HH-47:
Nečekaný vítěz

Americké letectvo 9. listopadu oznámilo, že výběrové řízení na nový pátrací a záchranný vrtulník vyhrál Boeing HH-47 Chinook. Tento výsledek je do značné míry překvapením, neboť favoritem konkurzu CSAR-X byl typ US101.

Americké letectvo dnes při záchraně sestřelených letců spoléhá na 105 vrtulníků HH‑60G Pave Hawk. Tento jistě kvalitní stroj však postupně zastarává a letectvo stále více pociťuje nutnost nahradit jej výkonnějším typem. Proto bylo v roce 2003 vypsáno výběrové řízení PRV (Personnel Recovery Vehicle) neboli CSAR‑X (Combat Search And Rescue Experimental), z něhož mělo letectvo získat nástupce helikoptér HH‑60G. 

Silně obsazený konkurz
Za významnou slabinu HH‑60G je považován nedostatečný dolet, a tak se specifikace CSAR‑X týkaly hlavně této vlastnosti. Podle nich má být roku 2012 dosaženo počáteční operační způsobilosti strojů CSAR‑X Block 0, jež mají být schopné najít a vyzvednout dva sestřelené letce na vzdálenost přinejmenším 510 km. O šest let později mají nastoupit do služby stroje Block 10, jejichž bojový dolet má dosahovat 550 až 600 km, zatímco dnešní HH‑60G nabízejí akční rádius okolo 360 km. Další požadavek na CSAR‑X se týkal cestovní rychlosti nejméně 250 km/h. Vítěz měl získat objednávku na čtyři zkušební a 141 sériových strojů za částku mezi 10 a 13 miliardami dolarů.
Není divu, že obsazení soutěže CSAR‑X bylo velmi silné. Velké ambice vyjadřoval italsko‑britský výrobce AgustaWestland, jež ve spolupráci s americkou firmou Lockheed Martin nabízel stroj US101, amerikanizovanou verzi úspěšného typu EH101 (viz ATM č. 9/2005). I další nabídka přišla z Evropy: Nadnárodní korporace EADS navázala partnerství s firmou Northrop Grumman a společně nabídly typ NH90 (více v rubrice Profil zbraně v tomto čísle). Firma Sikorsky původně zvažovala, že bude prosazovat speciální variantu vrtulníku CH‑53X označenou HH‑53X, ovšem nakonec dala přednost novému vrtulníku H‑92 Superhawk, pro který se nedávno rozhodla kanadská armáda.
Společnost Boeing měla hned dvě želízka v ohni. Ve spolupráci s firmou Bell Helicopter Textron nabízela pátrací a záchrannou obměnu konvertoplánu CV‑22 Osprey (viz ATM č. 2/2006) s názvem PRV‑22. Sama pak předložila vrtulník HH‑47 Chinook vycházející z typu MH‑47G, který užívají speciální jednotky. Ještě v roce 2005 však počet účastníků konkurzu klesl, když odstoupily NH90 a PRV‑22. Finální souboj se tedy odehrál mezi vrtulníky US101, H‑92 a HH‑47. Většina analýz pokládala za favorita právě prvně jmenovaný typ a menší část sázela na H‑92.

Proč Boeing zvítězil?
Když tedy letectvo 9. listopadu 2006 sdělilo, že objednávku na CSAR‑X získal Boeing, postaralo se o velké překvapení. Chinook byl považován za outsidera, mimo jiné i proto, že jeho princip dvou tandemových rotorů platí za zastaralý. US Air Force však zjevně dalo přednost spolehlivému a osvědčenému typu před sice novějšími a pokročilejšími, ale zároveň i neozkoušenými stroji US101 a H‑92. Boeing měl ještě jednu výhodu, jež zůstala dříve nepovšimnuta. Mohl totiž argumentovat tím, že současné MH‑47G jsou vlastně HH‑47 Block 0, kdežto pátrací varianty obou jeho konkurentů dosud reálně neexistují.
Sériové HH‑47 budou mít podobnou výbavu jako stávající MH‑47G, mimo jiné infračervený senzor FLIR, velký radar pro kopírování terénu, špičkový navigační systém, plně digitální kokpit nebo nástavec pro tankování za letu. Budou se odlišovat např. novým systémem řízení, přilbovými displeji osádky, rozměrnými dveřmi v boku trupu a možností nést rakety proti pozemním i vzdušným cílům. Zajímavou inovací bude možnost rychle odmontovat pylony s rotory, aby mohl být HH‑47 snadno přepraven ve strategických transportních letadlech.
Na CSAR‑X má brzy navázat program CVLSP (Common Vertical Lift Support Platform). Z něj má vzejít dodavatel 66 vrtulníků pro dopravu VIP a ostrahu raketových základen. CVLSP bývá obvykle popisován jako jednodušší verze CSAR‑X, ale zdá se, že Chinook je pro takový úkol příliš těžký. Mezi uchazeči o tuto zakázku budou zřejmě opět US101 a H‑92, ale může se zúčastnit též typ AgustaWestland AW139/149.
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