Bronco a Mohawk:
Návrat dalších turbovrtulových veteránů

Mezi pozoruhodné trendy v dnešním vojenském letectví patří vzrůstající zájem o turbovrtulové bojové letouny. Vedle výroby zcela nových typů přicházejí na scénu také modernizované verze starších, ale spolehlivých a osvědčených typů letadel.

V sektoru turbovrtulových letounů pro operace proti povstalcům (COIN) začíná být rušno. Na prvním místě z hlediska úspěšnosti zůstává brazilský EMB 314 Super Tucano, ovšem úspěchy začínají sbírat i další typy, hlavně americký Hawker Beechcraft AT-6 (což je de facto varianta švýcarského stroje Pilatus PC-9) a jihokorejský KAI KT-1. Vedle toho se projevuje i tendence „křísit“ starší letouny této kategorie, jak dokazuje Piper Enforcer (více v ATM 2/2010) a nově také dvoumotorové stroje OV-10 Bronco a OV-1 Mohawk.

OV-10X Super Bronco
Typ OV-10 Bronco asi nepatří mezi nejznámější americká vojenská letadla, ovšem nespornou skutečností je, že jde o vysoce podařený, spolehlivý a efektivní stroj. Odváděl vynikající práci jako letoun pro boj proti povstalcům a nástroj předsunutých leteckých návodčích a stále slouží v leteckých silách několika zemí. Proto patrně není takovým překvapením, že se firma Boeing (která odkoupila práva na produkci OV-10 od původního výrobce, jímž byla společnost North American, resp. Rockwell) rozhodla toto letadlo znovu uvést na trh. Učinila tak zejména kvůli projektu LAAR (Light Attack Armed Reconnaissance), který v červenci 2009 spustilo US Air Force se záměrem koupit stovku lehkých bojových, průzkumných a cvičných letadel. Ta by se měla používat pro přímé operační nasazení ve službách USA i pro výcvik pilotů spojeneckých zemí. (Je zajímavé, že OV-10 Bronco kdysi vzešel z pozoruhodně podobného programu, který nesl označení LARA, Light Armed Reconnaissance Aircraft.) Značka Boeing tedy v září 2009 oznámila, že do konkurzu LAAR přihlásí stroj jménem OV-10X Super Bronco; část zdrojů jej uvádí i pod jménem OV-10(X). V každém případě má využívat původní drak OV-10 (nejspíše ale zhotovený z nových materiálů), do něhož budou zabudovány nové motory a pochopitelně i moderní elektronika i zbraně. Zveřejněná koncepční kresba OV-10X ukazuje mj. nový kulový senzorový blok pod přídí; výzbroj má (vedle čtyř pevných kulometů ráže 12,7 mm) obsahovat pestrou škálu zbraní včetně raket Hellfire a Sidewinder nebo naváděných pum řady GBU. Pod trup lze umístit věžičku s 20mm kanonem M197. Projekt LAAR byl sice nedávno zredukován na 15 letounů (a letectvo chce spíše menší typ určený primárně pro výcvik, nikoliv pro bojové operace), avšak společnost Boeing již oznámila, že ve vývoji OV-10X bude v každém případě pokračovat a výsledný stroj nabídne na světovém trhu.

ATK OV-1D Mohawk
Rovněž Grumman OV-1 Mohawk patří spíše mezi obskurní letadla, ovšem i on je pokládán za povedenou a úspěšnou konstrukci. Jeho základní poslání je průzkumné, avšak v menší míře se uplatnil také coby nosič zbraní (varianta JOV-1). Stejně jako Bronco se může chlubit vysokou vytrvalostí, spolehlivostí a krátkým startem. Dnes provozuje stroje Mohawk izraelské letectvo a argentinská armáda, ale část kusů vyřazených z amerických ozbrojených sil si našla cestu do soukromých vojenských firem, které poskytují svým zákazníkům letecký průzkum, sledování, hlídkování či ostrahu hranic. Právě toho chce využít zbrojovka ATK, jež spojila síly s firmami Mohawk Technologies a Broadbay Group. První z nich vlastní šest fungujících kusů OV-1D a druhá pro ně zajišťuje osádky, jelikož v ní pracuje řada vysloužilých pilotů Mohawků. Značka ATK představila projekt modernizované obměny OV-1D, která nese pod trupem 30mm kanon M230 (známý z bitevního vrtulníku AH-64 Apache) a dále je opatřena „skleněným“ kokpitem a věžičkou s optickými a infračervenými senzory. Pod šesticí závěsů pod křídlem bude možné nést široké spektrum zbraní. Firma ATK hodlá nejprve modernizovat šest OV-1D vlastněných korporací Mohawk Technologies a nabídnout je americkému letectvu k výcviku předsunutých leteckých návodčích. Ale dlouhodobým cílem je zahájit přestavbu dalších exemplářů, které se vyskytují na trhu s vyřazenou vojenskou technikou, a poté je nabídnout případným zájemcům. Firma ATK již získala povolení amerického ministerstva zahraničí exportovat modernizované OV-1D. Svoje marketingové úsilí nyní chce soustředit zejména na ozbrojené síly a jiné vládní orgány na Středním východě a v Latinské Americe.
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