Bojový vrtulník Cardoen:
Politicky nevhodný případ

Jen velmi málo regionů ve světě se vyznačuje tak silným propojením politiky a ozbrojených sil jako Latinská Amerika. To dokazují nejenom četné vojenské převraty, ale také mj. snaha Chile vyvinout lehký bojový vrtulník pro země třetího světa. Tato kauza se odehrála v pohnutých 80. letech, svoje úlohy v ní sehrály diktátorské režimy, obchodníci se zbraněmi i američtí úředníci a dodnes je předmětem sporů mezi USA a Chile.

Zbrojní průmysl je tradičně chápán jako jeden z projevů reálné samostatnosti státu, jelikož mu v případě krize nebo konfliktu umožňuje uchovat si nezávislost, resp. nebýt závislý na dovozu vojenské techniky ze zahraničí. Proto také patří mezi významné nátlakové prostředky i zbrojní embargo, neboť pro stát bez vlastního zbrojního průmyslu může znamenat velké narušení jeho obranyschopnosti. Současně ale platí, že zbrojní embargo je věc dvousečná a někdy může vést ke zcela kontraproduktivním výsledkům. Klasickou ukázkou je Jihoafrická republika, která na zbrojní embargo uvalené kvůli režimu apartheidu reagovala vytvořením špičkového domácího průmyslu, takže dokázala nejen zásobovat svoji armádu, ale navíc začala vydělávat na exportu techniky režimům, jejichž morální kredit byl (dosti mírně řečeno) pochybný. To patrně nebylo přesně to, čeho chtěli zastánci embarga dosáhnout. Ale nebyla to jenom Jihoafrická republika, kdo na zbrojní embargo reagoval rozvojem domácích kapacit.

Kariéra chilského průmyslníka
Chilané někdy vtipkují, že „otcem“ tamního zbrojního průmyslu byl americký senátor Edward Kennedy. Ten v roce 1976 prosadil zákon, který zakazoval vládě USA dodávat zbraně zemím, jež masivně porušovaly lidská práva, což tehdy zahrnovalo i Chile. Roku 1973 tam totiž došlo k vojenskému převratu, který vedl generál Augusto Pinochet. Tento puč svrhl levicovou vládu vedenou prezidentem Allendem a moci se ujala vojenská junta, jež sice zajistila Chile stabilitu i ekonomickou prosperitu, avšak za cenu masových násilných represí, které si vyžádaly životy tisíců lidí. Washington chilskou juntu podporoval, jelikož ji bral (nikoliv neoprávněně) hlavně jako „bariéru“ proti šíření komunismu v Jižní Americe, ovšem embargo schválené Kongresem vláda musela dodržovat (ačkoliv se jí dařilo prodávat Pinochetovi techniku přes prostředníky). Junta v každém případě vyzvala chilské průmyslníky a obchodníky, aby jí pomohli vybudovat domácí produkci zbraní. Mezi ty, kdo tuto výzvu vyslyšeli, patřil mj. Carlos Remigio Cardoen Cornejo, úspěšný výrobce a prodejce průmyslových a zemědělských strojů a chemikálií (a to i včetně výbušnin). Od tohoto typu zboží už není ke zbraním příliš daleko, a tak jeho společnost Industrias Cardoen brzy začala dodávat i techniku pro chilskou armádu. Vyráběla mj. obrněné automobily a transportéry, ale největší úspěch jí zajistila letecká výzbroj. V roce 1978 chybělo jen málo k válce mezi Chile a Argentinou o některé ostrovy v Ohňové zemi a velitel chilského letectva požádal Cardoena, aby vyvinul nějakou zbraň, která by umožnila účinně bojovat proti početní převaze Argentinců. Na vývoj ovšem dostal jen dva týdny. Výsledkem hektické snahy inženýrů Industrias Cardoen byly kontejnerové bomby s protipěchotní submunicí. Válka Chile s Argentinou byla sice odvrácena, avšak Cardoenovy pumy CB-60-K, CB-250-K a CB-500-K (číslo udává hmotnost zbraně v kilogramech) zamířily na světový trh, kde se jim hodně dařilo. V letech 1983-1988 byla firma Industrias Cardoen asi největším producentem kontejnerových bomb na světě. A jejich největším odběratelem byl režim, který zásadně ovlivnil celou kariéru Carlose Cardoena. Byla to irácká vláda Saddáma Husajna.

Bitevní vrtulník pro třetí svět
Irák byl zapleten do vleklé a krvavé války proti Íránu, jenž mohl využívat své početní převahy pro útoky „lidských vln“ proti pozicím nepříliš dobře vycvičených iráckých vojáků. Irák proto potřeboval zbraň, která by mohla íránskou kvantitu eliminovat, a jako ideální se ukázaly právě Cardoenovy protipěchotní kontejnerové bomby, jež byly proti iránským vojákům v otevřeném pouštním terénu děsivě efektivní. Cardoen posléze exportoval do Iráku i jiné zbraně, mj. miny a dělostřelecké granáty; někdy působil i jako prostředník pro další země, které chtěly prodávat Iráku výzbroj (ať už pouze proto, že šlo o lukrativní obchod, nebo proto, že Saddáma Husajna podporovaly proti íránským islámským revolucionářům). Jeho „služeb“ využila např. zmíněná Jihoafrická republika a pravděpodobně i USA, které ve válce sice oficiálně zastávaly neutrální postoj, ale fakticky stály na straně Iráku. V Cardoenův prospěch navíc výrazně pracoval i fakt, že amerického prezidenta Jimmyho Cartera vystřídal Ronald Reagan, který si jako hlavní úkol předsevzal aktivní boj proti komunismu, což znamenalo silnou podporu pro pravicové režimy, jako byl ten chilský. Existovala ale i řada dalších vlád, které jevily zájem o moderní a zároveň cenově přijatelné zbraně, např. bojové vrtulníky. Specializované „gunshipy“ byly pro ně příliš drahé, kdežto vyzbrojené lehké či střední víceúčelové a dopravní helikoptéry zase nedokázaly zajistit potřebnou úroveň odolnosti a palebné síly, navíc i ony byly často příliš drahé. Z tohoto velkého vojenského a politického propletence nakonec vzešla následující myšlenka: Industrias Cardoen vyrobí s podporou západních zemí lehký bojový vrtulník, který nabídne dobrý poměr výkon/cena, takže bude vhodný nejenom pro iráckou armádu, ale také pro ozbrojené síly zemí třetího světa, jež se těšily podpoře USA. Bojový vrtulník patrně měl být pro Carlose Cardoena jakousi „vstupenkou“ mezi světově uznávané dodavatele zbraní, ale nakonec tento ambiciózní program přispěl ke konci jeho zbrojařského impéria.

Bojová modifikace BO 105
Za počátek projektu bojového vrtulníku Cardoen se dá pokládat září 1984, kdy chilský letecký inženýr René Gonzáles obdržel od Carlose Cardoena objednávku na studii proveditelnosti pro lehký bitevní vrtulník, jehož konstrukce bude odvozena od některého již dostupného civilního typu. Gonzáles vybral německý typ Messerschmitt-Bölkow-Blohm BO 105 (a nikoli náhodou, protože jeho vojenská verze už sloužila v chilské i irácké armádě) a zpracoval dva designy pro jeho specializovanou bojovou modifikaci. V obou případech se jednalo především o přestavbu přední části trupu a doplnění pancéřování a pomocného křídla pro výzbroj; první podoba měla být konzervativnější a počítala se zachováním šířky trupu a dvojicí sedadel vedle sebe, kdežto druhý design znamenal radikálnější konverzi se zúžením trupu a jednosedadlovou kabinou. Po aerodynamických zkouškách zmenšených maket (které probíhaly prostě tak, že s maketami na korbě jezdil lehký nákladní automobil) byla jako vhodnější vybrána druhá možnost. Design se pak ještě trochu změnil a začala stavba makety ve skutečné velikosti. Ačkoliv konstrukce byla nadále odvozena od BO 105, při letmém pohledu už se to příliš snadno poznat nedalo, protože štíhlá přední část trupu jednoznačně připomínala bitevní helikoptéru, záď obdržela „uhlazené“ tvary a přibylo rozměrné křídlo, které mělo sloužit nejen pro nošení zbraní pod čtyřmi závěsy, ale také mělo zlepšovat aerodynamické charakteristiky během letu nízko nad zemí. Maketa se v březnu 1986 objevila na leteckém veletrhu FIDA 86 v Santiagu de Chile, kde si ji s velikým zájmem prohlížel i generál Pinochet. „Výzbroj“ makety tvořila věžička Lucas pod trupem, jež obsahovala 12,7mm kulomet M3, a čtyři sedmihlavňové raketnice pro neřízené rakety ráže 70 mm pod křídlem. První let prototypu měl proběhnout v roce 1987, avšak nedlouho po veletrhu nastal zásadní problém. Německo z důvodu pokračujících represí v Chile přerušilo spolupráci, takže projektu hrozil konec. Carlos Cardoen ovšem neztratil odhodlání, využil svých kontaktů v USA a požádal o podporu firmu Bell Helicopter Textron.

Transformovaný LongRanger
Američané zareagovali rychle a ochotně. Cardoenův projekt „bojového vrtulníku chudých“ se těšil jejich podpoře, a tak samozřejmě vítali, že jeho základem bude americký, nikoli německý typ. Společnost Bell v roce 1987 sama vytvořila studii proveditelnosti pro bojovou modifikaci svého typu 206L-III LongRanger III, tj. prodloužené verze úspěšného vrtulníku 206 JetRanger (jehož vojenskou verzí je OH-58 Kiowa). Výsledný koncept si zhruba zachoval základní tvary LongRangeru i jeho pohonnou soustavu (tj. turbohřídelový motor Allison 250-C30P o výkonu cca 465 kW), v důsledku integrování hliníkového a titanového pancíře se však klasické hladké křivky transformovaly v „ostřejší“ hranaté linie a přední část trupu se poněkud zúžila, protože kabina byla (stejně jako u designu na bázi BO 105) jednomístná. Pod přídí se objevila věžička Lucas s 12,7mm kulometem a na bocích dva závěsníky pro neřízené rakety. René Gonzáles se určitou dobu zabýval ještě jedním konceptem na bázi LongRangeru, a sice variantou, která by měla stupňovitý kokpit se dvěma sedadly za sebou. Toto provedení by pravděpodobně nabídlo dobrý rozhled, ale znamenalo by větší změny konstrukce a posun těžiště, a tak dostal přednost design odvozený ze studie firmy Bell a nazývaný Cardoen Bell 206L-III. Firma Bell sice svoji přímou účast v projektu ukončila, ale nadále poskytovala technickou podporu. Hlavní změnou proti základní civilní podobě stroje byla přestavba kabiny, jejíž populární „delfínovitý“ tvar se změnil na jakousi hranatou „klec“ z kovových a skleněných panelů. Začala stavba makety pro statické testy, na kterých se podílela i Univerzita Chile. Maketa byla prezentována na veletrhu FIDA 88, kde opět přitáhla značný zájem. A krátce nato začala stavba prvního prototypu, jenž poprvé odstartoval 2. prosince 1989 na letišti Cerrillos u Santiaga de Chile. Pilotoval samotný Carlos Cardoen, který oznámil, že stroj bude za dva až tři roky sériově vyráběn a prodáván za cenu zhruba tří až pěti milionů dolarů za kus, tedy přibližně třikrát levněji než „velké“ bitevní helikoptéry. Prototyp ještě nebyl opatřen výzbroji, ale u sériových kusů se počítalo s věžičkou Lucas a různými kombinacemi neřízených raket ráže 70 mm a běžných i kontejnerových pum, vše pochopitelně z nabídky Industrias Cardoen.

Zájem, podezření a zvrat situace
Cardoen vyvinul i snahu opatřit svůj vrtulník schopností ničit tanky. Využil výborných vztahů s Irákem, jenž byl dobrým zákazníkem čínských zbrojovek, a jeho prostřednictvím si pro testy pořídil čínské protitankové řízené střely HJ-8. Ty se však ukázaly jako příliš velké a těžké pro tak lehkou konstrukci vrtulníku, a proto se s nimi dále nepočítalo. Dalším rozšířením arzenálu vrtulníku se zřejmě měly stát palivo-vzdušné zbraně, s nimiž Cardoen experimentoval od roku 1989 v chilské poušti Atacama (což tehdy vyvolalo mj. hlasité protesty Argentiny a Bolívie ve smyslu, že Chile vyvíjí zbraně hromadného ničení), a podle některých pramenů se uvažovalo i o možnosti instalovat rozprašovače chemických zbraní. Faktem je, že Cardoen coby dodavatel různých chemikálií pro zemědělství určitě měl kapacity pro výrobu chemických zbraní; kromě toho se tehdy občas spekulovalo, že Pinochetova junta o ZHN usiluje. Irák bojové plyny měl a ve válce proti Íránu je skutečně nasadil, takže ona úvaha o Cardoenovu vrtulníku jako o nosiči chemických zbraní nepostrádá určitou logiku. Cardoen však vždycky zdůrazňoval, že nevyvíjí vrtulník vojenský, nýbrž „víceúčelový“, a tvrdil, že se dá dobře nasadit mj. pro policejní práci, pohraniční hlídkování, inspekci elektrických vedení, zemědělské účely apod. (k čemu by na to všechno bylo pancéřování a výzbroj, to už jaksi neupřesňoval). Prototyp byl v každém případě po několika zkušebních letech odeslán do USA, konkrétně na letiště Fort Worth v Texasu, kde měl získat certifikát agentury FAA pro civilní provoz, aby mohl být prodáván na běžném trhu. O to se měla starat firma Global Helicopter Technology, kterou financoval Cardoen a ve které pracovalo několik bývalých zaměstnanců společnosti Bell. Testy probíhaly bez velkých potíží a vypadalo to, že záhy nic nebude bránit tomu, aby vrtulník Cardoen Bell 206L-III vstoupil do fáze sériové výroby. Ovšem právě tehdy udělal Cardoenovi „čáru přes rozpočet“ jeho nejlepší zákazník, Saddám Husajn, který v srpnu 1990 provedl invazi do Kuvajtu. Tím se ihned změnil v nepřítele USA a na Irák bylo uvaleno embargo.

V Chile hrdina, v USA zločinec
Pro Cardoena to znamenalo obrovský problém, jelikož do Iráku nejen vyvážel zbraně, ale také tam stavěl továrnu na produkci dělostřelecké munice. Navíc se objevilo závažné podezření, že dodával Iráku i materiály pro produkci ZHN. Exportoval totiž z USA do Iráku zirkonium, což je kov, který lze použít pro zvýšení zápalného účinku bojových hlavic, ale má využití také pro stavbu jaderných zařízení. V březnu 1990 zemřel v Chile za dosti podivných okolností britský novinář Jonathan Moyle, který údajně zjistil, že do Cardoenových vrtulníků má být instalován špičkový britský naváděcí systém Helios. Američanům potom už definitivně došla trpělivost a dne 27. března 1991 uskutečnila americká celní správa (US Customs Service) razii proti firmě Global Helicopter Technology, při čemž byl zabaven i prototyp vrtulníku. Další razie ukázaly, že další Cardoenova firma Swissco Development (sídlící na Floridě) zřejmě sloužila pro praní špinavých peněz z ilegálních zbrojních obchodů. Sám Carlos Cardoen však měl štěstí, protože se právě nacházel v Chile, a tak na něj Američané mohli už pouze vydat zatykač. Ten je pořád platný, takže Cardoenovi by po vstupu na území USA hrozilo okamžité zatčení; Američané se opakovaně snažili dosáhnout i jeho vydání z Chile, ovšem neúspěšně. Cardoen je totiž v Chile stále velmi důležitou a uznávanou osobou, i když výrobě a prodeji zbraní se již nevěnuje; nyní se zabývá převážně investicemi do rekreačních zařízení a vinařství a hodně sponzoruje chilské politiky. Na svou snahu vyrobit levný bojový vrtulník ovšem stále vzpomíná a tvrdí, že se stal obětí politiky Spojených států, které dříve jeho obchody s Irákem podporovaly. Chilané dosud vnímají Cardoena coby „lidového hrdinu“, který pomohl vybudovat domácí zbrojní průmysl a stal se terčem „yankeeských“ zbrojovek, které nehodlaly připustit konkurenci. Pro Američany je Cardoen naopak zločinec, jenž v rozporu s embargem vyvážel zbraně do Iráku. Necháváme na každém, aby si udělal vlastní názor. Případ vrtulníku Cardoen ale každopádně ilustruje, jak spletitými cestami někdy postupuje vývoj vojenské techniky a jak mohou nuance mezinárodní politiky nečekaně ovlivňovat osudy moderních zbraní.
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TTD vrtulníku Cardoen Bell 206L-III
Průměr nosného rotoru
11,27 m
Průměr ocasního rotoru
1,65 m
Délka trupu
10,24 m
Celková výška
3,66 m
Hmotnost prázdného stroje
998 kg
Max. vzletová hmotnost
1927 kg
Max. rychlost
240 km/h
Cestovní rychlost
207 km/h
Stoupavost
410 m/min.
Praktický dostup
6000 m
Bojový dolet
600 km
Vytrvalost
3,7 hod.
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