Bitevní vrtulníky

Moderní ozbrojené síly si snad nelze představit bez vrtulníků, které plní mimořádně širokou škálu úkolů. Speciální kategorii představují bitevní vrtulníky, které jsou hlavním prostředkem vzdušné podpory pozemních vojsk.

Kategorie bitevních vrtulníků není typově nijak početná, neměl by tedy být příliš velký problém ji vymezit. Skutečnost je ale taková, že dost často dochází k zaměňování kategorií bojových a bitevních vrtulníků. Stručně lze říci, že bitevní vrtulníky představují speciální podskupinou vrtulníků bojových a jsou od samého počátku konstruované jen pro bitevní úkoly. Představují tedy jakýsi létající ekvivalent tanků.

Bojové a bitevní vrtulníky
Bojové vrtulníky (combat helicopters, bojevyje vertoljoty) se vyznačují tím, že mají výzbroj pro útočné úkoly, tedy ne pouze pro vlastní obranu. Naprostou většinu typů bojových vrtulníků tak tvoří vyzbrojené verze běžných víceúčelových a dopravních vrtulníků. Jsou to desítky typů od nejlehčích jako OH‑6 Cayuse nebo SA 342 Gazelle přes střední jako AS 565 Panther nebo A109 až po těžší jako UH‑60 Black Hawk a Mi‑17. Samozřejmě nemohou nabídnout stejnou výzbroj, elektroniku, odolnost, obratnost a celkovou bojovou účinnost jako speciální bitevníky, ale jasně vítězí z hlediska ceny.
Bitevní neboli útočné vrtulníky (attack helicopters, udarjnyje vertoljoty) tvoří podskupinu bojových vrtulníků. Jsou navrženy výlučně pro ničení jednotek nepřítele a podporu vlastních sil, případně i ozbrojený průzkum. Charakteristickými rysy takového stroje jsou úzký pancéřovaný trup, dvoučlenná osádka sedící za sebou (v tandemu), pohyblivý kanon v přídi a pomocné křídlo se závěsníky pro výzbroj. Existují samozřejmě výjimky, například ruský Ka‑50 je jednomístný a má kanon umístěný na boku. Pokud jde o osádku, dříve seděl střelec vpředu a pilot vzadu, ovšem dnes je preferována konfigurace s pilotem vpředu.

Průzkumné a výsadkové typy
V kategorii bitevních vrtulníků ovšem můžeme odlišit ještě dvě zvláštní podskupiny. Na jedné straně jsou to průzkumné a lehké bitevní vrtulníky, jež svou koncepcí sice odpovídají bitevním, ale jsou primárně určeny pro ozbrojený průzkum, i když obvykle mohou nést i účinné zbraně. Nejznámějším zástupcem byl nyní už zrušený RAH‑66 Comanche, dále je to japonský OH‑1 Ninja, ruský Ansat‑2RC, rumunský IAR‑317 či íránský Zafar‑300. Někdy je sem řazen i italský A129, ovšem ten je i přes svou malou hmotnost přece jen spíše útočný než průzkumný.
Druhou zvláštní podskupinu pak tvoří bitevní vrtulníky schopné nést výsadek. Je to samozřejmě zejména ruský Mil Mi‑24, který prokazuje možnost propojit schopnosti bitevního a výsadkového vrtulníku. Mi‑24 je jediný z této podskupiny, který se sériově vyrábí; americký S‑67 Blackhawk se přes své pozoruhodné výkony nedostal za fázi prototypu a ruský typ Mi‑40, který měl Mi‑24 nahradit, zůstal jen ve stádiu projektu.
Pokud započítáme pouze typy, které se dostaly alespoň do fáze létajícího prototypu, pak mezi bitevní vrtulníky patří jen asi 16 typů, i když většina má mnoho variant. Např. Mi‑24 existuje zhruba v padesáti verzích.


Vývoj bitevních vrtulníků

Specializované bitevní vrtulníky poprvé zasáhly do boje během vietnamské války. Od té doby byly nasazeny do mnoha konfliktů a prošly vývojem, který z nich udělal vysoce účinné a obávané zbraně moderního bojiště.

Během studené války byl vývoj bitevních vrtulníků jednoznačně soustředěn v USA a Sovětském svazu. Až v 80. letech se začaly touto kategorií vážně zabývat i další vyspělé země. V současné době už Evropa může americko‑ruské nadvládě konkurovat a navíc se objevují i projekty z dalších států. Celkově však lze říci, že bitevním vrtulníkům stále dominují USA a Rusko.

Prvenství patří USA
Idea specializovaného bitevního vrtulníku se objevila na konci 50. let v souvislosti s válkami v Alžírsku a Indočíně. Francie tam nasadila vyzbrojené víceúčelové vrtulníky, které sloužily pro ničení sil povstalců a podporu vlastních jednotek. Armády dalších zemí pak tuto myšlenku převzaly. Americká armáda však projevila zájem o speciální typ pouze pro bitevní úkoly a jeho konstrukcí pověřila firmu Bell.
V roce 1962 byla hotova maketa bitevního vrtulníku Bell D‑255 Iroquois Warrior. Používal některé prvky osvědčeného typu UH‑1 Iroquois, ale vzhledem se velmi lišil a stanovil většinu rysů, které jsou pro bitevní vrtulníky typické. Měl úzký pancéřovaný trup, dvoučlennou osádku sedící v tandemu a krátké křídlo pro výzbroj. V roce 1963 pak byl vyzkoušen průzkumný typ Bell 207 Sioux Scout, který vycházel z H‑13 Sioux. Vyznačoval se mnoha rysy bitevního vrtulníku, i když jeho výzbroj tvořily jen dva kulomety. Na základě testů typu 207 společnost Bell postavila typ 209, který vzlétl 7. září 1965. Armáda jím byla nadšena a ihned objednala 110 sériových strojů AH‑1 Cobra. Pak vznikaly další verze a nejnovější AH‑1Z KingCobra bude působit nejméně do roku 2020, tedy 55 let od záletu prototypu AH‑1.
Je však paradoxní, že americká armáda považovala Cobru vlastně za provizorní typ. V roce 1964 vypsala konkurz AAFSS (Advanced Aerial Fire Support System), z něhož chtěla získat definitivní bitevní vrtulník. Přihlásily se firmy Bell, Lockheed, Convair, Boeing‑Vertol a Sikorsky, které předložily značně avantgardní projekty. Vítězem se stal Lockheed AH‑56A Cheyenne s přídavnou tlačnou vrtuli, díky které létal rychlostí přes 400 km/h. Byl však také velice komplikovaný a drahý, takže celý projekt byl roku 1972 zastaven.

Programy AAH a LHX
Ještě téhož roku však následoval program AAH (Advanced Attack Helicopter), u kterého byl položen důraz na ničení tanků. AAH měl být schopen nést 16 protitankových střel. V prosinci 1976 se vítězem stal vrtulník Hughes Model 77, kterému US Army dala jméno AH‑64 Apache. Hughes se později stal součástí korporace McDonnell Douglas, kterou pak koupil Boeing, takže nejnovější verze má úplný název Boeing AH‑64D Longbow Apache.
Během studené války vznikl v USA ještě jeden bitevní vrtulník. Byl to Sikorsky S‑67 Blackhawk (nesouvisí s typem UH‑60 Black Hawk), který patřil do stejné skupiny jako ruský Mi‑24. Kromě těžké výzbroje totiž mohl nést až 15 mužů. Vyznačoval se mnoha progresivními rysy, měl křídlo s aerodynamickým profilem, mohl nést protiletadlové střely Sidewinder a dvoučlenná osádka měla vystřelovací sedačky. Během testů v letech 1970‑1974 překonal několik rekordů a dosáhl rychlosti 370 km/h. V té době to byl jednoznačně nejvýkonnější bitevní vrtulník světa. Armáda však o něj z nějakého důvodu neměla zájem.
V roce 1981 vypsala US Army výběrové řízení na lehký vrtulník LHX pro ozbrojený průzkum. Měl být obtížně zjistitelný, rychlý a levný. V konkurzu se střetla konsorcia firem Boeing-Sikorsky a Bell‑McDonnell Douglas a vítězem byl roku 1991 vyhlášen typ RAH‑66 Comanche prvně jmenovaného týmu. Výsledný vrtulník však rozhodně levný nebyl. Původní objednávka LHX na 5000 kusů byla postupně zredukována na 1213 kusů. 23. února 2004 byl projekt Comanche zastaven kvůli technickým i finančním potížím a kvůli změněným geopolitickým podmínkám.

Za železnou oponou
Sovětský svaz se o bitevní vrtulníky začal zajímat až na konci 60. let, kdy analyzoval úspěchy amerických strojů ve Vietnamu. Na základě toho byl konstrukčním kancelářím Mil a Kamov zadán projekt bitevního vrtulníku, který by současně mohl přepravit i plně ozbrojenou pěší jednotku. Mělo se tedy jednat o jakýsi vzdušný ekvivalent bojového vozidla pěchoty.
Firma Kamov vyšla ze svého námořního vrtulníku Ka‑25 a navrhla jeho armádní bitevní verzi Ka‑25F. Později nabízela také stroj V‑50 s tandemovými nosnými rotory. Sovětská komise však v roce 1969 rozhodla, že vítězem je typ Izdělije 240 z OKB Mil, který obdržel armádní název Mi‑24. Využíval sice některé prvky Mi‑8, ale většina draku byla nově postavená. Sériová výroba varianty Mi‑24A začala v roce 1970. Vyznačovala se umístěním dvoučlenné osádky vedle sebe v prosklené přídi, což bylo záhy vyhodnoceno jako nevhodné. Proto brzy začala produkce verze Mi‑24D, která už měla typické oddělené tandemové kokpity. Typ Mi‑24 je velmi povedenou konstrukcí, jejíž vývoj se nezastavil, což dokládají „vrtulníkové stíhačky“ popsané v minulém čísle ATM.
Ale už krátce po zahájení sériové výroby Mi‑24 začala sovětská armáda uvažovat o bitevním vrtulníku podobném americkým typům. Opět byly osloveny kanceláře Mil a Kamov, jež prezentovaly své návrhy v roce 1980. Kancelář Mil částečně okopírovala americké návrhy z programu AAH a spojila je s prvky Mi‑24, takže vznikl celkem konvenční typ Mi‑28. Naopak Kamov předvedl futuristický Ka‑50 (V‑80), který dodnes zůstává jediným bitevním vrtulníkem s jednočlennou osádkou; střelce nahrazuje navigačně‑střelecký počítačový komplex. Lobby OKB Mil se sice snažila, ale vítězem se stal Ka‑50 a v roce 1991 začala jeho sériová výroba.

Ruské a evropské projekty
Záhy se však ukázalo, že na udržení sériové výroby nemá Rusko finance. Obě vrtulníkové firmy se dále věnovaly rozvoji svých typů. Mil představil variantu Mi‑28N s radiolokátorem Arbalet a Kamov připravil dvoumístnou verzi Ka‑50 nazvanou Ka‑52. V ní sedí dvoučlenná osádka vedle sebe; ve spolupráci s izraelskou společností IAI byla navržena verze Ka‑50‑2 Erdogan s osádkou v tandemu. Mi‑28N i Ka‑52 se přihlásily do obnoveného konkurzu ruské armády. Ta pak roku 2003 přijala šalamounské rozhodnutí: Hlavním protitankovým typem bude Mi‑28N, ale speciální úderné jednotky obdrží stroje Ka‑52.
V zájmu úplnosti lze dodat, že kancelář Mil začala v roce 1983 pracovat na novém bitevním vrtulníku Mi‑40, který měl nahradit Mi‑24. V podstatě šlo o Mi‑28 zpětně překonstruovaný do podoby „létajícího bojového vozidla pěchoty“. Tento návrh byl koncem 80. let zrevidován, dostal velké pomocné křídlo, ocasní rotor nahradila tryska NOTAR a název se změnil na Mi‑42. Po rozpadu SSSR byl projekt zrušen. Nejnovějším ruským bitevním typem je lehký Ansat‑2RC z Kazanského vrtulníkového závodu, jež vzlétl v srpnu 2005 (více v ATM č. 9/2005).
V dalších zemích byl vývoj bitevních vrtulníků skromnější. Až na konci 80. let začaly Francie a Německo pracovat na bitevním stroji, který je nyní znám jako Eurocopter Tiger. Na světovém trhu představuje zatím jedinou vážnější konkurenci amerických a ruských typů. Italská Agusta (dnes AgustaWestland) vyvinula lehký bitevník A129 Mangusta, který ale zatím používá jen sama Itálie. Rumunsko v roce 1984 vyzkoušelo lehký bitevní vrtulník IAR‑317 Airfox. Dokonce i v Československu se na přelomu 60. a 70. let pracovalo na návrhu bitevního a průzkumného vrtulníku HC‑4B, který ale neopustil kreslicí prkno.

Současnost a budoucnost
Z mimoevropských zemí je třeba jmenovat Jihoafrickou republiku s vrtulníkem CSH‑2 (AH‑2) Rooivalk. Dále je to Čína, jež roku 2003 letově otestovala vlastní bitevní vrtulník WZ‑10. V Íránu byl zkombinováním prvků strojů Bell 206 Jet Ranger a 209 Cobra postaven lehký bitevník Zafar‑300 a rovněž Indie pracovala na lehkém bitevním vrtulníku LCH. Zvláštním případem je japonský typ OH‑1 Ninja, který byl vyvinut jako průzkumný, ale koncepcí patří jasně mezi lehké bitevníky. Firma Kawasaki navíc chystá protitankovou verzi předběžně nazvanou AH‑2.
Taková je tedy minulost a současnost bitevních vrtulníků. Ale co říci o jejich budoucnosti? Nejvyspělejší státy světa zatím nepřipravují žádné nové typy bitevních vrtulníků. Pozornost se soustřeďuje na modernizační programy, v nichž jde především o vylepšení elektroniky a výzbroje. Týká se to zejména starších typů jako Mi‑24 a AH‑1, jejichž standardní vybavení neumožňuje bojovou činnost v noci a za nepříznivého počasí.
Obecně se předpokládá, že klasický bitevní vrtulník už zřejmě nebude postačovat požadavkům válek budoucnosti. Pravděpodobně budou vyvinuty stroje spojující přednosti vrtulníků a letadel s pevným křídlem. Může jít například o hybridní vrtulníky, jež mají rotory, tlačné vrtule i pevná křídla. Jinou možností jsou konvertoplány s překlopnými rotory, případně letadla, jejichž rotor se mění v pevné křídlo jako u typu X‑50.
Otázkou též je, zda tyto perspektivní stroje budou pilotované. Ačkoli americká armáda zastavila projekt UCAR (Unmanned Combat Armed Rotorcraft), je dost možné, že případná náhrada Comanche a budoucí nástupce Apache budou bezpilotní. K tomuto trendu se nejspíše připojí i další země.
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