„Nepřátelské“ vrtulníky

„Stroje napodobující protivníka“ jsou běžnou součástí výcviku amerických ozbrojených sil. K technicky nejzajímavějším patří vrtulníky, jež jsou upraveny tak, aby připomínaly helikoptéry ruské výroby. Kromě výcviku se však takové vrtulníky objevují i na filmovém plátně.

Americká armáda, letectvo, námořnictvo i námořní pěchota mají ve svých sestavách útvary, které slouží jako „protivníci“ při realistickém výcviku. Užívají se pro ně názvy Opposing Forces, Aggressors nebo Adversaries. V jejich výzbroji je buď technika americké výroby upravená tak, aby se podobala technice možného nepřítele, nebo přímo „nepřátelská“ výzbroj, která byla vesměs ukořistěna či koupena. Největší pozornost patří „nepřátelským“ stíhacím letounům, avšak kromě nich se výcviku zúčastňují také „agresoři“ s rotující nosnou plochou.

UH‑1H a SH‑60B
Základna Fort Irwin v Kalifornii je známa především jako sídlo Národního výcvikového střediska (NTC), kde se americké pozemní síly podrobují neobyčejně realistickému tréninku. „Bojují“ tam proti útvarům, které používají taktiku bývalé sovětské armády a dalších zemí, jež byly pod sovětským vlivem. Jejich výzbroj tvoří buď americká technika upravená do podoby ruských zbraní, nebo přímo skutečné ruské zbraně. Dříve šlo převážně o kořist, jejímž hlavním dodavatelem byl Izrael, zatímco dnes už obvykle jde o obyčejný legální nákup.
V únoru 1986 dostal výcvik v NTC další dimenzi, když se do něj zapojilo vojskové letectvo. Opposing Forces zařadily do služby vrtulníky Bell UH‑1H Iroquois, které vzlétaly ze základny Fort Polk. Většinou byly pouze opatřeny kamufláží podle sovětského vzoru a hrály roli víceúčelových dopravních vrtulníků Mi‑8 či Mi‑17, ale čtyři UH‑1H byly uzpůsobeny k tomu, aby simulovaly bitevní helikoptéry Mi‑24. Dostaly vysílače laserových paprsků komplexu MILES, který slouží pro zaznamenávání a vyhodnocování úspěšnosti cvičné střelby. Vysílače se nacházely ve věžičce na přídi a pod nosníky na bocích trupu. UH‑1H napodobující Mi‑24 byly „vyzbrojeny“ kanony a kulomety, 57mm neřízenými raketami a protitankovými řízenými střelami Šturm‑V.
Realistická cvičení samozřejmě uskutečňuje také námořnictvo a námořní pěchota. Tak se objevil požadavek na vrtulníky, které by při výcviku hrály roli sovětských strojů. Řešením se stalo několik helikoptér Sikorsky SH‑60B Seahawk, jež byly opatřeny kamuflážemi po vzoru států bývalé Varšavské smlouvy. Přestože vypadají atraktivně, je nutno dodat, že (stejně jako v případě řady bojových proudových letounů v jednotkách „agresorů“) jsou jejich nátěry více „uměleckou licencí“ než přesným napodobením vzorů z druhé strany někdejší železné opony.

QS‑55, originály a terče
Nejzajímavějším pokusem o simulaci ruských Mi‑24 se však staly stroje značky Orlando Helicopters, která v licenci produkovala vrtulníky Sikorsky S‑55 (armádní název UH‑19 Chickasaw). Blíže neurčený počet byl upraven na speciální verzi QS‑55 Aggressor, jež vystupovala v roli bitevníku Mi‑24P Hind‑F. Obdržela nový pětilistý rotor, k přídi byla připojena detailně propracovaná maketa kabiny Mi‑24 (skutečná pilotní kabina ovšem zůstala na horní části trupu před motorem) a na boky trupu přibyly makety křídel s „výzbrojí“. Písmeno Q v názvu znamená, že stroje bylo možno v případě potřeby řídit dálkově.
Přes svou nespornou zajímavost byly QS‑55 odebrány jen v malém množství. V první polovině 90. let totiž téměř zanikla potřeba napodobovat ruské vrtulníky, neboť po kolapsu „socialistického tábora“ mohli Američané bez potíží nakupovat originály. Mnoho zemí bývalého východního bloku se ochotně zbavovalo části své výzbroje včetně helikoptér. Hlavním prodejcem bylo sjednocené Německo. Americká armáda dnes provozuje mezi dvaceti a třiceti vrtulníky sovětské výroby, které operují ze základen Fort Polk a Fort Bliss a běžně se účastní cvičení v NTC. Jedná se o typy Mi‑2 Hoplite, Mi‑8 a Mi‑17 Hip, Mi‑24 Hind (varianty D, V a P) a námořní Mi‑14 Haze a Ka‑32 Helix.
Od všech těchto vrtulníků používaných při realistickém výcviku je však třeba odlišovat dálkově řízené terče, které slouží pro ostré střelby. Kromě modifikovaných helikoptér UH‑1H/M, které nesou označení QUH‑1, jsou to rovněž speciální terčové stroje Hynes H‑5T. Tyto zhruba sedm metrů dlouhé vrtulníky vzhledově připomínají zmenšené Mi‑24D. Americká armáda jich v 80. letech zakoupila několik desítek.

QAH‑1S Hokum‑X
Možnost nakupovat originální ruskou techniku z období studené války sice zrušila potřebu napodobovat bitevníky Mi‑24, avšak USA se záhy začaly zajímat i o novější generaci ruských strojů včetně typů Mil Mi‑28 Havoc a Kamov Ka‑50 Hokum. Samozřejmě se záhy objevil požadavek na stroje, které by je mohly simulovat, a v dubnu 1994 byly navrženy projekty Havoc‑X a Hokum‑X. První z nich sice nepřekročil stádium návrhu, ale druhý byl schválen pro další realizaci. V červenci 1994 pak byla vývojem pověřena kanadská firma Bristol Aerospace. Obdržela 14 milionů dolarů a vyřazený vrtulník Bell AH‑1S (trupové číslo 70‑16089), aby jej proměnila v napodobeninu Ka‑50.
První let se uskutečnil v květnu 1997 a dne 30. ledna 1998 byl na letišti Redstone Army Airfield předán armádě první prototyp QAH‑1S Hokum‑X. Oficiální zařazení do výzbroje bylo provedeno 15. února 1998 a na konci téhož roku dosáhl Hokum‑X počáteční operační způsobilosti. Bylo zhotoveno a předáno ještě několik dalších exemplářů (v roce 2001 existovaly minimálně tři), ale přesnější informace o nich nejsou k dispozici. Stroje operují na střelnici White Sands Missile Range a slouží především pro výcvik osádek systémů protivzdušné obrany.
Hokum‑X simuluje svůj ruský vzor ve viditelné, infračervené i radarové části spektra. Optická podobnost je zajištěna pomocí sklolaminátových prvků připojených k přídi trupu a k ocasnímu nosníku. Horké plyny z motoru jsou vyvedeny k záďovým výfukům, čímž se napodobuje tepelná stopa Ka‑50. A konečně radiolokační odraz dvojice nosných rotorů a zároveň absenci ocasního rotoru simuluje frekvenční aparatura firmy Boeing. Podobně jako QS‑55 lze i QAH‑1S Hokum‑X ovládat dálkově.

Hvězdy stříbrného plátna
Napodobeniny ruských helikoptér zhotovených na bázi západních strojů se však neobjevují jen v realistickém výcviku. Setkáme se s nimi také v řadě akčních filmů natočených v době, kdy se západní filmaři nemohli dostat ke skutečné ruské technice. Asi nejlepší práci v tomto ohledu odvedli tvůrci snímku Rudý úsvit (Red Dawn), v němž vystoupil upravený francouzský stroj SA 330 Puma. Dostal zcela novou přední část trupu, která napodobovala charakteristickou prosklenou příď typu Mi‑24A Hind‑A, a rovněž pomocné křídlo s „výzbrojí“, tj. maketami protitankových střel a bloků s neřízenými raketami.
Helikoptéry francouzské výroby se objevily i v kultovní sérii Rambo. Ve druhém díle se musel svalnatý hrdina postavit proti vrtulníku na bázi SA 330 Puma, ačkoliv v tomto případě nebyla modifikace zdaleka tak propracovaná jako v Rudém úsvitu. Třetí část zavedla amerického hrdinu do Afghánistánu, kde opět čelil „sovětskému“ bitevníku vzniklému přestavbou SA 330. Kromě něj se ale na sovětské straně objevil i lehčí útočný stroj, který byl variantou typu SA 342 Gazelle. Do Afghánistánu byl zasazen také film The Beast of War, v němž byl pro úlohu „Mi‑8“ využit mírně upravený SA 321 Super Frelon.
V rolích filmových ruských vrtulníků ale nevystupují jen typy francouzské. Např. v akčních snímcích Rudý škorpión a Missing in Action III se tak objevily námořní vrtulníky Sikorsky S‑62 (HH‑52A Seaguard), pochopitelně opět doplněné mohutnými křídly s „výzbrojí“, ačkoliv nejeden divák prvně jmenovaného filmu se nejspíše zamýšlel nad tím, k čemu by armádní vrtulník létající kdesi nad africkou pouští potřeboval plováky. Všechny zmíněné hollywoodské modifikace helikoptér ovšem mají společnou jednu zajímavou věc. Jejich piloti byli velice spokojeni s výbornou ovladatelností upravených strojů, neboť pomocná křídla výrazně přispívala ke stabilitě při letu v malé výšce, podobně jako je tomu u skutečného bitevníku Mi‑24.
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