HAL Lancer

Zbrojní průmysl Indie už mnohokrát ukázal schopnost kombinovat a improvizovat. Příkladem je i malý bojový vrtulník HAL Lancer vycházející z francouzského typu Lama.

Bojový vrtulník Lancer od indické firmy Hindustan Aeronautics Limited je v podstatě unikátní kuriozita, protože jde o zřejmě nejlehčí vrtulník určený speciálně pro útočné úkoly. Kvůli své slabé pancéřové ochraně samozřejmě nemůže být řazen k bitevním vrtulníkům, a tak vlastně tvoří zvláštní kategorii. Sama Indie jej označuje jako „Light Attack Helicopter“.

Alouette pro Indii
Indie vždy patřila k nejvýznamnějším zákazníkům francouzského zbrojního průmyslu. Důkazem toho je také skutečnost, že jeden z vrtulníků značky Aérospatiale byl vyvinut na žádost indické armády. Indii zaujal lehký třímístný vrtulník SA 318C Alouette II (původně typ Sud‑Est SE 313B), ale jeho motor se zdál slabý pro provoz v horských oblastech Indie. Firma Aérospatiale tedy zkombinovala drak Alouette II s motorem a rotorem výkonnějšího vrtulníku SA 316B Alouette III. Výsledkem je vrtulník SA 315B Lama, jež poprvé vzlétl 17. března 1969. Získal mnoho rekordů, z nichž řada dosud nebyla překonána, např. letová výška 12 442 m a start v nadmořské výšce 7500 m.
V roce 1971 zahájila jeho produkci i největší indická letecká firma Hindustan Aeronautics Limited. Následujícího roku poprvé vzlétl první v Indii vyrobený stroj, jež dostal jméno Cheetah. Letecké sbory indické armády dnes provozují přes šedesát kusů a Lama/Cheetah stále platí za pravděpodobně nejlepší vrtulník pro provoz v horách. Indie je používá hlavně ve sporné oblasti Kašmíru, kde dochází ke srážkám s muslimskými povstalci, kteří se těší podpoře Pákistánu.
V roce 1997 se objevily zprávy, že firma HAL pracuje na bojové variantě typu Cheetah. Tyto informace byly potvrzeny hned roku 1998, kdy byl předveden lehký bojový vrtulník HAL Lancer. Brzy nato prodělaly nové stroje i křest ohněm, když působily během indicko‑pákistánských bojů v oblasti Kargil, kde plnily hlavně průzkumné a evakuační úkoly. Indická armáda je však oficiálně převzala do výzbroje až v roce 2001. Od té doby je několikrát nasadila proti kašmírským povstalcům.

Nečekané důsledky
Lancer bývá popisován jako vyzbrojená verze typu Cheetah, což ovšem není zcela přesné, protože se vyznačuje i mnoha dalšími odlišnostmi. Charakteristická „bublina“ kabiny má poněkud jiný tvar a je vyrobena ze speciální vysoce odolné plastické hmoty. Dvoučlenná osádka sedí na pancéřovaných sedačkách, po jejichž bocích se nacházejí odklopné ocelové „dveře“. Výzbroj Lanceru se zavěšuje na dva boční pylony. Standardně jsou používány dva kontejnery, z nichž každý obsahuje jeden 12,7mm kulomet a tři 70mm neřízené rakety. Na zádi jsou instalovány dva 30hlavňové vrhače klamných cílů. Pohon obstarává turbohřídelová jednotka Turboméca Artouste IIIB o výkonu 649 kW (876 k).
Nasazení Lancerů v Kašmíru však způsobilo neočekávaný problém. Povstalci totiž dříve nechávali neozbrojené vrtulníky Cheetah většinou na pokoji, protože pro ně nepředstavovaly hrozbu. Po nástupu ozbrojených Lancerů však rebelové začali „pro jistotu“ střílet také na všechny stroje Cheetah. Indická armáda se pak rozhodla, že celou flotilu vrtulníků tohoto typu nechá raději přestavět na standard Lancer, aby se tyto stroje mohly alespoň nějakým způsobem bránit.
Od začátku ale bylo jasné, že Lancer je jen provizorním typem, který má připravit cestu pro skutečný bitevní vrtulník. Firma HAL již od roku 1998 pracuje na lehkém bitevníku s názvem LCH (Light Combat Helicopter), jehož maketa byla předvedena v roce 2003. Jde o vrtulník se vzletovou hmotností kolem 5500 kg, jež využívá některé prvky lehkého víceúčelového typu HAL Dhruv ALH (Advanced Light Helicopter). Podle očekávání je optimalizovaný pro boj v horách a prototyp má vzlétnout v roce 2008.
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TTD vrtulníku HAL Lancer
Průměr nosného rotoru
10,8 m
Délka trupu
9,4 m
Celková výška
2,4 m
Prázdná hmotnost
560 kg
Max. vzletová hmotnost
1300 kg
Max. rychlost
210 km/h
Akční rádius
150 km
Praktický dostup
5000 m
Stoupavost
250 m/min
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