Jihokorejské bojové vrtulníky:
Dlouhá cesta plná změn

V uplynulých měsících se objevily různé zprávy o vývoji nového bitevního vrtulníku v Korejské republice. O úplnou novinku se však nejedná, spíše naopak, jelikož snaha Jižní Koreje vyrobit domácí vojenský vrtulník sahá až do přelomu 80. a 90. let. Projekt ovšem prošel řadou změn a ani dnes není zcela jisté, jaká bude jeho finální podoba.

Maketa KMH od aerolinek
Jihokorejský letecký průmysl je někdy zužován jen na společnost Korea Aerospace Industries (KAI), jež vznikla roku 1999 spojením leteckých divizí značek Samsung, Daewoo a Hyundai. Poněkud méně známou skutečností ale je, že se vývojem a produkcí letecké techniky zabývají i korejské aerolinky Korean Air Lines (KAL), jež mají svou Aerospace Division. Každopádně je faktem, že jihokorejský průmysl již od konce 80. let pracoval na vojenských helikoptérách, které měly perspektivně nahradit typy amerického původu. Předpokládalo se, že vznikne stroj především dopravní a užitkový, ovšem s tím, že od něj bude možné odvodit i bitevní variantu. Společnost Daewoo chystala lehký typ KLH (Korean Light Helicopter), kdežto firma KAL se soustředila na vrtulník lehké až střední kategorie KMH (Korean Multi-purpose Helicopter), na němž se podílela také společnost Sikorsky. V říjnu 1996 tak představila firma KAL maketu ve skutečné velikosti, která ukazovala progresivně řešený stroj s max. hmotností zhruba 5900 kg. Na první pohled zaujal zastavěným ocasním rotorem (koncept „fenestron“). Vedle dvoučlenné osádky měla základní užitková varianta KMH dopravit až deset mužů a na bocích nesla krátké nosníky se čtyřmi závěsníky pro zbraně. Počítalo se však také se speciální bitevní variantou se zúženým trupem, jejíž ztvárnění (patrně znovu díky spolupráci se značkou Sikorsky) vzdáleně připomínala RAH-66 Comanche. Stroj měl nést tříhlavňový 20mm kanon a raketovou výzbroj (včetně protiletadlových střel) pod čtyřmi závěsy. Produkce KMH měla začít v roce 2010, což se ale záhy ukázalo jako nereálně optimistický plán.

Transformace KMH na KHP
V roce 1997 totiž Asii postihla ekonomická krize, jež způsobila odklady mnoha ambiciózních plánů, takže program korejského vrtulníku nabral značné zpoždění. Navíc vznikla firma KAI, jež oproti KAL získala silnější podporu vlády. V prvních letech nového století pak představila svoje vize užitkové a bitevní verze KMH, nazvané KUH a KAH (Korean Utility, resp. Attack Helicopter). Vzhled užitkové varianty se několikrát změnil (jedna z podob hodně připomínala americký UH-60 Black Hawk a jiná spíše střední typy italské značky Agusta), zatímco bitevní verze od začátku vykazovala podobnost se západoevropským strojem Eurocopter Tiger. Firma KAI pak byla v roce 2003 vybrána jako primární dodavatel projektu, ovšem s tím, že se jej má účastnit i silný zahraniční partner. Předpokládalo se, že v roce 2012 začne výroba víceúčelové verze (vhodné rovněž pro civilní trh) a o něco později se přidá bitevní modifikace. Celkově se počítalo s dodávkou 400 až 500 kusů pro samotnou Jižní Koreu (z toho kolem 200 měly tvořit bitevníky) a možností exportovat dalších snad až 500 kusů. Jižní Korea pak zahájila výběrové řízení na zahraničního partnera, jehož se zúčastnily značky AgustaWestland, Eurocopter, Bell, Boeing a Sikorsky. V srpnu 2004 se výběr omezil na první tři jmenované a v prosinci 2005 se vítězem stal Eurocopter, s nímž firma KAI v červnu 2006 uzavřela smlouvu v hodnotě cca 1,3 bilionu wonů, resp. asi miliardy dolarů, čímž se z úspěchu Eurocopteru stala největší smlouva, kterou Jižní Korea podepsala s neamerickou zbrojovkou. Ale již v roce 2005 postihla program KMH zásadní změna, neboť vývoj bitevníku KAH (tj. náhrady AH-1 a vyzbrojených MD500) byl odložen a vše se mělo zaměřit na provedení užitkové, resp. nástupce UH-1 a části MD500. Projekt se také přejmenoval na KHP (Korean Helicopter Program).

Na scénu přichází Surion
Následující roky však přinesly další změny. Průběžně se tak objevovaly odporující si zprávy o tom, jak se bude otázka jihokorejských bitevních vrtulníků řešit. Střídavě se mluvilo o nákupu 36 vyřazených amerických AH-64 Apache (s případnou modernizací na verzi Longbow Block III) a o obnovení vývoje bitevní odvozeniny KHP, jež měla vzniknout v počtu 270 kusů. Jindy pak byly podporovány obě varianty zároveň s tím, že Apache budou tvořit dočasné řešení, než bude k dispozici domácí bitevník. Každopádně ovšem pokračovaly práce na základní užitkové verzi KHP, jež začínala nabírat konkrétní podobu. Spolupráce se společností Eurocopter vedla k tomu, že nový vrtulník do značné míry vyšel z konstrukce AS332 Super Puma, resp. AS532 Cougar. Posléze dostal jméno Surion a slavnostní roll-out proběhl 31. července 2009. Podařilo se splnit rovněž příslib záletu v prvním kvartálu roku 2010, neboť prototyp Surionu se poprvé vznesl 10. března 2010. Vývojové stádium projektu by mělo oficiálně skončit letos v červnu a ještě v letošním roce má začít sériová výroba 245 předběžně plánovaných strojů pro ozbrojené síly Korejské republiky. Co se týče samotného vrtulníku Surion, pohání ho dva turbohřídelové motory Samsung Techwin T700-ST-701K (licenční kopie amerického typu T700-GE-701C) o výkonu po 1325 kW. V základní víceúčelové podobě může přepravit až šestnáct vyzbrojených vojáků, ale chystají se již další provedení: protiponorkové, obojživelné (určené pro výsadkové operace námořní pěchoty), zdravotnické a policejní. Odvozené verze mají být k dispozici snad v horizontu roku 2016. Optimistické odhady tvrdí, že na světovém trhu by mohla Korea uspět s několika stovkami vrtulníků Surion. Mezi zájemci se nejčastěji uvádí dva nejlepší odběratelé jihokorejského průmyslu, a to Turecko a Indonésie.

Znovu lehká bojová helikoptéra
Úspěšný vývoj a zálet Surionu vedl k obnovení diskusí o bitevním vrtulníku. Firma KAI proto navrhla čtyři alternativy. První a nejjednodušší by znamenala prostě jen doplnit Surion závěsy pro zbraně; se základní verzí by se takový stroj shodoval cca 87 % součástí. Druhou možností by byla přestavba Surionu, jenž by dostal úzký kokpit se dvěma sedadly za sebou a závěsníky pro zbraně (součástková shoda by činila 73 %). Třetí varianta by vlastně odpovídala tomu, jak byl před lety prezentován původní koncept KAH, takže pro konstrukci bitevníku by se využila alespoň pohonná soustava a ocasní část Surionu (shoda 63 %). A konečně čtvrtou alternativou by byl stroj bez vztahu k Surionu, zřejmě odvozený od některého zahraničního typu. Zdálo se, že největší šance má varianta druhá, ale na podzim 2011 se situace opět změnila. Jihokorejská armáda se rozhodla pro dvojici typů bitevníků a na začátku letošního roku vyhlásila výběrové řízení AH-X na 36 strojů za zhruba 1,5 miliardy dolarů. Očekává se, že se jej zúčastní Boeing, Bell, Eurocopter a AgustaWestland, resp. typy AH-64D, AH-1Z, Tiger a A129 (ten zřejmě ve verzi T129 vyvinuté s tureckou firmou TAI); podle některých zdrojů má zájem také Kamov se svým Ka-52. Druhý typ bitevníku má být domácí, ovšem v lehčí kategorii. Armáda žádá stroj, který by (stejně jako MD500) mohl létat coby užitkový, průzkumný i bitevní. Společnost KAI tak vzkřísila starý projekt KLH pod názvem LAH (Light Armed Helicopter) a představila vizi stroje o váze asi 4,5 tuny, s lyžovým podvozkem, schopností dopravit 6 až 8 vojáků a výzbrojí v podobě kanonu pod přídí a dvojice bočních závěsníků. Počítá se s objednávkou více než 200 kusů. Vývoj LAH by měl být ukončen do roku 2018, ale vzhledem k minulosti nelze vyloučit, že se plány na jihokorejský bitevní vrtulník opět změní.
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TTD vrtulníku KAI Surion
Osádka + pasažéři
2 + 16
Průměr nosného rotoru
15,8 m
Průměr ocasního rotoru
3,15 m
Celková délka
19 m
Celková výška
4,5 m
Prázdná hmotnost
4973 kg
Max. vzletová hmotnost
8709 kg
Cestovní rychlost
259 km/h
Operační dolet
480 km
Operační dostup
3000 m
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