F‑19 Stealth Fighter:
Letoun, který nikdy neexistoval

Snad žádný plastikový model nezpůsobil takové problémy jako „neviditelná stíhačka“ F‑19 od firmy Testors Corporation. Jednal o ní i americký Kongres, když vyšetřoval údajné úniky informací z vývoje obtížně zjistitelného letounu. Příliš pozdě se přišlo na to, že F‑19 je čirou fikcí, a dozvuky celého případu byly patrné ještě dlouho poté.

Letoun F‑19 byl navržen ve vývojovém oddělení americké firmy Testors Corporation, jež se zabývá výrobou plastikových modelů a modelářského příslušenství. Ve skutečnosti žádný podobný letoun nikdy neexistoval (a označení F‑19 nebylo nikdy oficiálně použito), ale shodou náhod i cílených akcí došlo k tomu, že značná část veřejnosti v existenci „F‑19“ uvěřila. Ještě dnes lze vzácně narazit na tvrzení, že útočnému letounu F‑117A předcházel typ F‑19, který se mu ovšem ani v nejmenším nepodobá!

Křídlo jako raketoplán
V roce 1981 byl vyroben první sériový letoun Lockheed F‑117A. Tento typ vytvořil zcela novou kategorii letadel a jeho nezaměnitelné hranaté tvary jsou dodnes symbolem technologie stealth. Jeho vývoj byl veden jako přísně tajný a testy se odehrávaly na odlehlé základně Groom Lake v nevadské poušti, která je známa spíše jako Oblast 51. Přes veškeré utajení se všeobecně vědělo, že letectvo se zabývá čímsi ohledně radarové neviditelností, ale přesné informace chyběly. A právě toho hodlala firma Testors využít.
Označení F‑19 bylo zvoleno úmyslně. F/A‑18 byl námořní bojový letoun Hornet a F‑20 byl lehký letoun Northrop Tigershark (vývojový nástupce typu F‑5 Tiger II). Číslo 19 v řadě stíhacích letadel (Fighter) nebylo přiděleno, z čehož tisk odvodil, že právě tak se vyvíjený „neviditelný“ letoun jmenuje. Oficiální vysvětlení je to, že číslo 19 bylo přeskočeno kvůli riziku záměny s ruským letounem MiG‑19.
Firma Testors zahájila práce na konceptu F‑19 zřejmě v roce 1985. Vycházela z různých zpráv publikovaných ve zpravodajském i odborném tisku, z příručky Radar Cross Section Handbook pojednávající o radarové odrazné ploše a z popisu tajemného letounu, který v roce 1983 spatřil jistý pilot aerolinek. Je nutno uznat, že výsledný model skutečně má některé odrazné charakteristiky odpovídající požadavkům na obtížnou zjistitelnost; příkladem jsou vstupy vzduchu kryté plochými „zobáky“ a k sobě skloněné ocasní plochy.
Se skutečným letounem stealth, tedy s F‑117A, však F‑19 nemá společného prakticky nic. Jakkoli je to paradoxní, F‑117A se více podobá model sovětského letounu MiG‑37B Ferret‑E (ten bude popsán v příštím čísle ATM). Základním omylem při tvorbě F‑19 byl předpoklad, že projekt Stealth je jakýmsi pokračováním SR‑71 (více v ATM 3, 4 a 5/2004), což se odrazilo především na provedení trupu. Křídlo tvaru eliptické delty je zase výsledkem zprávy, že „F‑19 má křídlo jako raketoplán“. Firma Testors prý model skutečně ozařovala radarem a podle toho jej upravovala, a navíc prohlásila, že je „z 80 % přesný“!

Clancyho létající talíř
Model F‑19 Stealth Fighter v měřítku 1:48 se dostal na trh v květnu 1986 a okamžitě začal lámat rekordy. Během 18 měsíců se prodalo téměř 700 000 kusů a podle většiny žebříčků je F‑19 vůbec nejprodávanější plastikový model všech dob. V červnu 1986 však celý případ náhle nabral směr, který zřejmě nikdo z firmy Testors neočekával. Americký Kongres zahájil vyšetřování ve věci úniku informací z vývojového programu Stealth. Při jednom zasedání po místnosti koloval i model F‑19.
Letoun F‑117A však byl tak tajný, že ani tito kongresmani neznali jeho skutečnou podobu (!), takže jeden z nich, Ronald Wyden, si povzdechl: „To je bizarní. Co já, člen Kongresu, nesmím vidět, to se nakonec objeví v modelářském balení.“ Firma Lockheed pak musela vynaložit značné úsilí, aby zodpovědným politikům vysvětlila, že k žádnému úniku informací nedošlo a že F‑19 je naprostý výmysl. Veřejnost bohužel tato sdělení odmítla akceptovat a pokládala je za pouhé zastírání skutečnosti. Mýtus F‑19 začal žít vlastním životem.
V roce 1986 vyšel knižní technothriller Rudá bouře, jehož autory byli dnes již vysoce uznávaní a respektovaní spisovatelé Tom Clancy a Larry Bond. V této knize, která líčí třetí světovou válku mezi NATO a Varšavskou smlouvou, hraje významnou roli letoun F‑19A Ghostrider (přezdívaný „létající talíř“). V hektických 80. letech tedy v existenci F‑19 uvěřili i takoví znalci vojenské techniky, jakými Clancy a Bond bezesporu jsou. Sám Clancy později vyjádřil lítost nad tím, že přispěl k rozšíření tohoto omylu.
Ale to ještě nestačilo. V roce 1988 vydala firma Microprose velice úspěšnou počítačovou hru F‑19 Stealth Fighter, ve své době jeden z nejlepších leteckých simulátorů. Letoun F‑19 v ní byl vylíčen tak působivě a věrně, že bylo dosti těžké odmítat jeho existenci. Společnost Microprose však paradoxně profitovala i po definitivním potvrzení neexistence F‑19, neboť pohotově vydala pokračování jménem F‑117A Stealth Fighter 2.0.

Testors versus Monogram
Neexistence F‑19 se stala veřejně známou a akceptovanou skutečností až na přelomu 80. a 90. let. Je skutečně zajímavé, že k tomu přispěla i sama firma Testors; těžko říci, zda úmyslně či náhodou. Úspěch modelu F‑19 byl totiž lákavý; po verzi v měřítku 1:48 byl vydán i model v měřítku 1:72 a obě verze se prodávaly i v Evropě, kde je distribuovala sesterská společnost Italeri. Zájem projevily i další, ale firma Testors si včas zaregistrovala název „F‑19 Stealth Fighter“ jako ochrannou známku a jiní výrobci museli za jeho užívání platit.
F‑19 se tak brzy na objevil pultech i v podobě výrobků modelářských firem Revell a Monogram, ale v obou případech se od původního designu lišil. Revell pouze poněkud zaoblil některé ostré hrany, ale Monogram vytvořil prakticky úplně nový letoun, štíhlejší a líbivější. Při jeho výrobě byly použity díly z některých starších stavebnic Monogramu, např. hlavní podvozek z F/A‑18, přední podvozek z F‑5 a kryt kabiny z F‑16. Všeobecně se předpokládalo, že F‑19 by měl pocházet od Lockheedu, zatímco Monogram jej prohlásil za výrobek Northropu. Právě tyto nápadné nesrovnalosti přiměly řadu lidí k zamyšlení a nakonec přispěly i k tomu, že letoun F‑19 byl s konečnou platností prohlášen za fikci.
Lze bez nadsázky říci, že kauza F‑19 nemá v dějinách obdoby. Žádný plastikový model nikdy nevyvolal takové množství sporů a zcela jistě se nemůže pochlubit tím, že o něm jednal americký Kongres. Řada lidí obviňuje firmu Testors Corporation, že systematicky a záměrně klamala zákazníky, neboť F‑19 prohlašovala za model reálného letounu. Takové jednostranné hodnocení však není na místě. Příslovečně zvědavá americká veřejnost toužila odhalit alespoň něco o tajemném projektu Stealth a firma Testors jí prostě vyšla vstříc. Chtěla jen využít příležitost, ale nepředvídatelné následky už nemohla ovlivnit.

Lukáš Visingr
Prameny a foto: Curtis Peebles: Temní orli, Jay Miller: Skunčí dílny firmy Lockheed, What If Speculative Scale Modeling (http://www.whatifmodelers.com/), Fantastic Plastic (http://www.fantastic‑plastic.com/), HyperScale (http://www.hyperscale.com/), WWW stránky firem Testors, Italeri, Revell a Monogram
Kresba: 

Stingbat LHX
V osmdesátých letech se na pultech obchodů objevily hned tři stavebnice „neviditelných“ letounů od firmy Testors. Kromě F‑19 a sovětského MiG‑37B Ferret‑E to byl i futuristický vrtulník Stingbat, údajně vycházející z návrhu, který firma Hughes přihlásila do konkurzu LHX. Právě Stingbat je z této trojice modelů nejvzácnější; byla vyrobena jen jedna malá série.
Jako LHX (Light Helicopter Experimental) byl označen projekt obtížně zjistitelného vrtulníku pro průzkumné a bitevní úkoly. Vítězem se stal RAH‑66 Comanche, ale objevily se i mnohem originálnější návrhy. Údajný koncept Stingbat měl (stejně jako Comanche) ostře řezané tvary a zbraně ukryté uvnitř trupu. Vyznačoval se však velmi progresivním pohonným systémem. Listy nosného rotoru byly srpovité (tato technologie se skutečně zkoumá) a krátký ocas nenesl žádný vyrovnávací rotor; kroutící moment byl kompenzován ocasní výfukovou tryskou (tak funguje již zavedený systém NOTAR).

Kniha Rudá bouře
Autoři: Tom Clancy a Larry Bond
Originální název: Red Storm Rising
České vydání: BB art, Praha 2000

Údajná technická data letounu F‑19A Ghostrider
Počet a typ motorů: 
2× F404‑GE‑100A
Výkon motorů:
2× 153 kN
Délka:
17,7 m
Rozpětí:
9,5 m
Výška:
3,95 m
Max. vzletová hmotnost:
17 340 kg
Nosnost zbraní:
1800 kg
Max. rychlost na úrovni moře:
980 km/h (Mach 0,8)
Max. rychlost ve velké výšce:
1185 km/h (Mach 1,1)
Max. konstrukční rychlost:
1400 km/h (Mach 1,3)
Akční rádius:
960 km
Operační dostup:
19 200 m
Zdroj: kniha Rudá bouře a manuál k počítačové hře F‑19
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