MiG-37B a Ka-58:
Plastikové přízraky z Ruska

V minulém čísle ATM jsme se věnovali letounu F‑19, který vytvořila modelářská firma Testors a který zmátl laickou i odbornou veřejnost. Avšak ohromný komerční úspěch F‑19 měl za následek vznik dalších modelů neexistujících letounů kategorie stealth. Už krátce po F‑19 se objevil MiG‑37B a v nedávné době vyvolal diskuse vrtulník Ka‑58.

Výrobci plastikových modelů spolu svádějí boj, který je (samozřejmě s jistou nadsázkou) srovnatelný se soupeřením výrobců skutečných letadel. Jednotlivé modelářské firmy se snaží získávat informace o nových typech letadel a produkovat jejich co nejvěrnější zmenšeniny (příkladem je nedávný „souboj“ o první model letounu S‑37 Berkut). Toto soutěžení je však občas narušeno tím, že se objeví model zbraně, která ve skutečném světě prostě neexistuje. Specialistou na tuto kategorii modelů je bezesporu americká korporace Testors.

Jedna tryska pro dva motory
Plastikový model jménem MiG‑37B Ferret‑E se objevil na pultech obchodů v září 1987, tedy v době, kdy byl absolutním hitem model F‑19 (ten se dostal do prodeje na jaře 1986). MiG‑37B byl popisován jako nový sovětský bojový letoun využívající technologie obtížné zjistitelnosti; mělo tedy vlastně jít o protějšek F‑19 z druhé strany „železné opony“. Firma Testors od začátku zdůrazňovala, že model vyrobila na základě exkluzivních informací, jež se jí podařilo získat, a na základě vlastních výzkumů.
Hned na úvod je třeba jasně říci, že MiG‑37B v této podobě (a pod tímto názvem) zcela jistě neexistoval. Ale na rozdíl od F‑19 už nelze tak jasně stanovit, odkud se vlastně vzal. Zdá se totiž, že tentokrát se nejednalo o úplný výmysl designérského oddělení společnosti Testors a že určitý reálný základ tu přece jenom byl. Ale než na tuto otázku odpovíme, bude vhodné letoun dobře prostudovat.
Už při zběžné prohlídce MiGu‑37B je zřejmé, že je typickým zástupcem kategorie letounů stealth první generace. Jeho povrch tvoří rozměrné, rovné nebo mírně zakřivené plochy (tzv. fazety), jejichž úkolem je odklonit radarové záření tak, aby se nevracelo zpět k radiolokátoru. Křídlo je poměrně krátké a zkosené a má negativní úhel vzepětí. Vstupy vzduchu k motorům jsou úzké a ploché, stejně tak je tvarována také výstupní tryska, jejíž infračervené vyzařování je částečně stíněno samotným tvarem a částečně keramickým obložením. Je zajímavé, že tato tryska je společná pro dva motory (podle údajů firmy Testors šlo o dva motory Tumanskij bez přídavného spalování). Letoun má relativně malou čelní plochu a obtížné zjistitelnosti pro radar napomáhají i ocasní plochy tvaru V (tzv. motýlkové).
Typickým znakem letadla kategorie stealth je i výzbroj umístěná ve vnitřních prostorách. MiG‑37B má dvě trupové pumovnice uspořádané za sebou. Standardním nákladem je jedna neřízená nukleární puma (její ploché tvary také budí dojem radarové „neviditelnosti“) a dvě řízené střely vzduch‑vzduch (podle některých zdrojů vzduch‑země) s radarovým naváděním.

Americký a sovětský stealth
V zásadě existují dvě různá vysvětlení původu MiGu‑37B. Zastánci první teorie poukazují na fakt, že MiG‑37B se skutečně nápadně podobá F‑117A. Jakkoli je to paradoxní, podobá se mu dokonce mnohem více než problémový „americký“ F‑19 Stealth Fighter (ten se nepodobal v podstatě ničemu a nejčastěji byl přirovnáván k jakémusi exotickému hmyzu). Nejdůležitější vlastností, kterou mají F‑117A a MiG‑37B společnou, je povrch složený z fazet, což je vlastně základ technologie stealth první generace. Když byl F‑117A a celý projekt Stealth ještě tajný (tj. do roku 1988), spadaly fazety mezi nejpřísněji střežená tajemství.
Nejpravděpodobnější vysvětlení původu MiGu‑37B je tedy celkem prosté. Firma Testors nějakým způsobem získala pravdivé informace o technologii obtížné zjistitelnosti (a možná i o letounu samotném), ale nemohla je zveřejnit v podobě modelu amerického letadla, protože tuto pozici už zastával veleúspěšný F‑19. Další „americký“ letoun by pravděpodobně vyvolal pochybnosti o tom prvním (Jak je možné, že se tolik liší?), a tak byla získaná data použita k návrhu „sovětského“ letadla typu stealth.
Druhá, méně pravděpodobná teorie o vzniku MiGu‑37B se orientuje na Sovětský svaz. Tehdy už výzkumy technologie stealth probíhaly i tam, ale přesné údaje o těchto projektech (a především o jejich výsledcích) jsou stále ještě velmi kusé. Obtížnou zjistitelností se zabývala především konstrukční kancelář OKB Suchoj, která však spíše studovala možnosti, jak změnit již existující typy letadel v obtížně zjistitelné. Příkladem jsou dva prototypy bitevníku Su‑25, označené T‑8‑11 a T‑8‑12. První z nich byl opatřen absorpčním nátěrem na bázi grafitu, zatímco u druhého se testoval pryžový nátěr a speciální kamuflážní schémata ztěžující pozorování za letu. T‑8‑11 je dosud k vidění ve známém muzeu letectva Monino, T‑8‑12 byl krátce umístěn v muzeu Chodynka, ale posléze byl bez udání důvodu odstraněn.
V souvislosti s těmito stroji lze často narazit na kódové označení Astra; možná se vztahuje přímo k nim, ale možná se jedná o úplně jiný typ letounu, údajně speciální letoun kategorie stealth na bázi Su‑25. Jestliže původ MiGu‑37B skutečně leží v bývalém SSSR, pak je možné, že částečně vychází právě z nějakého takového projektu. Otázkou pak ale je, jak by americký výrobce plastikových modelů přišel k informacím o přísně tajném sovětském letadle.

V licenci společnosti Kamov
Ať už byl původ modelu MiG‑37B jakýkoli, v každém případě je velmi charakteristické, že se zrodil právě v 80. letech. Vláda prezidenta Reagana mohutně investovala do zbrojních programů a informace o nich přes veškeré utajení pronikaly na veřejnost. Je pochopitelné, že výrobci plastikových modelů této situace využívali. V zájmu objektivity je třeba doplnit, že firma Testors nebyla jediná, která vyráběla modely neexistujících letadel. Modelářský gigant Revell v roce 1987 uvedl na trh model B‑2 Advanced Technology Bomber, což byl koncept vyvíjeného stealth‑bombardéru, o němž se tehdy hodně mluvilo. Byl pojat jako samokřídlo tvaru delta, kdežto reálný B‑2A Spirit je štíhlý „bumerang“ s ozubenou odtokovou hranou. Model B‑2 ATB však příliš velkého úspěchu nedosáhl. Za necelý rok byla odtajněna skutečná podoba bombardéru B‑2A a řadu zájemců odradily i příliš velké rozměry modelu (při měřítku 1:72 měl rozpětí asi 60 centimetrů).
A pak se velice dlouho žádný podobný model neobjevil. Dokonce se říkalo, že už se asi nikdy neobjeví, protože v moderní informační společnosti by byl každý takový pokus velice rychle odhalen. Kromě toho se začala objevovat nová ruská bojová letadla (např. Su‑37, S‑37 Berkut nebo MiG MFI), která brzy přilákala i pozornost plastikových modelářů. Nebyl prostě důvod něco vymýšlet, protože zajímavých letadel byl dostatek. Zdálo se, že kauzy typu F‑19 už se nebudou opakovat. A pak přišel Ka‑58.
Roku 2000 představila ruská modelářská firma Zvezda model „neviditelného“ bojového vrtulníku Kamov Ka‑58 Black Ghost (v originále Čornyj prizrak). Na přebalu stavebnice bylo umístěno logo konstrukční kanceláře Kamov a nápis „Produced under the License of Kamov Company“ (tj. Vyrobeno s povolením společnosti Kamov). Stavebnice se záhy stala velmi žádanou, neboť se předpokládalo, že Zvezda dostala exkluzivní práva na výrobu zmenšeniny nového typu skutečného vrtulníku. Kancelář Kamov byla zavalena dotazy týkajícími se technických údajů Ka‑58 a doby, kdy bude oficiálně představen.
Bohužel se ukázalo, že v případě Ka‑58 se jedná o inovovanou verzi již dříve použitého triku. Společnost Zvezda je v podstatě ruskou pobočkou evropské modelářské firmy Italeri, což je sesterská firma Testors Corporation. A vrtulník Ka‑58 je opět fikcí, ale tentokrát fikcí vytvořenou ve spolupráci s výrobcem skutečných zbraní. Jeho design údajně schválili technici kanceláře Kamov, což spolu se značkou na obalu dodalo zdání věrohodnosti. Není jasné, proč renomovaná firma Kamov propůjčila své jméno k takovému podniku; snad se mělo jednat o jakousi svéráznou formu reklamy.

Ruský Comanche?
Objevil se rovněž zajímavý názor, že Ka‑58 byl reálným vývojovým projektem, který byl z nějakého důvodu zastaven a kancelář Kamov na něm alespoň částečně vydělala tím, že jeho design prodala firmě Zvezda. Nezní to však příliš pravděpodobně, protože Ka‑58 vypadá spíše jako hybrid amerického vrtulníku typu stealth RAH‑66 Comanche a strojů řady Ka‑50 (více v rubrice Profil zbraně v ATM 3/2004). Od série Ka‑50 převzal mj. souosé protiběžné rotory, umístění dvou členů posádky vedle sebe (tak jako v Ka‑52) nebo pomocné křídlo pro výzbroj. Naopak tvar přídě trupu a výklopné nosníky s řízenými střelami se velice podobají typu RAH‑66. A stejně jako Comanche může i Ka‑58 fungovat jako průzkumný (bez vnějších závěsníků) nebo bitevní (se závěsníky).
Proti reálnému základu Ka‑58 hovoří i skutečnost, že koncepce souosých protiběžných rotorů je pro vrtulník kategorie stealth nevhodná. Provedení nekrytých hlav rotorů Ka‑58 také nebudí právě dojem obtížné zjistitelnosti. Nesporně originální jsou ocasní plochy tvaru V, což je sice u letounů typu stealth s pevným křídlem časté (viz F‑117A i MiG‑37B), ale u vrtulníku je to prvek dosud neviděný.
Velkou pozornost budí mohutná výzbroj Ka‑58. Ve věži pod přídí (která se tvarem také velice podobá věži Comanche) je umístěn dvouhlavňový rychlopalný kanon, nejspíše GŠ‑30 (více v ATM 11/2003). Dva výklopné trupové nosníky nesou osm protitankových řízených raket 9M114 Šturm nebo 9M120 Ataka. Na vnějších křídelních závěsnících se nacházejí dvě osminásobná odpalovací zařízení pro protitankové řízené střely 2A4172 Vichr (více o všech zmíněných typech PTŘS najdete v ATM 8/2003). Střední závěsy nesou dvě raketnice po dvaceti neřízených raketách S‑8 ráže 80 mm a na vnitřních se nacházejí dvě protiletadlové střely R‑73 (AA‑11 Archer).
Vrtulník Ka‑58 se zařadil do nepříliš početné skupiny plastikových modelů, které nemají reálné předlohy. Problémem však není sama tato skutečnost, ale to, že výrobci těchto modelů mají tendenci prezentovat je způsobem, který přinejmenším naznačuje (nebo přímo říká), že jejich předlohy existují. Případ F‑19 varoval, že taková akce je potenciálně velmi nebezpečná, a kauza Ka‑58 zase ukázala, že ani oficiálnímu potvrzení nelze vždy věřit. Firma Testors se zdiskreditovala a motivy kanceláře Kamov jsou dodnes záhadou. Zbývá už jen čekat, co se na pultech modelářských obchodů objeví příště.
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