PGAC Seafighter: Vznášedlo pro příští válku?

Vznášedlo je bezpochyby unikátním dopravním prostředkem. Může se hbitě pohybovat na zemi i na moři, v jakémkoli terénu za jakýchkoli podmínek. Tyto schopnosti jej přímo předurčují pro vojenské použití. Spisovatel James H. Cobb proto v románu Operace Zlaté pobřeží předvídá, že bojová vznášedla zasáhnou do budoucích konfliktů.

Román Operace Zlaté pobřeží (v originále Sea Fighter) od Jamese H. Cobba je součástí série knih o budoucnosti US Navy, v jejichž většině hraje hlavní roli torpédoborec USS Cunningham (více v minulém ATM). Operace Zlaté pobřeží je však výjimkou; odehrává se na pobřeží západní Afriky, kam OSN vysílá mírové jednotky. Torpédoborec by byl pro lokální konflikt nevhodný, a tak jsou hlavní bojovou silou OSN čtyři americká bojová vznášedla PGAC, známá spíše pod přezdívkou Seafighter.

PACV ve Vietnamu
Vznášedlo je definováno jako prostředek, který se pohybuje těsně nad povrchem země nebo moře na vzduchovém polštáři, který si sám vytváří. Využívá tedy statický přízemní efekt, na rozdíl od ekranoplánů založených na dynamickém přízemním efektu (popis tohoto jevu najdete v ATM 12/2003 na str. 37). Vznášedlo se může pohybovat po každém alespoň trochu rovném povrchu, bez ohledu na jeho pevnost. Na vodní hladině může dosáhnout daleko větší rychlosti než jakákoli loď, protože jeho trup není ponořen.
Historie vznášedel je poměrně krátká; první funkční vznášedlo vyrobil britský inženýr Christopher Cockerell v roce 1953. Díky výše uvedeným výhodám vzbudil jeho vynález zájem vojáků, kteří ve vznášedle viděli ideální vyloďovací prostředek. Americká firma Bell zakoupila od Cockerellovy společnosti BHC (British Hovercraft Company) sedm vznášedel typu SR.N5 a vybavila je plynovými turbínami General Electric LM‑100, čímž vzniklo vznášedlo SK‑5 Model 7232.
Trojice těchto vznášedel byla v roce 1965 dodána americkému námořnictvu, které jim dalo název PACV (Patrol Air Cushion Vehicle) a v létě následujícího roku je poslalo do Vietnamu. Stroje se tam velice osvědčily, protože jim nečinil problémy bažinatý terén či rákosím zarostlé řeky. Za osm měsíců byly sice staženy, ale brzy se do „Namu“ zase vrátily, ovšem po důkladné úpravě. Přepravily až 17 plně vyzbrojených mužů a samy mohly nést kulomety a granátomety. Kromě toho si americká armáda objednala svou vlastní verzi SK‑5, pojmenovanou SK‑5 Model 7255. Nejznámějším americkým vznášedlem je ale transportní typ LCAC (Landing Craft Air Cushion) od firmy Textron Marine and Land Systems, který přepraví i tank Abrams (více v ATM 9 a 10/2004).
Avšak Spojené státy nejsou jedinou zemí, která staví vojenská vznášedla. Podobné typy vyvinula také Velká Británie, Německo a především bývalý SSSR. Lze dokonce říci, že vojenská vznášedla byla (a jsou) ruskou specialitou. V Rusku vzniklo mnoho nejrůznějších typů, od lehkých hlídkových až po transportní. Skutečným gigantem mezi nimi je vznášedlo Pomornik (Projekt 1232.2 Zubr). Na délku měří 56 metrů, plný výtlak dosahuje 550 tun a nákladem mohou být např. tři tanky T‑80, sedm transportérů BTR‑70 nebo 140 vojáků. Ale jediným skutečně bojovým vznášedlem zůstává SK‑5.

Čtyřikrát 4000 koní
Románové vznášedlo PGAC (Patrol Gunboat Air Cushion) je zbraní, která by měla tuto mezeru zaplnit. Na rozdíl od lehce vyzbrojeného SK‑5 je PGAC jakýmsi „vznášedlovým tankem“, protože nese těžkou výzbroj včetně řízených střel. Není divu, že mu posádky daly přezdívku Seafighter. Vznášedlo PGAC vychází z reálného dopravního typu LCAC a používá řadu jeho součástí, ale bylo zkonstruováno za pomoci technologií 21. století. Je úzké a ploché, na délku měří 27,5 metrů a na šířku 11 metrů.
Fiktivní PGAC převzal od reálného LCAC podstatnou část pohonného systému. Ten se skládá ze čtyř turbín Avco Lycoming TF-40 (každá o výkonu 4000 koní, tj. 2963 kW), které jsou rozděleny do dvou strojoven, levé a pravé. Přední turbína v každé strojovně pohání vodorovné dmychadlo, které žene vzduch do vzduchového polštáře, zatímco zadní turbína pohání pětilistou vrtuli o průměru 3,5 m, jež poskytuje sílu pro pohyb vpřed. Seafighter tak dosahuje rychlosti až 68 uzlů (126 km/h; pro srovnání, reálný LCAC dosáhne 40 uzlů, tj. 74 km/h) a vyjede 70 procent pláží světa. Průtok vzduchu ventilátory lze na okamžik zvýšit, takže PGAC může nízké překážky doslova přeskočit.
Ani románový PGAC se nevyhnul velkému problému všech vznášedel, kterým je značná spotřeba paliva. Na hodinu provozu spotřebuje asi 800 galonů kerosinu (tedy přes 3000 litrů!) a zásoby na palubě odpovídají akčnímu rádiu kolem 750 mil. Druhým problémem je velká hlučnost vznášedla, která stroj prozradí i na velkou vzdálenost. Pro případy, kdy je nutný nepozorovaný pohyb, dostalo vznášedlo pomocné elektromotory o výkonu 150 koní (111 kW). PGAC může vypustit vzduch z polštáře, dosednout na hladinu a pohybovat se pomocí elektromotorů, sice jen rychlostí 5 uzlů (9,3 km/h), ale zato naprosto neslyšně.
Nízká hlučnost může být důležitá, protože PGAC je (stejně jako většina nejmodernějších zbraní) konstruován s ohledem na obtížnou zjistitelnost. Má jednoduché proudnicové tvary a jen minimum kovových částí, které jsou navíc potřeny absorpční barvou Microballon. Většina dílů však byla vyrobena z kompozitních materiálů, které pohlcují radarové vlny. Také vrtule ve ventilátorech jsou zhotoveny z termoplastového kompozitu (podobně jako vrtule letounů C-130J/K Hercules), takže jejich radarová odrazná plocha odpovídá jen 1/10 fyzické plochy. Zástěrky vzduchového polštáře jsou zhotoveny z pogumovaného kevlaru, který zastaví kulky z pušek i pomalejší raketové střely.

Arzenál Seafighteru
Standardní posádku PGAC tvoří devět mužů: pilot‑velitel, druhý pilot‑navigátor, dva střelci, loďmistr a čtyři mechanici. Prvních pět se nachází v pancéřovaném kokpitu v přídi, mechanici jsou rozděleni do dvou strojoven. Kromě nich může Seafighter přepravovat i další osoby, ale v tom případě už je nutné zredukovat výzbroj. Nejničivější zbraně románového vznášedla totiž skrývají dvě výklopná odpalovací zařízení zabudovaná poblíž kabiny. Každé může nést čtyři protilodní řízené střely Harpoon nebo jejich protizemní obměnu Sea SLAM. Jedno nebo obě zařízení lze odstranit, čímž vznikne prostor pro další muže.
Hned za kokpitem jsou umístěna dvě výklopná palebná stanoviště tvaru písmene H, která jsou otočná v úhlu 160 stupňů. Každé z nich nese dva 30mm kanony Hughes M230 (tentýž je použit na AH‑64 Apache; více o kanonu najdete v ATM 11/2003, o AH‑64D pak v ATM 1/2004) a 3000 nábojů. Pod dvojicí kanonů se nacházejí čtyři závěsy pro rakety; na výběr jsou 70mm neřízené rakety Hydra 70 v sedmihlavňových raketnicích, protitankové a protilodní střely Hellfire a protiletadlové střely Stinger. Pomocnou výzbroj lze upevnit na dva otočné čepy u poklopů kokpitu; na každý čep se vejdou dva 12,7mm kulomety Browning M2 nebo 40mm granátomet Mark 19.
Pro efektivní využití takové palebné síly jsou samozřejmě nutné výkonné senzory. Tím hlavním je radiolokátor, jehož štíhlý kryt se táhne přes celou šířku zádi vznášedla. Další senzory se nacházejí na jakémsi „stěžni“ mezi oběma palebnými stanovišti. Tento komplet zvaný MMSS (Mast Mounted Sighting System) zahrnuje televizní kameru pro slabé osvětlení (LLLTV, Low Light Level Television), termografický snímač, reflektor o výkonu čtvrt milionu wattů a laserový dálkoměr/značkovač. Poslední součástí výbavy PGAC je malý nafukovací gumový člun CRRC (Combat Rubber Raiding Craft) uložený na zádi. Uveze osm mužů a je to vlastně zmenšená verze 24místného člunu pro zvláštní operace.
Souhrnně lze říci, že románové vznášedlo PGAC působí po technické stránce naprosto věrohodně a nebyl by problém jej skutečně postavit. Všechny technologie, jimiž je vybaveno, jsou v současné době dostupné a kterákoli vyspělá zbrojní firma by dokázala prototyp PGAC vyrobit, pravděpodobně za méně než dva roky. Jistě se nabízí otázka, zda nějaká země opravdu vyvíjí bojové vznášedlo. Bohužel je nutné konstatovat, že nikoli, alespoň oficiální zdroje zatím nic podobného nepotvrdily, i když existují jisté náznaky toho, že americké námořnictvo snad někdy v 80. letech zadalo vypracování studie na toto téma. Seafighter tedy zatím zůstává fikcí. Nebo spíše výzvou?
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Srovnání technických údajů transportních vznášedel LCAC a Pomornik

LCAC
Pomornik
Počet a výkon motorů (koní / kW)
4 × 4000 / 2963
5 × 10 000 / 7407
Délka (m)
26,4
56,2
Šířka (m)
14,1
22,3
Výška (m)
7,05
15
Ložná plocha (m2)
168
-
Max. výtlak (t)
200
550
Max. náklad (t)
75
130
Max. dosah bez nákladu (km)
550
740
Max. dosah s nákladem (km)
370
540
Max. rychlost (uzlů / km/h)
40 / 74
60 / 111
Posádka
5
27
Výzbroj
Dva otočné úchyty; na každý lze upevnit 7,62mm kulomet M60, nebo 12,7mm kulomet M2HB, nebo 40mm granátomet Mk 19 Mod 3
Dva 30mm šestihlavňové protiletadlové kanony AK‑630 (2×6000 nábojů), čtyři OZ Strela‑3 (32 raket země‑vzduch) a dva 140mm raketomety Ogoň (132 neřízených raket)
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