Vojenské letouny soukromých firem

Jedním z trendů dnešního vojenství je nástup soukromých firem. Ke skutečné špičce v tomto sektoru patří vojenské společnosti, které nabízejí letecké služby od výcviku přes testování zbraní po elektronický boj.

Soukromé vojenské korporace (Private Military Corporations či PMC) dnes tvoří významnou součást vojenského sektoru. Nabízejí řadu služeb a ozbrojené síly mnoha států by se bez nich prostě už nemohly obejít. S trochou nadsázky se říká, že logistickým oddělením Pentagonu je firma Halliburton. A bez pomoci PMC by Američané a síly nové irácké vlády mohli jen těžko usilovat o kontrolu Iráku. Některé prestižní vojenské firmy používají pro zabezpečení své činnosti vlastní letectvo a existují i takové, které se na letecké služby specializují.

Létající žoldnéři
Ve výbavě soukromých vojenských společností i méně formálních žoldnéřských uskupení se nejčastěji vyskytuje letecká technika z arzenálu bývalého Sovětského svazu. Také osádky mívají často tento původ. Uvádí se, že na světě je k dispozici okolo 200 až 300 nájemných vojenských pilotů („vzdušných žoldáků“), z nichž drtivou většinu tvoří bývalí letci ze SSSR. Příkladem může být dnes už legendární jihoafrická firma Executive Outcomes a její dceřinná společnost Ibis Air, která provozovala vrtulníky Mil z bývalé NDR. Její bitevníky Mi‑24 výrazně přispěly k úspěchu mise Executive Outcomes v Sierře Leone, jež skončila porážkou protivládní povstalecké skupiny RUF. Vojenské firmy disponují rovněž transportními letouny značky Antonov a pravděpodobně i lehkými proudovými letouny jako L‑39.
K nejúspěšnějším a nejznámějším PMC současnosti patří americká firma Blackwater USA, která provádí řadu operací v Iráku. Její vzdušná divize Blackwater Aviation používá především vrtulníky americké výroby, které jsou vyzbrojeny kulomety. Provozuje též lehké dopravní letouny CASA C.212 Aviocar, které slouží hlavně pro zásobování a výsadky. Nedávno byl ovšem jeden stroj tohoto typu upraven na jakýsi provizorní „gunship“, když byla do jeho boku instalována dvojice kulometů.
Jiný typ soukromých vojenských firem představují dvě americké společnosti ATAC (Airborne Tactical Advantage Company) a ATSI (Advanced Training Systems International). Zaměstnávají bývalé letce US Air Force a US Navy a poskytují nácvik vzdušného boje pilotům zemí NATO včetně USA. Firma ATAC provozuje dvě švédské stíhačky Saab F‑35 (J35) Draken a šest izraelských letounů IAI F‑21A Kfir‑C1. Korporace ATSI vlastní několik malých stíhacích bombardérů Skyhawk ve verzích A‑4N a TA‑4J. Obě firmy jsou tak komerčními protějšky známých „Agresorů“, tedy leteckých útvarů napodobujících protivníka.

Phoenix Air a „Šedí ptáci“
Velký rozkvět zažívají soukromé letecké firmy, které nabízejí nejrůznější výcvikové či podpůrné činnosti. Provádějí vlekání a vypouštění cvičných terčů, testují zbraně nebo elektronické systémy, prověřují protiletadlovou obranu, simulují protilodní střely v malých výškách a zajišťují retranslaci dat. Do jejich nabídek se ale postupně dostávají i aktivity, které už hraničí s přímým bojovým nasazením. Jde především o pátrací a hlídkové akce, sledování cílů a průzkum. Nejnověji přibyl elektronický boj, což už je jednoznačně bojový úkol.
Pro všechny tyto činnosti se využívá technicky velmi zajímavá kategorie letounů, a sice civilní obchodní stroje modifikované pro vojenské účely. Jedničkou v tomto oboru je určitě americká společnost Phoenix Air, která vznikla v 70. letech. Původně se zabývala ryze civilní činností, ale postupně rozšířila nabídku o vojenské služby. Páteří její letecké flotily je zhruba tucet tzv. „Šedých ptáků“ („Gray Birds“), což jsou upravené obchodní tryskové letouny (tzv. business‑jety či biz‑jety) typů Learjet 35A a 36A. Každý z nich má pod křídlem dva závěsníky a v trupu prostor pro další speciální vybavení. „Šedí ptáci“ vesměs nosí kontejnery pro radarové rušení AN/ALQ‑167, vyhazovače klamných cílů řady AN/ALE a různá komunikační zařízení.
V barvách Phoenix Air létají též turbovrtulové letouny Grumman Gulfstream G‑I, jichž je tato firma vůbec největším uživatelem na světě. Pod trupem mají sadu závěsníků, které umožňují nést například dva dálkově řízené cvičné terče BQM‑74 Chukar. Trup těchto letounů umožňuje i instalaci speciálních přístrojů pro elektronickou rozvědku či boj. Novinkou firmy Phoenix Air jsou letouny CAECSP (Commercial Airborne Electronic Combat Services Program), což jsou stroje Gulfstream G‑I určené speciálně pro elektronický či komunikační boj. Learjety i Gulfstreamy mohou nést i navijáky pro vlekání řady typů terčů. Ke klientům firmy Phoenix Air se řadí mimo jiné americké námořnictvo a ozbrojené síly několika dalších států NATO.

Také Německo a Francie
Na upravené biz‑jety Learjet 35A spoléhá i firma Gesellschaft für Flugzieldarstellung (GFD), která funguje v německém Hohnu. Její bílé letouny s modrými pruhy hrají velice významnou roli ve výcviku Luftwaffe, protože tahají a vypouštějí cvičné cíle a vytvářejí prostředí pro nácvik elektronického boje. Podobné služby poskytuje také francouzská společnost Aviation Defense Service (AVDEF), jejímž majitelem je největší evropská zbrojní a letecká korporace EADS. Stroje AVDEF s typickým bílým trupem a temně modrými ocasními plochami se účastní především operací francouzského letectva a námořnictva.
Nejdůležitějšími stroji této firmy jsou modifikované proudové letouny Dassault Falcon 20. Každý je vybaven čtyřmi závěsníky pod křídlem, které mohou nést kontejnery pro elektronický boj nebo fotografický průzkum, případně navijáky pro vlek cvičných terčů. Společnost AVDEF provozuje rovněž turbovrtulová letadla Beechcraft Super Kig Air 200, která se využívají především pro elektronický a fotografický průzkum.
Ke známým vojenským firmám nabízejícím letecké služby patří i americká značka AirScan, která se již podle názvu specializuje na průzkum a sledování cílů. Kromě běžných průzkumných letadel provozuje i bezpilotní stroje a k jejím zákazníkům se řadí mj. Kolumbie nebo Angola. Za zmínku stojí rovněž rusko‑ukrajinská firma Volga‑Dněpr, jež stojí na hranici civilního a vojenského sektoru. Její nákladní letouny An‑124 a Il‑76 běžně dopravují materiál obojího druhu. Nabídku společnosti Volga‑Dněpr často využívají evropské země (včetně České republiky) při přepravě jednotek do zahraničních misí.
Zájem vyspělých zemí o služby soukromých vojenských leteckých firem potvrzuje vzestup tohoto sektoru. Privátní poskytovatelé se prostě ukazují jako efektivnější a levnější řešení. Zřejmě už je pouze otázkou času, kdy některá prestižní vojenská firma nabídne svým klientům nasazení plnohodnotných bojových letounů v útočných operacích, pokud už se tak nestalo. Je téměř jisté, že mnoho zemí třetího světa, zejména v Africe, takovou nabídku přivítá. Velmi spornou otázkou ale je, jestli je i tato úroveň privatizace války opravdu žádoucí.
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Biz-jety ve vojenských službách
Úprava obchodních letounů pro vojenské účely není zdaleka jen záležitost soukromých firem. Po světě létá několik set těchto letadel, která slouží pro přepravu VIP, průzkum, elektronický boj, hlídkové akce či vlekání terčů. Využívá je tak řada zemí včetně USA, Finska, Japonska a Indie. Sami výrobci obchodních letounů jako Bombardier, Northrop Grumman nebo Dassault běžně propagují stroje upravené pro „speciální mise“ či „víceúčelové nasazení“. Např. Grumman Gulfstream IV existuje ve verzi SRA‑4 pro námořní hlídkování, jež má malou trupovou pumovnici a pod křídly závěsy pro střely AIM‑9 Sidewinder. Snad nejdále došlo námořnictvo Chile, které testovalo biz‑jet Dassault Falcon 200 se čtyřmi závěsníky, jež nesly dva kontejnery pro elektronický boj Barracuda a dvě protilodní střely AM.39 Exocet.
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