Gunships: Létající dělostřelectvo

Pojem „gunship“ má více významů. Nejprve označoval loď se silnou dělostřeleckou výzbrojí, později se přenesl také na bitevní vrtulníky. V současnosti je to však i polooficiální termín pro specifickou kategorii letounů, které byly vyvinuty pro americké letectvo. Jde o stroje, jež jsou založené na transportních letadlech, ale slouží coby nosiče výjimečně silné hlavňové výzbroje (rychlopalné či velkorážové), která je instalována v boku letadla, jež při boji krouží nad cílem a soustřeďuje na něj zničující palbu. Je příznačné, že se gunshipy zrodily za vietnamské války coby nástroje boje proti povstalcům, ale další typy našly uplatnění i v jiných druzích konfliktů a představují účinné zbraně ve válce proti terorismu.

Historické kořeny a precedenty
Myšlenka umístit na bojový letoun velkou dělostřeleckou zbraň se objevila již krátce po první světové válce. Např. Francouzi tehdy plánovali „vzdušný křižník“ vybavený věží s dělem ráže 75 mm. Letecká výzbroj samozřejmě zaznamenala prudký rozvoj během druhé světové války, kdy hlavní účastníci konfliktu také montovali na stíhací, bitevní i bombardovací letouny různé kanony větších kalibrů. Snad nejznámější jsou zbraně na německých a sovětských strojích, jež se uplatňovaly zejména na východní frontě k ničení tanků; v případě Německa to byly kanony ráže 37 a 50 mm, v Sovětském svazu pak 37 a 45 mm; z konkrétních letounů lze jmenovat mj. německý Ju 87G Stuka či legendární ruský Il-2 Šturmovik. Němci poté využívali velkorážové kanony také pro boj se spojeneckými bombardéry a došli až ke zbraním ráže 75 mm. Podobně Američané a Britové instalovali na některé své letouny (např. A-26B Invader) zbraně této ráže a Britové testovali i 94mm dělo. Němci experimentovali rovněž s bezzákluzovými kanony, ve kterých byl zpětný ráz kompenzován odpálením protizávažím zpět, což dovolilo umisťovat na letouny opravdu monstrózní děla, jež měla sloužit hlavně proti lodím. Vrcholem byl vývojový program s krycím názvem Münchausen, kde šlo o jednorannou zbraň ráže 540 mm. Není však asi překvapivé, že tyto obludnosti nebyly příliš úspěšné. Mnohem lepší výsledky měla letadla, jež nesla větší počet kulometů či rychlopalných kanonů; např. již zmíněný A-26B Invader měl „univerzální“ příď s možností zástavby různých kombinací hlavňových zbraní, z nichž nejvíce se uplatňovalo osm kulometů ráže 12,7 mm (a dalších šest zbraní stejné ráže bylo zabudováno v křídle). Invadery posléze úspěšně bojovaly v Koreji a dokonce ještě ve Vietnamu, avšak pro tento konflikt už vznikla modernizovaná varianta B-26K (čili A-26A) Counter-Invader, jejímž primárním účelem byly právě operace proti povstalcům.

AC-47 Spooky: Kouzelný drak
Zmíněné letouny z druhé světové války však nesly svou těžkou výzbroj umístěnou klasicky ve směru letu. Ovšem již mezi světovými válkami provádělo americké letectvo pokusy s instalací kulometu do levého boku letadla tak, aby pilot mohl kroužit nad cílem a zaměřit na něj střelbu kolmo ke směru letu. Tento koncept byl oživen roku 1964 v podobě programu Tailchaser, což byla montáž šestihlavňového kulometu M134 Minigun ráže 7,62 mm do transportního letounu C-131B Samaritan. Testy dopadly dobře, a tak se zrodil projekt Gunship. Základem byl velice úspěšný dopravní stroj Douglas C-47D Skytrain, známý pod přezdívkou Dakota. Do jeho levé strany byly zastavěny tři kulomety Minigun (s volitelnou kadencí 3000 či 6000 ran za minutu) s celkovou zásobou 24 000 nábojů. Už v prosinci 1964 se první letoun jménem FC-47D dostal do nasazení ve Vietnamu, později se název změnil na výstižnější AC-47D a začala se používat také volací značka Spooky, která se pak stala polooficiálním jménem letadla. Vojáci mu občas přezdívali rovněž „Puff the Magic Dragon“, což souviselo s jeho skutečně strašlivou palebnou silou. Každá pátá střela totiž byla svítící, což v kombinaci s rychlostí střelby tvořilo dojem, že z letounu směřuje na zem nepřerušovaný proud ohně. Mezi vietnamskými partyzány si AC-47 rychle získaly respekt, neboť před jejich zbraněmi bylo velice obtížné se ukrýt nebo uniknout. Vedle „standardních“ AC-47 s trojicí Minigunů vznikly rovněž čtyři odlišné letouny, jež nesly deset jednohlavňových kulometů Browning M2, které střílely starou 7,62mm municí ze druhé světové války. Celkem bylo postaveno 53 kusů AC-47 a kromě amerického letectva je dostaly či koupily ozbrojené síly osmi dalších zemí, zejména v jihovýchodní Asii a Latinské Americe. Letectvo Rhodesie (dnešní Zimbabwe) si analogické letouny zkonstruovalo samo. V současné době létají AC-47 v Salvadoru a Kolumbii; ve druhém případě se ale nejedná o původní stroje z 60. let, ale o kompletně modernizovaná letadla BT-67 Turbo-Dakota. K jejich pohonu slouží turbovrtulové motory a výzbroj představují dva (u některých exemplářů patrně tři) tříhlavňové kulomety GAU-19/A GECAL 50 ráže 12,7 mm.

AC-119G/K: Stíny a Žihadla
Úspěch AC-47 samozřejmě vedl k podobným konverzím dalších letadel. Nejvíce se spoléhalo na C-130 Hercules, resp. jeho vyzbrojenou verzi AC-130, ale v té době měly prioritu dopravní úkoly, a tak se jako k provizornímu řešení sáhlo ke starším, ovšem velice spolehlivým strojům C-119 Flying Boxcar. Neobvyklá konstrukce se dvěma ocasními nosníky a centrální trupovou gondolou jim poskytovala velký nákladový prostor, což bylo pro instalaci kulometné výzbroje zvláště vhodné. Tak byl v roce 1968 zahájen program Gunship III, jenž zahrnoval konverzi 26 kusů C-119G na kulometné AC-119G a dalších 26 exemplářů na provedení AC-119K. Úprava AC-119G Shadow byla zamýšlena jako přímá náhrada AC-47 a nesla čtyři kulomety Minigun s teoretickou maximální zásobou 50 000 nábojů; zásoba pro noční mise čítala 35 000 nábojů a 60 velkých světlic. Vedle toho byly opatřeny mohutným xenonovým světlometem a zařízením pro noční vidění. Poslání letounů AC-119K Stinger už bylo poněkud odlišné, neboť se neměly soustředit na destrukci živé síly nepřítele, nýbrž více na jeho dopravní kapacity. Zjednodušeně se někdy říká, že AC-119K byly „lovci náklaďáků“ (truck hunters). Pro vietnamské partyzány totiž byla nákladní auta fakticky cennější než vojáci. Arzenál AC-119K proto zahrnoval nejen čtyři kulomety, ale navíc ještě dva 20mm šestihlavňové kanony M61 Vulcan se zásobou 3000 nábojů. Součástí vybavení byl i radiolokátor s bočním vyzařováním a infračervený senzor. Na první pohled bylo možné AC-119K rozpoznat podle dvou pomocných tryskových motorů pod křídlem. Letadla AC-119 obou modifikací byla účinná, ale jejich kariéra měla poměrně krátké trvání, protože brzy se na bojišti ve větším měřítku objevily AC-130. Menší počet AC-119 byl posléze předán jihovietnamským vzdušným silám.

„Bombové“ a námořní gunshipy
Z vývojové řady „dělostřeleckých“ letadel se poněkud vymyká typ NC-123K (označovaný též AC-123K), který vznikl v rámci projektu Black Spot. Neužíval totiž hlavňovou výzbroj, nýbrž kontejnerové pumy CBU-68/B a vrhače tříštivé submunice BLU-3/B a BLU-26/B. Vedle toho byl opatřen širokou škálou senzorů včetně radarů, televizních kamer a tepelných čidel. Zbraně se vypouštěly ze speciálních konzol v nákladovém prostoru. Letouny byly určeny zejména pro nálety na Ho Či Minovu stezku, jež sloužila k zásobování komunistických partyzánů. Dvojice letounů NC-123K operovala nad Vietnamem v letech 1968-1970, a to s velkým úspěchem, ale posléze byl program zastaven. Dalšími letadly pro narušování zásobování komunistů měly být konvertované bombardéry B-57G Canberra s krycím označením Pave Gat. Výzbroj měl tvořit kanon M61 Vulcan v pohyblivé věžičce pod trupem a dále laserem naváděné bomby; byl však postaven jen jeden prototyp a v projektu se nepokračovalo. Poměrně málo známým faktem ale je, že s nasazením gunshipů experimentovalo ve Vietnamu též americké námořnictvo. Použilo původně hlídkové protiponorkové letouny SP-2H Neptune, jejichž čtveřice byla přestavěna na stroje označené AP-2H alias TRIM (Trails and Road Interdiction Multisensor). Nesly rozsáhlé senzorové vybavení, dva dopředu mířící kulomety M134 Minigun, dva 20mm kanony v zadní věži, jeden 40mm granátomet v pumovnici, dvě obyčejné tříštivé bomby Mk 82 o váze 227 kg a dvě zápalné bomby Mk 77. Kromě toho bylo omezeně nasazeno ještě dvanáct strojů OP-2E, které rovněž vznikly přestavbou protiponorkových P-2. Nebyly to ovšem v doslovném smyslu bojové stroje, neboť sloužily převážně jako „pozorovatelé“ pro AP-2H a dále pro rozhazování akustických a seismických senzorů. Ty byly vypouštěny poblíž Ho Či Minovy stezky a jiných zásobovacích tras komunistů, aktivovaly se při průjezdu vozidla a vyslaly o tom signál. Vedle této výbavy ale OP-2E mohly přepravovat také výzbroj v podobě kulometů a neřízených pum. V roce 1969 však US Navy operace gunshipů ukončilo.

Vietnamské „kapesní“ gunshipy
Všechny výše jmenované stroje vznikly přestavbou velkých dopravních či hlídkových letadel. Mezi gunshipy lze však fakticky řadit také podstatně menší typy. Zřejmě nejznámějším z nich je jedna z variant malého dvoumotorového letounu OV-10 Bronco, jenž vznikl k ozbrojenému průzkumu a akcím proti povstalcům. Základní provedení bylo opatřeno jen lehkými kulomety M60 ráže 7,62mm, neřízenými raketami či bombami, ale na konci roku 1969 námořní pěchota projevila zájem o přestavbu OV-10 na specializovaný noční bojový stroj. Tak vznikla varianta OV-10D NOGS (Night Observation GunShip), jež se odlišovala dvěma základními prvky. Do přídě byl instalován blok s infračervenou kamerou a laserovým dálkoměrem a zaměřovačem a pod trupem se objevila věžička s 20mm tříhlavňovým kanonem M197 (to je vlastně vylehčená verze typu M61 Vulcan). Letouny splnily očekávání a zůstaly ve službě dlouho po vietnamské válce. Jako zajímavost lze uvést, že firma Boeing v současné době plánuje obnovení produkce letounu OV-10, resp. vývoj modernizované verze OV-10X, která má být nabízena jako nástroj pro válku proti terorismu. Dalším „kapesním“ gunshipem byl AU-23 Peacemaker, vycházející z víceúčelového jednomotorového letounu Pilatus PC-6 Turbo-Porter; pod křídlem mohl nosit kulomety či neřízené rakety a pumy a do levých dveří se mohl pohyblivě umístit kanon M197. Podobně mohl být vyzbrojen i letoun AU-24 Stallion, jenž byl pro změnu odvozen od lehkého letadla Helio H-550 Stallion. Oba uvedené typy vzešly z programu nazvaného Credible Chase a byly určeny pro spojence USA; stroje AU-23 získalo Thajsko, zatímco AU-24 směřovaly do Kambodže. Pro úplnost se dají jmenovat také letadla Cessna O-2 Skymaster, jež v americkém letectvu sloužila jako „stopaři“ pro „velké“ gunshipy, avšak v případě potřeby se dala ozbrojit lehkými kulomety, neřízenými raketami a pumami.

AC-130A/E: Vyzbrojený Hercules
Řada gunshipů bezesporu vyvrcholila letounem AC-130, jehož základem je transportní C-130 Hercules. Vývoj ozbrojené verze pod označením Project Gunship II začal v roce 1965 a krátce poté byl vyroben první prototyp letadla AC-130A, jehož arzenál představovaly čtyři kulomety M134 Minigun a čtyři kanony M61 Vulcan, dále bylo zabudováno bohaté senzorové vybavení a mohutný světlomet. Prototyp byl od září 1967 zkušebně nasazen ve Vietnamu a na bázi jeho výborných výsledků bylo objednáno sedm sériových letadel AC-130A se stejnou výzbrojí, ale s rozšířeným a zdokonaleným elektronickým vybavením. Devátý postavený stroj AC-130A už opět přinesl něco nového, a sice novou sadu výzbroje s příznačným názvem Surprise Package. Místo dvou kanonů Vulcan a dvou kulometů Minigun byly v zadní sekci zastavěny dva 40mm rychlopalné kanony M2A1, což je licenční varianta zbraně Bofors L/60, úspěšně používané už od druhé světové války. Letoun tedy vlastně nesl dva exempláře zbraní od každého typu. Opět se zdokonalilo senzorové vybavení, v němž se poprvé objevil i laserový zaměřovač. Pentagon si objednal devět nových letounů tohoto provedení (kódové označení Pave Pronto) a zároveň i přestavbu všech starších strojů AC-130A na tento standard. Do jejich výbavy přibylo unikátní zařízení Black Crow, které dokázalo detekovat elektrické impulsy ze zapalování motorů vozů, jež jezdily po Ho Či Minově stezce, což pak samozřejmě ohromně usnadnilo jejich zjišťování, sledování a ničení. V té době už se ale přece jenom projevovalo stáří původních draků letounů C-130A Hercules, takže bylo rozhodnuto vyrobit gunshipy na bázi novější verze C-130E. Tak vzniklo jedenáct letounů AC-130E s krycím názvem Pave Spectre, které nesly stejnou výzbroj a elektroniku jako letouny Pave Pronto, ale jejich výkonnější motory a větší nosnost umožnily dopravit větší zásoby munice a paliva a v neposlední řadě též zvětšit komfort osádky. Lze říci, že až AC-130E představovaly skutečně „hotové“ gunshipy, jelikož u všech předchozích strojů šlo víceméně o provizorní a improvizované přestavby.

AC-130H/U: Přízrak s houfnicí
Technici amerického letectva ovšem rozhodně nezaháleli. Vietnamští komunisté totiž začínali používat stále výkonnější protiletadlové zbraně a současně i obrněnou techniku, a proto vznikl požadavek na letoun, který bude schopný ničit odolné cíle z velké vzdálenosti. Začala se proto zkoušet těžší výzbroj, která by to zvládla a současně by mohla pálit z letounu C-130. Zkoušky prodělaly např. 57mm a 75mm protitankové kanony a 106mm bezzákluzové dělo, nakonec ale byla zvolena 105mm houfnice M102, nasazená již za druhé světové války. V roce 1972 se tak vznesl první stroj programu s krycím názvem Pave Aegis, což byl AC-130E, v němž byl jeden kanon Bofors nahrazen 105mm houfnicí. Po úspěšných testech byl zahájen komplexní projekt modernizace, v jehož rámci všechna existující letadla AC-130E dostala tuto zbraň a dále nové motory a některé elektronické součásti. Obdržela i nové označení AC-130H a oficiální bojové jméno Spectre. Ve Vietnamu byla nasazena jenom krátce před stažením amerických sil, avšak přesto zaznamenala řadu úspěchů, jelikož houfnice byla schopná přesně odstřelovat jednotlivé tanky. Armáda Severního Vietnamu zkrátka neměla žádné vozidlo, jež by odolalo palebné síle AC-130H. Tato letadla následně bojovala také při amerických operacích v Grenadě či Panamě a velice dobře si vedla ve válce v Perském zálivu v roce 1991. Uplatnila se rovněž na Balkáně a v Somálsku. V té době už ale byla ve výzbroji zařazena další verze, která je nyní známa jako AC-130U Spooky II. Hlavní rozdíl se týká přední zbraňové sekce, kde je místo dvojice 20mm kanonů Vulcan instalován jeden 25mm pětihlavňový kanon GAU-12/U Equalizer; kromě toho se opět zdokonalilo elektronické vybavení. První ze třinácti objednaných strojů byl zařazen do služby v roce 1994; následně byly objednány ještě čtyři další a ve výzbroji dosud zůstává osm AC-130H. V roce 2007 bylo navrženo nové „přezbrojení“, konkrétně nahrazení zbraní Bofors a Equalizer dvěma 30mm kanony Mk 44 Bushmaster; uskutečnila se přestavba čtyř AC-130U, ovšem Bushmaster nesplnil požadavky ohledně přesnosti a následovala zpětná konverze. Nyní se zvažuje nahrazení houfnice minometem ráže 120 mm a instalace závěsů pod křídlo, aby byl arzenál rozšířen o řízené rakety a naváděné pumy.

Novější, menší, levnější gunshipy
Americké letectvo chtělo svoji flotilu gunshipů rozšířit a o podobné stroje jevila zájem rovněž námořní pěchota. Pořízení dalších AC-130U by ovšem bylo značně nákladné, neboť jeden kus vyjde na více než 200 milionů dolarů. Pak se objevil plán zkonstruovat menší gunship na bázi dvoumotorového taktického transportního letounu C-27J Spartan. Výsledné stroje měly dostat název AC-27J Stinger II a měly nést kanony ráže 30 (a)nebo 40 mm, popř. i další výzbroj pod křídelními závěsy. Jeden kus C-27J již byl připraven ke konverzi, ale v roce 2009 byl program z finančních důvodů zrušen a letectvo i námořní pěchota se rozhodly opět vsadit na osvědčené Herculesy, tentokrát ovšem v poněkud jiné podobě. Výrazně tomu napomohl program Harvest HAWK (Hercules Airborne Weapons Kit), jenž dovoluje poměrně snadnou instalaci výzbroje na „nebojové“ verze C-130, konkrétně hlavně na stroje pro vzdušné tankování KC-130J Super Tanker, jež provozuje námořní pěchota. Přestavba letadel probíhá postupně; nejprve dostanou zaměřovací elektroniku, pak závěsy pod křídlo a nakonec 30mm kanon Mk 44 Bushmaster do boku (námořní pěchota údajně považuje jeho přesnost za postačující). Pod dva (později patrně čtyři) křídelní závěsy bude možno zavěsit např. protitankové řízené rakety AGM-114 Hellfire, malé laserem naváděné střely DAGR (vzniklé přestavbou 70mm neřízených raket), miniaturní klouzavé bomby SOPGM, naváděné bomby GBU-44/B Viper Strike, inteligentní řízené střely Griffin nebo minometné granáty ráže 81 či 120 mm s naváděním pomocí sítě GPS. Přestavěné tankery ponesou označení MC-130J a první z nich (už vyzbrojený raketami Hellfire) je od léta 2010 zkušebně nasazen v Afghánistánu. Programem Harvest HAWK se inspirovalo i letectvo, které si objednalo podobné konverzní sady PSP (Precision Strike Package) pro letouny určené pro operace zvláštních jednotek. Stroje jménem MC-130W Dragon Spear však dostanou nejen kanon a křídlové závěsy, ale i speciální zařízení Gunslinger, které umožňuje vypouštění různé výzbroje přímo z nákladového prostoru letounu.

Budoucnost: AC-X s laserem
Komplety Harvest HAWK a PSP samozřejmě představují improvizaci a nelze očekávat, že by se jimi opatřené letouny mohly vyrovnat regulérním AC-130H/U, případně je nahradit. To lze čekat teprve od nového gunshipu, který je vyvíjen pod formálním označením AC-X, avšak už se o něm často mluví pod názvem AC-130J, neboť bude s největší pravděpodobností vycházet z letadla C-130J Super Hercules, tj. zatím poslední generace vysoce úspěšného C-130. Zřejmě se v něm uplatní prvky z programů Harvest HAWK a PSP, tedy vypouštění zbraní zpod křídla (a)nebo z nákladového prostoru, což bude efektivní náhradou za těžkou houfnici. Kromě toho ponese jeden nebo více rychlopalných kanonů, ale nejvíce se spoléhá na zcela novou kategorii destrukčních prostředků, a to na laserové zbraně. Všeobecně se předpokládá, že AC-X ponese (byť třeba ne od počátku) chemický laser, jehož výkon bude měnitelný od nízkého, který bude mít jen ochromující a oslepující účinky, až po nejvyšší (řádově stovky kilowattů), jenž postačí pro ničení např. neobrněných vozidel. Zbrojovka Boeing už zkouší prototyp laseru ATL, který se pro podobné úkoly hodí a je umístěn na palubě testovacího letadla C-130 (více ve Střelecké revue 7/2010). US Air Force předběžně počítá s kontraktem na šestnáct AC-X, resp. AC-130J, z nichž první by mohl být dodán v roce 2017. Jordánsko si objednalo úpravu dvou dopravních strojů CASA CN-235 na gunshipy; značka ATK na ně má instalovat kanon M230 ráže 30 mm a závěsy pro neřízené rakety a střely Hellfire. Pro zajímavost lze dodat, že návrhy letounů, jež náleží mezi gunshipy, se v poslední době objevily i v dalších státech. V Rusku byl publikován koncept Il-114TOP, vycházející z dopravního Il-114 a vyzbrojený dvěma otočnými věžičkami pod trupem, z nichž jedna by nesla hybridní „dělo-minomet“ 2S23 Nona ráže 120 mm a druhá automatický kanon 2A42 ráže 30 mm. Čína možná chystá ozbrojenou úpravu dopravního typu Y-8, tj. kopie ruského An-12, což byl v podstatě sovětský protějšek Herculesu. Vývoj v USA i v dalších zemích jednoznačně dokládá, že kdysi groteskně působící koncepce letounu s těžkou výzbrojí namířenou do strany se skutečně osvědčila a etablovala a že gunshipy budou součástí arzenálu vyspělých zemí světa i v dohledné budoucnosti.
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