Čínské vírníky:
Staronový prostředek pro speciální síly

V lednu zveřejnila některá média fotografie lehkých vírníků, které používají speciální jednotky čínské armády a policie. Ve skutečnosti zase o takovou novinku nejde, jelikož tento prostředek byl představen již v roce 2012, nesporným faktem však je, že vírníky začínají znovu přitahovat pozornost vojenských a bezpečnostních sil řady zemí.

Vírník (neboli autogyro či gyrokoptéra) patří mezi létající stroje s rotující nosnou plochou, ale na rozdíl od standardního vrtulníku není jeho nosný rotor poháněný motorem, nýbrž roztáčený vlivem horizontálního pohybu. Vírník tedy potřebuje zdroj síly pro tento pohyb (což zpravidla bývá tažná nebo tlačná vrtule), nedovede vzlétat či přistávat kolmo a není schopen ani viset na místě, oproti vrtulníku je však daleko jednodušší a levnější. Většina současných vírníků slouží nadšencům a sportovcům, avšak nenápadně se vracejí také do vojenských služeb, jak dokazují vírníky provozované čínskými jednotkami zvláštního určení.

Krátké dějiny vojenských vírníků
Encyklopedie říká, že vírník vynalezl začátkem 20. let 20. století španělský průkopník Juan de la Cierva (1895–1936), jenž na něm coby první rovněž létal. V údobí mezi světovými válkami si vírník vybojoval určitou popularitu, o kterou ho připravil až nástup vrtulníků v polovině 40. let, ještě za druhé světové války však našel omezené uplatnění ve vojenské sféře. Každopádně však nedokázal konkurovat helikoptérám s poháněnými nosnými rotory a na několik desetiletí takřka upadl v zapomnění, ačkoli myšlenku stále udržovalo několik nadšenců. Patřil k nim mj. britský inženýr Ken Wallis, z jehož dílny pocházel i zřejmě nejznámější vírník období studené války, a to hodně důkladně vyzbrojená „Malá Nellie“ (Little Nellie), jež prožila své tři minuty slávy v bondovce Žiješ jenom dvakrát (1967). Nový impuls pro užívání vírníků ve vojenském, policejním a dalším bezpečnostním provozu přišel až na počátku 21. století. Vírníky se staraly mj. o bezpečnost při zimní olympiádě v Salt Lake City (2002), několik desítek jich dnes létá u řady policejních sborů v USA (coby první je úspěšně zkoušela policie v Tomballu v Texasu) a v poslední době přitáhly jistou pozornost také vírníky ve službách ministerstva vnitra iráckého Kurdistánu. Dalším státem, jehož vojenské a policejní složky užívají vírníky, je Čína, v jejímž případě je skutečně zajímavý fakt, že jde o produkty soukromé firmy, která (na čínské poměry opět nezvykle) řádně koupila legální licenci ze zahraničí.

Nový nápad čínského podnikatele
Navzdory reformám zůstává většina čínské ekonomiky pod kontrolou či vlivem státu, avšak je možno pozorovat, že menší soukromé firmy se často vyznačují větší dynamikou než nepružné státní kolosy. Jako výborný příklad lze jmenovat soukromou společnost Shaanxi Baoji Special Purpose Vehicles, kterou už v roce 1981 založil tehdy 32letý Vang Pao (objevuje se též přepis Wang Bao), jenž ji pořád vede a vlastní. Hlavní předmět její činnosti tvoří produkce silničních a terénních vozidel, mezi něž patří i obrněný automobil ZFB-05. Ten se roku 2007 stal prvním obrněným vozidlem od soukromé čínské firmy, které si kdy pořídila čínská armáda, která dřív nakupovala pouze u velkých státních korporací, jako je zejména společnost NORINCO. Vedle výroby pozemních vozidel však má společnost Shaanxi Baoji také leteckou divizi, jejíž hlavní produkt představuje právě lehký vírník pro vojenské či policejní složky. Vang Pao se s vírníky poprvé seznámil při svých návštěvách USA počátkem 21. století a byl jimi velmi zaujat, věděl však, že bez zkušeností a zahraničních technologií by bylo velmi obtížné takový stroj vyrábět. Obrátil se tedy na jednu ze špičkových firem v tomto oboru, a to německou značku AutoGyro GmbH, která sídlí v Hildesheimu, a koupil od ní licenci na stroj MTOsport. Kromě toho firma Shaanxi Baoji navázala spolupráci s leteckou univerzitou v Nanjingu. Výsledek kooperace byl představen veřejnosti na výstavě policejní techniky v květnu 2012, kde byl první vírník čínské výroby slavnostně prezentován pod jménem Lie Ying.

Konstrukce vírníku Hunting Eagle
Čínské označení samo o sobě znamená „Sokol“, ovšem anglické materiály říkají, že vírník má komerční jméno „Hunting Eagle“, kterého se tedy drží i tento text. V každém případě se jedná o mírně modifikovanou licenční variantu německého typu AutoGyro MTOsport, která má dva otevřené kokpity, umístěné za sebou. V prvním kokpitu sedí pilot, který má k dispozici zhruba desítku standardních ručičkových přístrojů, kdežto v zadním je sedadlo pozorovatele, na jehož palubní desce se nachází multifunkční digitální displej, který může zobrazovat data z navigace či různých databází. První prototyp na výstavě dokazoval své primárně policejní poslání nejen nápisy na trupu, ale rovněž čtyřmi malými reproduktory po bocích. Pohon prostředku Hunting Eagle zabezpečuje rakouský čtyřválcový čtyřtaktní motor s turbodmychadlem Rotax 914, jenž produkuje nejvyšší výkon 90 kW (120 koní). Otáčí dvoulistou tlačnou vrtulí, za níž se nalézají ocasní plochy, tvořené hlavní svislou plochou a vodorovným stabilizátorem, na jehož koncích jsou připojené menší svislé plochy. Primárním zdrojem vztlaku je dvoulistý nosný rotor, který se samozřejmě otáčí působením autorotace. Vírník přepraví zátěž až 250 kg (což zahrnuje oba členy osádky), dosahuje max. rychlosti 185 km/h a ve vzduchu vydrží 4 až 5 hodin, takže jeho praktický dolet činí až 600 km. Pro vzlet i přistání by měla stačit dráha 80 m, ale za vhodného protivětru postačuje pouze čtvrtina této vzdálenosti.

Do výzbroje policie i zvláštních sil
Firma Shaanxi Baoji nejdříve vyrobila sérii deseti vírníků Hunting Eagle, se kterými létali její tovární piloti, ale pozoruhodný prostředek záhy přitáhl pozornost policie i armády. Jistý počet se dostal do služeb policie v provincii Shaanxi a patrně i jinde, ale hlavním uživatelem se brzy staly zvláštní síly čínské Lidové osvobozenecké armády (PLA). V červnu 2013 se již zmíněná skupina vírníků s továrními letci zúčastnila vojenského cvičení v provincii Vnitřní Mongolsko a názor důstojníků speciálních jednotek byl jednoznačně pozitivní. V červnu 2014 se odehrály další podobné demonstrace schopností vírníků na dvou cvičeních, což čínskou armádu nejspíš definitivně přesvědčilo. V každém případě však padlo v červenci 2015 rozhodnutí zakoupit do výbavy čínských speciálních jednotek první sérii vírníků Hunting Eagle. Fotografie dokládají, že na počátku roku 2016 byl již užíván dvouciferný počet. Vírníky slouží hlavně pro přepravu na místo operace a evakuaci z něj, vedle toho pro průzkum a sledování a příležitostně také pro ozbrojené útoky, neboť mohou nést lehkou výzbroj. Existuje také fotografie vírníku, který má dokonce tři sedačky, z nich dvě vzadu vedle sebe. Dost možná tu jde o uplatnění části designu německého typu AutoGyro Cavalon, jenž má dvojici sedaček vedle sebe. Firma Shaanxi Baoji prezentovala i dvoumístný vírník se zakrytým kokpitem, zřejmě příbuzný německé konstrukci AutoGyro Calidus. Můžeme tudíž oprávněně předpokládat, že typů a počtů vírníků v čínských ozbrojených silách bude postupem času ještě přibývat.
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Parametry vírníku Hunting Eagle
Průměr rotoru
8,4 m
Délka draku
5,1 m
Délka trupu
3,5 m
Šířka trupu
0,6 m
Rozpětí ploch
1,6 m
Rozchod podvozku
1,8 m
Celková výška
2,7 m
Prázdná hmotnost
305 kg
Užitečná nosnost
250 kg
Max. hmotnost
560 kg
Max. rychlost
185 km/h
Max. stoupavost
6 m/s
Praktický dostup
3800 m
Operační dolet
600 km
Max. vytrvalost
4–5 hod.
Rozjezd a doběh
20–80 m
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