Námořní Apache:
Ambiciózní evoluce

Jednou z méně známých kapitol z vývoje vrtulníku AH-64 Apache jsou námořní modifikace, na kterých se pracovalo v 80. letech. A myšlenku palubních operací tohoto bitevníku nedávno oživila flotila Spojeného království.

Námořní bitevní vrtulníky představují velmi zvláštní kategorií vojenské techniky. Omezuje se totiž vlastně jen na jediný typ, resp. čtyři námořní verze amerického stroje AH‑1 Cobra. Kromě nich ale vznikla řada návrhů palubních verzí jiných vrtulníků. K nejzajímavějším rozhodně patří navalizace typu AH‑64 Apache, na které se pracovalo v 80. letech. Projekt Sea Apache (zvaný též Naval Apache či Gray Thunder) zamýšlený pro námořnictvo i námořní pěchotu představuje mimořádně zajímavou evoluční řadu, jejíž poslední člen se základní armádní variantě AH‑64 podobal jen vzdáleně. Projekt Sea Apache však z několika důvodů nikdy nepřekročil stádium návrhu.

První studie
Vize námořní verze AH‑64 vznikla už na konci 70. let, kdy byly testovány prototypy armádní podoby. Firma McDonnell Douglas se rozhodla, že americkému námořnictvu a námořní pěchotě nabídne palubní Apache. Rozsah úkolů a možností takového stroje by byl skutečně velký: útoky protilodními střelami, ničení námořních vrtulníků nepřítele, doprovod vyloďovacích plavidel a palebná podpora výsadku, pobřežní hlídkování, vyhledávání a zaměřování cílů za horizontem, navádění dělostřelecké palby z plavidel či akce speciálních jednotek. Výrobce doufal, že se podaří prodat nejméně sto těchto vrtulníků, které by operovaly z letadlových nosičů a obojživelných plavidel US Navy.
První návrh Sea Apache z roku 1984 znamenal pouze menší úpravy konstrukce. Hlavní změnou byla možnost skládat ocasní nosník a rotorové listy. Ocasní kolečko se posunulo dopředu pod střední část nosníku. Sea Apache měl mít protikorozní úpravy, zvýšenou odolnost proti elektromagnetické interferenci, účinnější brzdy a nové Dopplerovy navigační přístroje. Na hlavě rotoru měl být umístěn malý radiolokátor schopný navádět i protilodní střely; zřejmě se mělo jednat o Texas Instruments AN/APS‑124, který se uplatňuje na vrtulnících SH‑60 Seahawk.
Námořní AH‑64 měl být schopen používat celý arzenál základního armádního modelu, který se rozšířil o další zbraně. Především šlo o protilodní střely AGM‑84A Harpoon a AGM‑119 Penguin. Na konce zbraňových nosníků přibyly kolejnice pro protiletadlové střely AIM‑9L Sidewinder. Námořní Apache měl mít akční rádius 228 km a nad cílem by mohl operovat 2,8 hodiny.

Druhý a třetí návrh
Záhy se ovšem ukázalo, že navalizace Apache nebude tak snadná. Hlavním problémem byla nestabilita na kymácející se lodi, což vyplývalo z poměrně úzkého kolového podvozku AH‑64. Roku 1987 byla proto navržena druhá verze námořního Apache, která už se od armádní podoby lišila podstatně více. Hlavní nohy podvozku se kvůli stabilitě přesunuly na konce zbraňových nosníků, což zároveň umožnilo překonstruovat spodní část draku, která mohla pojmout více paliva. Přibyl i nástavec pro tankování za letu a ocasní kolečko se stalo zasouvacím.
Z přídě byla odstraněna senzorová sestava TADS/PNVS a zmizel i 30mm kanon M230 pod trupem. Do zaoblené přídě se přesunul onen námořní radar. Byla upravena také konstrukce horní části trupu nad kryty motorů a kvůli přemístění hlavních podvozkových noh na konce zbraňových nosníků se změnilo i rozložení závěsů pro výzbroj. Stroj tak měl jen dva pylony pro těžší zbraně a čtyři kolejnice pro protiletadlové rakety AIM‑9 Sidewinder, a to dvě po stranách gondol podvozku a dvě pod trupem.
Vývojové práce ovšem pokračovaly a zanedlouho se zrodila třetí varianta palubního AH‑64, která už se základní „pozemní“ verzi vrtulníku blížila jen málo. Charakteristický tvar spodní části trupu se zcela změnil. Stala se hlubší, objemnější a podstatně hladčeji tvarovanou. Kromě části elektronických systémů pojala i více paliva, takže akční rádius stroje vzrostl na 370 km se čtyřhodinovým působením na místě určení.
Nejdůležitější změnou prošlo senzorové vybavení. Místo malého radiolokátoru byl do přídě nainstalován výkonný radar odvozený od přístroje Hughes AN/APG‑65, který je znám hlavně z bojového letounu F/A‑18 Hornet. Díky tomuto špičkovému systému mohl Sea Apache užívat nejen protilodní střely a protiletadlové rakety krátkého dosahu, ale i rakety středního doletu AIM‑120 AMRAAM. Výzbroj mohla být nesena na dvou velkých pylonech pod nosníky a dvou kolejničkách na krytech podvozku. Předpokládalo se, že vrtulník bude vybaven kanadským systém Bear Trap, jež umožňuje přistání na palubě i za nejhoršího počasí; zjednodušeně se dá říci, že pomocí tohoto systému lze vrtulník doslova „stáhnout“ na palubu pomocí navijáku a lana.

Spory o koncepci
Finální verze palubní modifikace AH‑64 reprezentovala unikátní stroj, který by byl schopen účinně napadat hladinové i vzdušné cíle za horizontem, v podstatě dost podobně jako bojový letoun F/A‑18. Takové schopnosti neměl a dosud nemá žádný vrtulník na světě. Druhá i třetí verze Sea Apache však kvůli poklesu počtu závěsníků ztratily část kapacit pro útoky na pozemní cíle, což zase příliš nepotěšilo námořní pěchotu.
Ta totiž předpokládala, že stejně jako AH‑64A nahradí v armádě stárnoucí AH‑1 Cobra, mohla by palubní obměna Apache nastoupit na místo vrtulníků AH‑1J/T Sea Cobra. US Marine Corps počítaly s nákupem helikoptér v podstatě odpovídajících první vizi Sea Apache z roku 1984, která se od základní armádní podoby tolik nelišila. Námořní pěchota navíc požadovala rozšíření arzenálu zbraní o protitankové rakety BGM‑71 TOW, 127mm neřízené rakety Zuni a protiradarové střely AGM‑122 SideARM.
Námořní pěchota se myšlenkou nákupu AH‑64 zabývala po celá 80. léta. V roce 1981 byly uskutečněny dvoutýdenní palubní zkoušky a v letech 1987 a 1988 se prováděly i pokusné střelby raketami Sidewinder a SideARM. Problém byl ovšem v tom, že požadavky US Navy a US Marine Corps se rozcházely. Druhá a třetí verze Sea Apache se hodily pro námořnictvo jako protilodní nebo stíhací vrtulníky, ovšem námořní pěchotě se více zamlouvala ona první verze, což byl „jen“ palubní útočný stroj. Jinými slovy se dá říci, že námořnictvo by uvítalo cosi jako „SH‑64“, ale námořní pěchota chtěla bitevní „AH‑64N“. Kromě toho se objevila otázka financí, protože Apache je nejdražší bitevní vrtulník na světě a Sea Apache by byl asi ještě nákladnější.

Apache a Royal Navy
Z těchto důvodů nakonec námořní verze Apache nepřekročila fázi návrhů a modelů. US Navy upřednostnilo modernizaci helikoptéry SH‑60, jejíž nové verze už mohou v omezeném rozsahu plnit také bitevní úkoly, zatímco pro US Marine Corps byly vyvinuty další verze AH‑1, tedy AH‑1W SuperCobra a AH‑1Z KingCobra. Je známo, že se objevily projekty námořních úprav dalších typů bitevních vrtulníků, např. Mi‑28, Eurocopter Tiger, Agusta A.129 a CSH‑2 Rooivalk; vesměs se jednalo o studie počítající s vypouštěním protilodních střel a podporou obojživelných výsadků. Na konci 90. let se hovořilo o SAH‑66, tedy víceúčelové námořní obměně typu RAH‑66 Comanche pro vyvíjené torpédoborce DD(X) kategorie „stealth“, avšak ukončení celého projektu Comanche v roce 2004 učinilo tyto debaty bezpředmětnými.
Apache však z palub válečných lodí přece jenom začal operovat. Nikoli ovšem v USA, nýbrž ve Velké Británii, kde má typ AH‑64D Longbow Apache označení WAH‑64D neboli Apache AH Mk 1. Britské královské námořnictvo se dohodlo s armádou, že na některé jeho lodě bude rozmístěn určitý počet vrtulníků, které ale formálně zůstanou v sestavě British Army. V dubnu 2004 začaly testy na vrtulníkové lodi HMS Ocean a o dva roky později na letadlovém nosiči HMS Ark Royal. Britské Apache už se zúčastnily několika námořních cvičení a předpokládá se, že HMS Ocean trvale ponese skupinu šesti těchto strojů. V budoucnu by Apache měly vzlétat i z dvou nových nosičů Royal Navy, jež ponesou jména HMS Queen Elizabeth a HMS Prince of Wales.
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