Blue Thunder:
Bitevní vrtulník pro policii

Technika, zbraně a sledovací systémy předvedené v tomto filmu jsou skutečné a v současné době používané ve Spojených státech amerických. Tak těmito slovy začíná film Modrý hrom, který se v srpnu opět objevil na českých televizních obrazovkách a jehož hlavním lákadlem je stejnojmenný policejní vrtulník. Faktem je, že dva takové stroje byly skutečně postaveny a létaly, i když jen pro účely natáčení.

Film Modrý hrom se na stříbrném plátně objevil v roce 1983 a slavil zasloužený úspěch, a to díky hereckému obsazení i vysoké technické úrovni; závěrečný letecký souboj nad ulicemi (nebo spíše v ulicích) Los Angeles je často řazen mezi nejlepší v dějinách filmu. Příběh se točí kolem tajného policejního vrtulníku, který má být využit pro zločinné cíle; hlavní hrdina tomu samozřejmě zabrání a nakonec stroj raději jako příliš nebezpečný zničí. Na film se později pokusil navázat televizní seriál, který však zdaleka nedosáhl kvalit původního snímku.

Projekt THOR
Vrtulník Blue Thunder (oficiální označení GH‑17A nebo SV‑3) lze stručně popsat jako sledovací, pozorovací a zásahový vrtulník pro městské policejní oddíly. Avšak jeho vlastnosti a výzbroj jej řadí spíše mezi vojenské průzkumné typy a jistě by se uplatnil i v armádě. Tomu nasvědčuje i informace, že vznikl v rámci projektu THOR (Tactical Helicopter Offensive Response), který údajně zahrnoval nasazení vojenských vrtulníků při potlačení nepokojů a boji proti zločinnosti a terorismu.
Podle některých zdrojů obdobný projekt ve Spojených státech skutečně běžel, ale nikdy nedospěl k ničemu konkrétnímu. Vrtulník, který se ve filmu objevil, byl vyroben pouze pro účely natáčení, avšak je třeba říci, že úvodní věta filmu o existenci a používání popsaných technologií je zcela pravdivá. Blue Thunder je fikcí, ale fikcí technicky realizovatelnou. Lze bez nadsázky říci, že v polovině 80. let by bylo možno takový stroj zkonstruovat, a to přesně s těmi vlastnostmi a schopnostmi, které snímek popisoval. Výjimku tvoří pouze tichý chod („Whisper Mode“), jímž film poněkud předběhl realitu.
Pro účely natáčení byly postaveny dva pilotované stroje a nejméně jedna dálkově řízená maketa. Jako základ posloužily dva francouzské vrtulníky Aérospatiale SA 342 Gazelle (uvažovalo se také o typech Bell 222 a Agusta A109). Úpravy provedli designér Mickey Michaels, elektronický specialista Peter Albiez a vizuální konzultant Phillip Harrison ve spolupráci s leteckou firmou Hughes. Vzniklé vrtulníky už na první pohled působily silně odstrašujícím dojmem, což u policejních strojů jistě nebylo na škodu. Hlavními změnami bylo pancéřování a kompletně nová přední část trupu, čímž pochopitelně vzrostla hmotnost strojů a těžiště se posunulo výrazně dopředu. Podle filmu šlo o pancíř Nordoc, což je 1 palec (2,54 cm) silné pancéřování z lehkých slitin používané na vrtulnících NATO.

Úplný přemet vyvolal diskuse
Filmaři si vrtulník Gazelle nevybrali náhodou. Přes své stáří (první let v roce 1967) patří k nejobratnějším na světě a svého času držel i rychlostní rekord. Objevily se pochybnosti o úplnému přemetu, který byl ve filmu předveden, což ostatně tvořilo i okrajovou část zápletky. Později bylo doloženo, že nešlo o trikový záběr a Modrý hrom opravdu provedl úplný přemet. Dnes už to není nic mimořádného, ale tehdy byl looping s vrtulníkem skutečnou raritou. Gazelle jej zvládne; díky své malé hmotnosti a velkému výkonu má vysoký poměr tahu k tíze a rotor může na chvíli unést stroj i v poloze „na zádech“. Stejně tak je reálná funkce „Turbine Boost“, která se zřejmě vztahuje k možnosti krátkodobého zvýšení výkonu motoru Astazou o 45 % (ze 440 kW na 640 kW).
Dalším tématem diskusí se stal tichý chod („Whisper Mode“), jakýsi systém silně tlumící hluk vydávaný vrtulníkem. Po jeho zapojení zcela vymizel zvuk motoru a ozývalo se jen tlumené svištění listů. Ve filmu nebyl princip systému vysvětlen, ale dosud jedinou známou technologií s takovým výsledkem je tzv. antihluk. Zařízení tohoto druhu vysílá úplně stejné zvukové vlny jako zdroj hluku, avšak s opačnou fází, takže se s původním zvukem vzájemně vyruší. Dnes se antihluk celkem běžně používá ve sluchátkách pro hlučné prostředí a zřejmě už se testuje antihlukový generátor pro vrtulníky. Toto vysvětlení tichého chodu podporují i dvě půlkruhová tělesa připojená k pouzdru motoru. Jejich tvar jasně připomíná jakési vysílače a logické je i umístění těsně vedle hlavního zdroje hluku. Faktem ovšem je, že antihluk byl v roce 1983 ve fázi pokusů a prakticky se rozšířil až počátkem 90. let.
Osádka vrtulníku byla dvoučlenná; vpravo vpředu seděl pilot a vzadu (obrácen vlevo vůči směru letu) operátor palubních systémů, který měl k dispozici tři televizní obrazovky a pomocí mikrovlnného datalinku mohl využívat policejní a jiné vládní databáze. V kabině byl navíc prostor postačující pro nouzovou přepravu dalších dvou osob.

Kanon, kamery, mikrofony
Výzbroj tvořil 20mm šestihlavňový kanon M61A1 Vulcan (více o této zbrani najdete v ATM 11/2003) s kadencí 4000 ran za minutu. Ve skutečnosti šlo samozřejmě jen o maketu, která jako efekt produkovala záblesky a páru. Zbraň byla umístěna v pohyblivé věži a byla přímo propojena s tzv. Harrisonovou přilbou (nazvanou podle již zmíněného konzultanta) s digitálním zaměřovacím systémem, takže kanon mířil ve směru pilotova pohledu, jak je u moderních vrtulníků obvyklé. Helma byla opatřena průhledovým displejem se zaměřovacím křížem. Přesnost byla tak vysoká, že zbraň zasáhla manévrující letoun F‑16.
Blue Thunder vynikal i velice rozsáhlým senzorovým vybavením. Především to byly dvě televizní kamery umístěné v pohyblivých pouzdrech na bocích trupu. Měly schopnost zesílení světla a 100násobného přiblížení a vedle každé kamery se nacházel termograf (tj. infračervené čidlo). Ve filmu byl kladen důraz na jeho schopnost sledovat objekty i skrz tenké zdi, což je nepochybně možné. Na horní části kabiny se nacházely dva otočné, vysoce citlivé směrové mikrofony, opět schopné přijímat skrz stěny. To už je sice technicky náročnější, ale za použití pokročilých metod filtrace stále reálné. Modrý hrom navíc nesl dva vnější reproduktory a k bokům jeho přídě byly připojeny dva světlomety, každý o svítivosti 30 milionů kandel (pro srovnání, běžné žárovky mají řádově stovky až tisíce kandel).
Všechna tato zařízení ovládal operátor a získané údaje se automaticky zaznamenávaly na 3palcové magnetické pásky v kazetách umístěných v zádi trupu, těsně pod ocasním nosníkem. Nezávisle na těchto přístrojích fungovaly senzory pilota, a sice systém nočního vidění (PNVS, Pilot Night Vision System) v plochém pouzdru na přídi a infračervený senzor a laserový dálkoměr (resp. zaměřovač) vedle kanonu v otočné věži. Tato sestava zvaná TADS (Target Acquisition and Designation System) byla zřejmě přejata od AH‑64 Apache, který byl koneckonců původně výrobkem firmy Hughes.

Možná už zítra…
Je zajímavé, že některé z těchto systémů byly integrovány do dvou skutečných vrtulníků, které se účastnily natáčení. V pohyblivých pouzdrech na bocích byly opravdu kamery, avšak filmové, nikoli televizní, a to prostě proto, že se jimi natáčely některé letové sekvence. Nebyl důvod investovat finance do speciálních „kamerových“ vrtulníků, když byl stále k dispozici vynikající stroj, který bylo možno snadno vybavit kamerami. Značná část scén se odehrává v noci, takže „filmařské“ Modré hromy zřejmě měly i systém nočního vidění. Zcela jistě byly funkční i světlomety, i když jejich svítivost byla daleko menší než 30 milionů kandel.
Jistě se nabízí otázka, kam se oba Modré hromy poděly. Jeden kus byl prodán do Nového Mexika soukromé osobě (!) věnující se obchodu s náhradními díly pro letadla. Posloužil při natáčení nejméně jednoho dalšího filmu, ale nakonec byl rozebrán na součástky a rozprodán. Největší zájem byl pochopitelně o unikátní příď s věží a maketou kanonu. Druhý exemplář byl použit v 11dílném televizním seriálu, který navazoval na film, ale jeho další osud je neznámý. Dálkově řízená maketa je k vidění v jedné restauraci Planet Hollywood.
Souhrnně lze říci, že filmový Blue Thunder předstihl svou dobu revoluční koncepcí (speciální zásahový policejní vrtulník s výzbrojí) a jedním technologickým prvkem. Antihluk se začal používat až v dalším desetiletí, ale všechny ostatní systémy byly v roce 1983 plně k dispozici. Dnes už by tedy nic nebránilo zavedení Modrého hromu do služby. Nic, s jedinou výjimkou: Ozbrojené policejní vrtulníky jsou ve většině zemí (včetně USA) zakázány zákonem. Avšak nebezpečí terorismu a s ním související bezpečnostní opatření (a to nejen ve Spojených státech) možná přispějí k tomu, že takováto nařízení budou přehodnocena. Jestliže ulicemi amerických měst už možná projíždějí speciální auta určená k boji proti terorismu (ATM 5/2004), není vyloučeno, že již brzy se nad těmito ulicemi budou vznášet neslyšné vrtulníky s tím samým určením.

Lukáš Visingr
Kresba: ing. Tomáš Foldyna
Prameny a foto: Michal Zdobinský: Atlas vojenské techniky – Vrtulníky, Václav Svoboda: Vrtulníky, Fantastic‑Plastic.com, TV‑Series.com, Blue Thunder Page, Jeff’s Helicopter Philes

Film Modrý hrom
Alternativní český název: Létající oko
V hlavních rolích: Roy Scheider a Malcolm McDowell
Režie: John Badham, premiéra: 1983, délka: 106 minut

Technické údaje vrtulníku SA 342 Gazelle
Typ motoru:
Turboméca Astazou XIV
Standardní výkon:
440 kW
Krátkodobý výkon:
640 kW
Průměr nosného rotoru:
10,5 m
Délka trupu:
9,53 m
Celková výška:
3,19 m
Prázdná hmotnost:
998 kg
Max. vzletová hmotnost:
2000 kg
Cestovní rychlost:
265 km/h
Maximální rychlost:
310 km/h (dřívější rekord)
Bojový dolet:
710 km
Praktický dostup:
4100 m
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