Piper Enforcer:
Legendární Mustang se vrací

Renesance turbovrtulových bojových letounů se stala zjevnou skutečností a mezi uživatele této kategorie techniky se má brzy zařadit i americké letectvo. Mnoho leteckých odborníků i fandů ovšem v loňském roce překvapila zpráva, že kromě nejnovějších letadel je mezi kandidáty také Piper PA-48 Enforcer. Tento pozoruhodný stroj je totiž zajímavý především tím, že jde vlastně o turbovrtulovou verzi slavné stíhačky P-51 Mustang!

North American P-51 Mustang byl nesporně jedním z nejúspěšnějších bojových letounů druhé světové války. Patřil k poslední generaci pístových stíhaček, které ještě dokázaly více či méně rovnocenně vzdorovat prvním proudovým strojům. O tom ostatně svědčí fakt, že Mustangy se objevily i v řadě pozdějších konfliktů. Poměrně známé je jejich nasazení nad Koreou, ale byly využity také v četných „malých válkách“ v Asii a Latinské Americe. Je téměř neuvěřitelné, že poslední vzdušné boje Mustangů proběhly až v roce 1969! Převážně se ale uplatnily pro útoky na pozemní cíle, resp. pro boj proti partyzánům. Právě z jejich úspěchů při takových akcích se zrodila myšlenka postavit turbovrtulový Mustang.

Cavalier F-51D Mustang
Všechno začalo u jednoho amerického milovníka Mustangů jménem David Lindsay. Ten roku 1957 založil firmu Trans-Florida Aviation, která nabízela tyto stíhačky přestavěné na výkonné civilní „obchodní“ letouny Executive Mustang. Letoun byl posléze přejmenován na Cavalier a existovalo pět variant jménem Cavalier 750, 1200, 1500, 2000 a 2500, kde číslo udávalo dolet v mílích. Kromě absence výzbroje se od stíhačů lišily např. vyšší svislou ocasní plochou nebo trupovým zavazadlovým prostorem. Verze s delším doletem měly palivové nádrže na koncích křídla. Za deset let se ovšem prodalo jen asi dvacet kusů, a tak firmu v roce 1967 „zachránila“ nečekaná objednávka Pentagonu. Ten požádal o nové bojové Mustangy se všemi vylepšeními pro typ Cavalier, určené pro export do spřátelených zemí třetího světa. Název firmy se změnil na Cavalier Aircraft Corporation a vzniklo celkem jedenáct letounů Cavalier Mustang, z nichž bylo devět jednomístných F-51D a dva dvoumístné TF-51D s delšími překryty kokpitů (někdy se také uvádí, že TF-51D nesly pouze čtyři 12,7mm kulomety místo šesti). Sedm F-51D a oba TF-51D dostala Bolívie a zbylé dva F-51D odebrala US Army. Užívala je při testech rychlého vrtulníku AH-56A Cheyenne a pak pro nejrůznější pokusné účely; jeden F-51D dokonce nosil 106mm bezzákluzový kanon proti odolným cílům!

Cavalier Mustang II
Během sériové produkce těchto letadel však firma Cavalier pracovala na vývoji nové varianty, která už byla určena speciálně pro přímou leteckou podporu či akce proti partyzánům. Dostala jméno Cavalier Mustang II, měla výkonnější motor Rolls-Royce Merlin V-1650-724A, novou avioniku a zesílenou konstrukci křídla s dalšími čtyřmi závěsy pro zbraně (celkem tedy osmi). Nejběžnější kombinaci zavěšené výzbroje tvořily dvě pumy o hmotnosti 454 kg a šest 127mm neřízených raket. Všechny Mustangy II byly fakticky dvoumístné; základní verze ovšem měla původní překryt kokpitu a druhá sedačka za pilotem sloužila jen pro pozorovatele. Vznikly ale i dva kusy odpovídající modernizovaným TF-51D, tzn. s většími překryty a dvojitým řízením. Cavalier v roce 1968 zhotovil čtyři kusy s pozorovatelskými sedadly a jeden s dvojím řízením pro Salvador (ty za rok bojovaly v tzv. fotbalové válce proti Hondurasu) a v letech 1971–1972 pět letounů se sedadly pro pozorovatele a jeden s dvojitým řízením pro Indonésii. Salvadorské letouny nesly přídavné palivové nádrže na koncích křídel, kdežto ty indonéské (kvůli omezení doletu, které bylo nařízeno Pentagonem) nikoli.

Cavalier Turbo Mustang III
Lindsay byl přesvědčen, že vývojový potenciál Mustangu není ještě zdaleka vyčerpán, a proto přišel s myšlenkou vybavit jej novým turbovrtulovým motorem. Usiloval o agregát Lycoming T-55, který se mu ale nepodařilo získat, a tak se musel spokojit s typem Rolls-Royce Dart 510 s výkonem 1245 kW. Byl zabudován do jednoho z F-51D, který poté obdržel novou registraci N6167U. Výsledný stroj jménem Turbo Mustang III se vyznačoval nejen vyššími výkony, ale i snadnější údržbou a nižšími provozními náklady. Poprvé odstartoval roku 1968 a společnost Cavalier jej okamžitě začala nabízet americkému letectvu, jež by podobný stroj mohlo vhodně využít v nepříjemně se vlekoucí vietnamské válce nebo by jej prostřednictvím programu MAP (Military Assistance Program) mohlo dodávat spřáteleným režimům třetího světa. USAF mělo jistý zájem, ale jednání se protahovala a nevedla k ničemu konkrétnímu. Navíc bylo zjevné, že Cavalier nemá kapacity na případnou sériovou produkci, a tak se Lindsay rozhodl, že program předá většímu a zkušenějšímu výrobci. Tím byla firma Piper Aircraft, do jejíž továrny přeletěl prototyp Turbo Mustang III dne 4. listopadu 1970. Lindsay následujícího roku ukončil činnost Cavalier Aircraft a odešel pracovat k firmě Piper.

Piper Enforcer
Tento etablovaný výrobce měl samozřejmě výrazně větší možnosti, takže pro něj nebylo těžké splnit Lindsayův sen a koupit turbovrtulové agregáty Lycoming T-55-L-9 o výkonu 1830 kW. Projekt Turbo Mustang III byl posléze přejmenován na Enforcer a získal formální podporu od amerického Kongresu, který poskytl prostředky na stavbu dvou prototypů. 19. dubna 1971 byl zalétán jednomístný PE-1 (registrace N201PE) a krátce po něm i dvoumístný PE-2 (N202PE). Koncem roku 1971 probíhaly u letectva zkoušky v rámci projektu Pave COIN, ale objednávka nakonec nepřišla; stroj PE-2 byl navíc ztracen při havárii. Firma Piper však deset let neúnavně lobovala, až Kongres roku 1981 přidělil 11,9 milionu dolarů na stavbu dalších dvou prototypů jménem PA-48 Enforcer. Šlo o nově postavené stroje, které sice připomínaly Mustangy, avšak měly s nimi společných jen 10 % součástí. Pohon opět zajišťoval agregát Lycoming T-55-L-9, letadla měla vystřelovací sedadla Yankee a palivové nádrže na koncích křídla. Enforcer neměl integrální zbraně a veškerou výzbroj (včetně kulometů v kontejnerech) mělo nést deset závěsů pod křídlem. Prototyp č. N481PE se vznesl 9. dubna 1983 a druhý stroj N482PE následoval 8. července téhož roku. Testy trvaly do roku 1984 a letouny si údajně vedly výborně, ale letectvo se opět nedokázalo rozhodnout pro větší objednávku.

Mustang ve 21. století
Stroj č. N481PE je k vidění v muzeu letecké základny Wright-Patterson, kdežto N482PE čeká na restaurování na základě Edwards. Dlouho se zdálo, že snaha „vzkřísit Mustang“ definitivně skončila a že letoun Piper Enforcer bude patřit jedině do rubriky Historie. Na podzim 2009 ale přišly zprávy, které tuto situaci zcela změnily. Americké letectvo vyhlásilo výběrové řízení na 100 lehkých turbovrtulových bojových letounů pro „malé války“ a výcvik. Kromě současných typů patří mezi kandidáty i Enforcer a zástupci Pentagonu už údajně neoficiálně vznesli dotaz, zda by firma Piper dokázala projekt obnovit. Letoun by samozřejmě musel projít modernizací, zejména v oblasti elektroniky, jinak se však může směle měřit s novými letadly této kategorie. (Jediným problémem by mohl být záďový podvozek, jenž potřebuje odlišný způsob pilotáže a je méně vhodný pro nezpevněné plochy, z nichž podobné letouny obvykle operují.) Obecně se nepředpokládá, že by Enforcer opravdu vyhrál ve výběrovém řízení US Air Force (v něm jsou jasnými favority AT-6B a A-29 Super Tucano), ale mohl by uspět na světovém trhu. Poptávka po lehkých turbovrtulových bojových letadlech roste a brzy by mohla dosáhnout čtyřciferného počtu. Je proto docela dobře možné, že slavný Mustang se ještě po 70 letech od svého prvního vzletu (26. října 1940) ukáže být účinnou zbraní.
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TTD letounu Piper Enforcer
Rozpětí křídla
12,4 m
Délka
10,25 m
Výška
3,9 m
Plocha křídla
25,29 m2
Prázdná hmotnost
3035 kg
Nosnost výzbroje
2200 kg
Max. hmotnost
6350 kg
Max. rychlost
650 km/h
Běžná rychlost
580 km/h
Akční rádius
750 km
Max. dolet
1480 km
Operační dostup
11 280 m
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