TADS:
Vojenské letectvo, a.s.

Na letišti Grayson v Texasu je v poslední době živo. Stalo se totiž základnou firmy TADS, která už vlastní vojenské vzdušné síly odpovídající menšímu státu.

Privatizace dnes patří k nejvýznamnějším trendům ve vojenství a soukromé vojenské společnosti hrají stále větši roli. Armády mnoha vyspělých zemí by se bez jejich podpory už vůbec nemohly obejít. Pronikají i do vojenského letectví, kde působí zejména v logistice a výcviku. Znepokojení však budí fakt, že některé firmy vlastní nezanedbatelná množství bojových strojů. Vévodí jim firma TADS, která provozuje asi čtyřicet bojových letadel včetně typů F‑16, MiG‑29 a Su‑27.

AeroGroup, TADS a ITTC
Společností provozujících starší bojová letadla je v USA více. Většinou poskytují vzdušným silám výcvik pomocí letounů, které imitují protivníka, tzv. Aggressor Training. Nejčastěji se pro tento účel používají stroje jako A‑4 Skyhawk či F‑21 Lion (viz Armádní technický magazín č. 4/2007). Takovou firmou byla také AeroGroup International. V roce 2001 ji vytvořil Mark Daniels, který řadu let obchoduje s vojenskými letadly. Firma AeroGroup koupila asi 20 námořních letounů Skyhawk, vesměs v dvoumístné cvičné verzi TA‑4J. Zlom přišel roku 2002, kdy začala jednání s Nizozemím o stíhačkách F‑16.
V letech 2003 a 2004 prodělali nizozemští piloti na základnách společnosti AeroGroup na Floridě výcvik ve vzdušném boji. Poté firma AeroGroup odkoupila jejich letouny. Konkrétně šlo o sedm dvoumístných F‑16B a následovalo nejméně dvanáct jednomístných strojů F‑16A. Dále se firma rozhodla, že si pořídí i skutečné „nepřátelské“ letouny, a koupila dva ukrajinské MiG‑29. Ty už však nestačily opustit Ukrajinu, protože AeroGroup se dostala do finančních problémů a v roce 2005 vykázala ztrátu. A právě tehdy přišla na scénu značka TADS.
Společnost TADS (Tactical Air Defense Services) byla založena roku 1998 pod názvem Natalma Industries, ale tehdy se jednalo o firmu provádějící geologický průzkum. I jejím majitelem byl zmíněný Mark Daniels. Po sérii složitých účetních a akciových operací TADS v prosinci 2006 zakoupila celou firmu AeroGroup a zároveň se s ní sloučila. AeroGroup se mezitím přestěhovala na texaské letiště Grayson County Airport, resp. bývalou základnu letectva Perrin. Z ní současně operuje další soukromá vojenská korporace ITTC (International Tactical Training Center), která má těsné finanční i personální vazby na TADS. Kontrolní balíky v obou firmách vlastní Mark Daniels. Další důležitou osobností je Charles Searock, generálporučík v záloze a někdejší velitel 380. a 393. bombardovací eskadry USAF. Je prezidentem v ITTC a do srpna 2007 tuto funkci zastával i v TADS.

Arzenál se rozrůstá
Společnost TADS samozřejmě převzala veškerý majetek AeroGroup včetně dvaceti cvičně‑bojových letounů TA‑4J Skyhawk a zhruba stejného počtu stíhačů F‑16A/B. Získala rovněž ony dva stroje MiG‑29, které AeroGroup koupila na Ukrajině. Privátní letectvo pod hlavičkou TADS se však nadále rozrůstá. Na letiště Grayson přibylo nejméně pět letounů L‑39 Albatros; stojí za zmínku, že L‑39 je nejrozšířenější ex‑vojenské soukromé tryskové letadlo na světě a jen v USA létá zhruba 260 kusů. TADS se poté stala jedinou soukromou firmou na světě vlastnící bojeschopné Su‑27, když v „jedné z členských zemí SNS“ koupila neupřesněný počet strojů Su‑27UB. V plánu je nejen pořízení dalších F‑16, MiG‑29 a Su‑27, ale i stíhačů F‑15 či MiG‑31.
Významnou akvizici představuje též pět těžkých čtyřmotorových letadel značky Iljušin, z nichž první se objevilo na základně Grayson v květnu 2006. Různé prameny se mírně rozcházejí, ale pravděpodobně se jedná o tři transportní Il‑76 a dva tankovací Il‑78. Původně jsou registrovány na ITTC, v současné době však poskytují také služby pod značkou TADS. V říjnu 2007 se přidal další dopravní Il‑76, který si společnost TADS na patnáct let pronajala od podniku Air Support Systems.
Jak transportní, tak tankovací letouny prošly úpravami. Il‑76 se změnily na vodní bombardéry, tj. stroje k hašení požárů ze vzduchu; každý z nich dokáže při jediném „náletu“ vypustit na plameny téměř 70 000 litrů vody! Vzdušné tankery Il‑78 dostaly přípojky kompatibilní se standardem NATO. Výhodou Il‑78 oproti americkým tankerům je fakt, že dokáže doplňovat palivo až třem letounům zároveň. Osádky strojů Iljušin částečně tvoří Rusové a Ukrajinci. Od listopadu 2007 pracuje pro TADS dokonce Jurij Gorošovskij, bývalý šéfkonstruktér Il‑76. Všechny stroje ruské výroby si AeroGroup, ITTC i TADS koupily prostřednictvím firmy NATA (North American Tactical Aviation), která se specializuje na dodávání ruských vojenských letadel do USA. NATA má údajně vazby na americkou zpravodajskou komunitu.

Obory působnosti
Nabídka služeb TADS je opravdu rozsáhlá. Samozřejmě poskytuje výcvik ve vzdušných soubojích, na rozdíl od jiných firem této kategorie se ovšem neomezuje jen na upravené americké letouny, které napodobují potenciálního nepřítele, ale může nabídnout i skutečné ruské stroje. Neobvyklá je také možnost výcviku přímé letecké podpory či leteckého navádění, ke kterému se používají L‑39. TADS pochopitelně dodává i logistickou podporu, základní výcvik pilotů a pozemního personálu nebo nácvik elektronického boje. Díky tankerům Il‑78 může zajišťovat i doplňování paliva ve vzduchu. V tomto oboru konkuruje firmě Omega Air Refueling, jejíž tankery doplňují palivo letadlům amerického námořnictva. Posledním bodem v portfoliu TADS je hašení požárů pomocí výše zmíněných modifikovaných letounů Il‑76.
Rozrůstající se arzenál vysloveně bojových strojů včetně typů 4. generace ovšem začíná budit dojem, že TADS možná nabízí či brzy bude nabízet více než „jen“ výcvik a logistickou podporu. Působí přinejmenším podezřele, když se síla čtyřiceti bojových letadel deklaruje jako čistě výcviková. TADS už dnes disponuje vojenským letectvem překonávajícím vzdušné síly většiny států na světě včetně některých evropských. Nelze tedy vyloučit, že firma by se mohla v blízké budoucnosti začít angažovat také ve vysloveně bojových aktivitách. Nebylo by to příliš překvapivé; odborníci už se shodují, že bojové nasazení proudových letadel v rukou soukromého subjektu je otázkou času, a dokonce se nedá vyloučit, že v jistých lokálních konfliktech už k tomu v malém měřítku mohlo skutečně dojít.

Znepokojivé otázky
Existuje však ještě jedna možná odpověď, která by vysvětlovala mnohé zvláštnosti TADS a s ní spojených firem. Síť společností s všeobecnými názvy, které mají vztahy s ozbrojenými silami a snad i zpravodajskými službami USA, totiž podezřele připomíná krycí společnosti, které americká vláda zakládala, aby jejich prostřednictvím prováděla nejrůznější „černé“, polovojenské a vysoce kontroverzní operace. Vesměs šlo o akce, na nichž ruce Washingtonu neměly být příliš patrné. Lze připomenout slavnou firmu Civil Air Transport, která kryla „Létající tygry“, tedy Američany, kteří měli podporovat Číňany v boji proti Japoncům v době, kdy USA nebyly ve válečném stavu s Japonskem (ačkoliv oproti všeobecně rozšířenému mínění začali „Létající tygři“ ve skutečnosti bojovat až 20. prosince 1941, tedy až dva týdny po náletu na Pearl Harbor).
Civil Air Transport pokračovala v činnosti i za studené války. A přidávaly se k ní další podobné firmy, které také nesly málo prozrazující jména. Asi nejznámější z nich je Air America, jež získala kontroverzní popularitu při angažmá USA v jihovýchodní Asii. Další takové byly např. Air Asia, Southern Air Transport nebo Caribbean Marine Aero Corporation. Reálně fungovaly jako podpora CIA pravicovým povstalcům v Asii a v Latinské Americe, včetně nepovedené invaze na Kubu v roce 1961. Jejich formální činností však byla letecká doprava nebo práškování polí, takže mohly legálně vlastnit vojenská letadla, údajně uzpůsobená pro ony oficiálně uváděné civilní účely.
Dnešní úroveň privatizace vojenství ovšem vytvořila stav, kdy je pro soukromou firmu bez problémů možné provozovat vojenské letectvo na úrovni malého státu, jehož oficiálním posláním je ale pouze výcvik či logistika. Tato situace však vzbuzuje řadu otázek, neboť právní ani jiná regulace těchto korporací prostě neexistuje. Taková firma může pracovat čistě jen pro zisk, ale docela dobře může být i „prodlouženou rukou“ nějaké vlády, pro kterou bude vykonávat „špinavou práci“. Současný neklidný svět pochopitelně nabízí soukromým vojenským firmám velké možnosti uplatnění, ale privátní vzdušné síly jen těžko přinesou vyšší míru bezpečnosti a stability.
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