíli přiblíží pomocí lodí nebo menších letadel. Takovými cíli mohou být přístavy nebo pobřežní instalace.
Je zřejmé, že při zásahům proti pašerákům drog nebo teroristům musí Pobřežní stráž používat adekvátní palebnou sílu. A právě té se jí až do konce 90. let nedostávalo. Lodě Pobřežní stráže jsou sice vyzbrojené kanony a kulomety, avšak obvykle se k cíli nemohou dostat včas, takže zásah musejí provést vrtulníky. Problém byl v tom, že tyto vrtulníky byly neozbrojené a jejich palebnou sílu představovaly jen služební zbraně osádky. A snaha o zastavení rychlých člunů střelbou z 9mm pistolí z rychle letících vrtulníků byla samozřejmě neefektivní.
Proto byla v rámci Pobřežní stráže v roce 1998 zřízena speciální jednotka nazvaná Helicopter Interdiction Tactical Squadron, zkráceně HITRON. Sídlí ve městě Jacksonville na Floridě a je první americkou vzdušnou jednotkou se zbraňovým systémem Airborne Use of Force, což je souhrnný název pro sestavu výkonných palných zbraní. V budoucnu se předpokládá postupná modifikace většiny helikoptér Coast Guard pro možnost použití systému AUF, i když v praxi jím bude vyzbrojena jen část vrtulníků.

Kulomet a dvě pušky
Jaké zbraně tedy komplet AUF zahrnuje? Tou první je lehký armádní kulomet M240B ráže 7,62 mm. Ve skutečnosti se jedná o americkou licenční kopii kulometu MAG (Mitrailleuse d’Appui Général) od belgické zbrojovky FN. Zbraň využívá energii prachových plynů, které jsou odvedeny z hlavně do válce pod hlavní a pohánějí píst spojený se závěrem. Píst odemyká a otevírá závěr, jehož energie je pak využita pro napnutí bicího ústrojí a podání nového náboje do komory. Pomocí regulačního ventilu na plynovém válci lze měnit kadenci od 600 do 1000 ran za minutu. Kulomet střílí municí NATO 7,62 × 51 mm odebíranou z pásu a je instalován na pohyblivé lafetě připojené ke spodnímu okraji bočních dveří vrtulníku.
Druhou zbraní systému AUF je dobře známá vojenská automatická puška Colt M16 (AR-15) ráže 5,56 mm se zásobníky na 30 ran. A konečně třetí zbraň představuje odstřelovačská puška Robar RC50, což je s hmotností 11,25 kg zřejmě nejlehčí sériově vyráběná puška kalibru .50 BMG (12,7 × 99 mm) na světě. Pobřežní stráž výslovně požadovala pušku této ráže, protože musela mít zbraň dostatečně přesnou a zároveň s dostatečnou ničivou silou, aby bylo možné při střelbě z rychle letícího vrtulníku zasáhnout a zničit motor cílového plavidla. Puška Robar RC50 byla zvolena i proto, že díky své nízké hmotnosti a účinné úsťové brzdě má zpětný ráz srovnatelný s těžšími puškami ráže 7,62 mm.
Robar RC50 je konvenčně řešená opakovací puška s válcovým otočným závěrem s pákovým otevíráním. Je dlouhá 1384 mm, hlaveň má délku 737 mm a zásobník obsahuje pět 12,7mm nábojů. Zmíněné nízké hmotnosti pušky bylo dosaženo především použitím sklolaminátových materiálů. Cena zbraně na volném trhu se pohybuje okolo 3850 dolarů. Pobřežní stráž používá u pušek RC50 optický zaměřovač Leupold Mark 4 a laserový zaměřovač. Střelba je vedena v pokleku z bočních dveří vrtulníku.

HH-65 a MH-65 Dolphin
Pobřežní stráž v současné době provozuje tři základní typy vrtulníků. Nejstaršími z nich jsou stroje HH-65 Dolphin, což je speciální varianta francouzského vrtulníku Aérospatiale AS 365 Dauphin (firemní označení verze pro Pobřežní stráž je AS 366G). Francouzské motory Arriel 1C (2 × 492 kW) byly nahrazeny americkými motory Lycoming 101-750A-1 (2 × 507 kW) a také elektronické systémy jsou americké výroby. Nejdůležitějším přístrojem je infračervený senzor Sea Hawk v přídi, který slouží pro vyhledávání objektů na mořské hladině v noci, za nepříznivého počasí i ve vysokých vlnách. HH-65 jsou ve službě od roku 1985 a veřejnost je zná i ze seriálu Pobřežní hlídka.
Zatím existují tři varianty typu HH‑65. Nejstarší vrtulníky standardu HH-65A jsou postupně přestavovány na verzi HH-65B s novými řídícími systémy a modernějším vybavením kokpitu. V roce 2004 začala přestavba části helikoptér HH-65B na standard HH-65C s výkonnějšími francouzskými motory Arriel 2C2. Kromě toho mají opět i modernější přístrojové vybavení včetně detektorů radiologických, chemických a biologických zbraní.
V další fázi pak bude provedeno vyzbrojení vrtulníků HH-65C, které poté obdrží nový název MH-65C. Tím bude vyjádřen jejich přesun z kategorie vyhledávacích a záchranných (podle amerického systému značení letadel kategorie H) mezi víceúčelové (M, tedy Multi-Mission; v praxi se písmeno M uplatňuje zejména u letadel pro jednotky zvláštního určení). Ostatně i oficiální název tohoto programu zní Multi-Mission Cutter Helo, tedy víceúčelový vrtulník pro provoz z kutrů. Vrtulníky MH-65C budou vybaveny lafetami pro 7,62mm kulomety M240B a puškami Robar RC50. Kromě toho budou uzpůsobeny i pro dopravu a vysazování tříčlenných protiteroristických týmů. První MH-65C vstoupí do služby v roce 2007.

HH-60 a MH-60 Jayhawk
Druhým typem vrtulníku Pobřežní stráže je HH-60 Jayhawk, vlastně vyhledávací a záchranná verze helikoptéry Sikorsky S-70B, který je známa především ve své vojenské protiponorkové variantě SH-60 Seahawk. HH-60 má ze všech vrtulníků Coast Guard největší akční rádius, až 550 km, čehož je dosaženo použitím tří charakteristických přídavných palivových nádrží po bocích trupu. Je vybaven mnoha pokročilými systémy pro navigaci a vyhledávání trosečníků včetně povětrnostního radiolokátoru AN/APN-217 v přídi.
Původní verze helikoptéry Jayhawk nese název HH-60J a do služby byla zařazena roku 1991. V současné době probíhá první fáze modernizačního programu, v jehož rámci budou stroje HH-60J vybaveny novými přístroji v kokpitu a novými optickými a infračervenými senzory. Takto upravené vrtulníky budou přeznačeny na HH-60T. První prototyp by měl vzlétnout už v letošním roce a modifikace všech sloužících helikoptér proběhne v letech 2007 až 2011. Hlavním dodavatelem programu je společnost Rockwell Collins, která vyrábí i elektroniku pro vrtulníky HH-65 Dolphin.
Vrtulníky uzpůsobené pro použití zbraňového kompletu AUF nesou označení MH-60J, resp. MH-60T. Už v létě 2004 začala první pětice MH-60J operovat ze základny Elizabeth City a na konci roku 2005 jich bylo ve službě devět. Na palubě každého z nich je střelec s puškou M16 a vrtulníky mají lafety pro dva kulomety M240B. Kromě toho nesou nová senzorová pouzdra WESCAM 12D a oba piloti mají vojenské průhledové displeje.

MH-68 Sting Ray
Nejnovějším přírůstkem v leteckém parku US Coast Guard je devět strojů MH-68A, které používá zmíněná speciální eskadra HITRON z Jacksonville. Vrtulníky Dolphin a Jayhawk byly primárně zkonstruovány jako vyhledávací a záchranné a jejich přestavba pro ozbrojené zásahy je přece jen určitou improvizací. Naopak MH-68A byl od samého počátku zamýšlen jako vrtulník pro boj s pašeráky narkotik, případně teroristy.
Eskadra HITRON operovala v letech 1998-2000 s pronajatými vrtulníky MH-90, což byla modifikace civilního vrtulníku MD900 Explorer. V roce 2000 však byly zakoupeny italské helikoptéry Agusta A109E Power, které dostaly oficiální číselné označení MH-68A. Slovní název vznikl až později; pro MH-68A se používala jména Enforcer, Mako a Shark, nakonec však bylo zvoleno označení Sting Ray (někdy psáno i jako Stingray). Jedná se o nejrychlejší vrtulníky Coast Guard: Jejich maximální rychlost je 310 km/h a cestovní 260 km/h, kdežto stroje HH-65 létají rychlostí o 30 km/h nižší.
MH-68A má na palubě kompletní systém AUF, tj. jeden nebo dva kulomety M240B, pušku M16 a pušku Robar RC50. Kromě toho je možné používat nesmrtící zbraně jako oslepující a ohlušující granáty (tzv. flash-bang stun grenades) nebo vrhací sítě. MH-68A nese špičkové elektronické vybavení včetně radaru, infračerveného senzoru FLIR a přístrojů nočního vidění. Oba piloti mají k dispozici nejmodernější přilbové displeje AVIS-7, které eskadra HITRON začala používat jako první jednotka na světě.
Jednotka HITRON provozuje osm vrtulníků MH-68A, devátý kus je záložní. První hlídkové lety helikoptér MH-68A se odehrály v roce 2002 a jednotka HITRON od té doby do konce roku 2005 zabavila zásilky drog o hmotnosti přes 30 tun za odhadovanou částku 2,1 miliardy dolarů. V současné době patrolují vrtulníky MH-68A také poblíž měst, která by se mohla stát cíli teroristických útoků z moře. Americká Pobřežní stráž se tak zařadila do první linie fronty ve válce proti terorismu.
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