Bezpilotní vzdušné prostředky

V moderních armádách hraje stále významnější roli technika bez lidské osádky. Na prvním místě jsou to samozřejmě nepilotovaná letadla, která provádějí průzkum, slouží jako terče a nyní již i napadají nepřátelské cíle.

Oficiálním anglickým termínem pro letadla bez osádky je známá zkratka UAV, tj. Unmanned (popř. Uninhabited) Aerial Vehicles. V češtině se někdy užívá ekvivalentní zkratka BZP, bezpilotní prostředky. I v odborných textech se stále vyskytuje slangový pojem „drones“. Občas se lze setkat i s termíny jako „létající roboti“ či RPV (Remotely Piloted Vehicles).
Definice bezpilotního prostředku však není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Je jasné, že jde o létající stroj s vlastním pohonem, na jehož palubě se nenachází lidská osádka a který je řízen dálkově nebo samočinným systémem. Sporným bodem zůstává opakovaná použitelnost. Terčové bezpilotní prostředky i mnohé bezpilotní bojové letouny jsou použitelné jen jednou, protože vlastní zničení je součástí jejich funkce. Vzniká otázka, zda střely s plochou dráhou letu nejsou také bezpilotními letouny. Většina definic proto trvá na tom, že lidská obsluha musí mít možnost ovlivňovat nebo převzít řízení.
Tím se zároveň dostáváme k dělení bezpilotních prostředků. Lze je klasifikovat například podle jejich účelu. Nejrozšířenější jsou pochopitelně letadla pro průzkum, pozorování a sledování. Dále jsou to terčové letouny pro nácvik ostré střelby (target drones) a návnady pro zmatení nepřátelské protivzdušné obrany (decoy drones). Mimořádně vzrůstá význam bezpilotních bojových prostředků alias UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicles), které se dělí na opakovaně použitelné a jednorázové či sebevražedné (Suicidal UCAV). Existují i bezpilotní stroje pro elektronický boj. V budoucnu se budou UAV používat i pro jiné účely zejména v oblasti logistiky.
Druhé často používané třídění se opírá o rozměry a vytrvalost bezpilotních prostředků. Nejmenšími jsou tzv. mikroprostředky (Micro Aerial Vehicles; více v ATM č. 7/2006), jejichž rozměry nesmějí překročit 15 cm. Nejpočetnější skupinu UAV představují taktické čili bojišťové prostředky (Battlefield UAV). Nejmenší z nich se podobají běžným leteckým modelům a může je vypouštět z ruky jediný voják, zatímco největší se velikostí blíží malým pilotovaným typům. Typickým zástupcem taktických UAV je český letoun Sojka III.
Nejvýkonnější skupina se nazývá strategické nebo vytrvalostní bezpilotní prostředky (Long‑Endurance UAV). Svou velikostí již odpovídají pilotovaným typům. Jejich dolet přesahuje 1000 km a dokážou působit ve vzduchu déle než 24 hodin. Dělí se ještě na dvě podskupiny. Pro první se užívá název MALE (Medium‑Altitude Long‑Endurance) a nejznámějším příkladem je americký Predator. Vůbec největší bezpilotní stroje s globálním rozsahem působení patří do podskupiny HALE (High‑Altitude Long‑Endurance), v níž dnes jasně dominuje typ Global Hawk. Do podskupiny HALE můžeme řadit i některé bezpilotní vzducholodě.
Lze se setkat také s dělením podle způsobu vzniku. Bezpilotní letadla jsou nejčastěji konstruována jako nová, ale existují i typy vzniklé konverzí pilotovaných letadel, známé jako dočasné UAV (Interim UAV). Takto se stavějí zejména terčové bezpilotní prostředky, např. QF‑4 Phantom II. Opravdu speciální kategorii tvoří letadla principu OPV (Optionally Piloted Vehicle), která mohou létat s lidskou osádkou nebo bez ní. Lze uvést například letoun Bright Eagle nebo v červenci zalétaný vrtulník Unmanned Little Bird (více v ATM č. 8/2006 na str. 34). Takovým strojům se často předvídá zajímavá budoucnost.
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Historie bezpilotních prostředků

Bezpilotní prostředky prošly v uplynulých letech pozoruhodným rozvojem. Z jakési kuriozity se stala vysoce ceněná kategorie techniky, bez které už si ozbrojené síly vyspělých států snad ani nemůžeme představit.

Vývoj bezpilotních prostředků je charakteristický tím, jak se postupem času rozšiřoval rozsah úkolů, počet typů a počet zemí schopných takovou techniku konstruovat. Nyní už jsou pokročilá bezpilotní letadla standardní součástí nabídky leteckých firem vyspělých zemí a jednodušší typy se objevují i ve státech, kde bychom je příliš nečekali.

Terče a vzdušná torpéda
Doba existence bezpilotních prostředků je podstatně delší, než se většinou soudí. První dálkově řízené letouny se objevily už po první světové válce v USA a Velké Británii. Tehdejší úroveň techniky ale neumožňovala jejich použití pro průzkum, takže se jednalo vesměs o terče pro nácvik protiletadlové palby nebo o jakési dálkově řízené „létající bomby“ nebo „vzdušná torpéda“. Je např. známo, že britské letectvo používalo dálkově řízenou verzi legendárního dvouplošníku Tiger Moth nazvanou Queen Bee. Američané zase nakoupili malé letounky Radioplane OQ‑2, které silně připomínaly dnešní letecké modely.
Během druhé světové války byly bezpilotní stroje nasazeny, ale pouze omezeně. K nejznámějším příkladům patří americký program Afrodite, který zahrnoval nasazení upravených dálkově řízených „sebevražedných“ bombardérů B‑17 a B‑24 proti významným cílům v Německu a okupované Evropě, k nimž patřilo mimo jiné palebné postavení gigantického děla V3. Velmi specifickým bezpilotním prostředkem byly německé stroje Mistel, tj. spojení pilotované stíhačky a bezpilotní létající pumy na bázi bombardéru. Obecně však použití letadel bez osádky za druhé světové války nebylo příliš významné ani úspěšné.
Po skončení války se rozšiřoval okruh bezpilotních strojů jako cvičných terčů či létajících bomb. Například za korejské války se dočkaly použití bezpilotní „sebevražedné“ verze stíhače F6F Hellcat a útočného letounu AD Skyraider. Byly ovládány dálkově prostřednictvím televize a americkému námořnictvu se osvědčily při útocích na mosty v KLDR.

Světlušky nad Vietnamem
Zlomovým konfliktem v dějinách bezpilotních letadel byla válka ve Vietnamu. Americké letectvo hojně používalo terčový letoun Ryan Q‑2 Firebee poháněný malým proudovým motorem. Společnost Ryan jej poté modifikovala do podoby průzkumného stroje, který měl firemní označení Model 147 a vojenské zařazení BQM‑34 (pro verze startující ze země) či AQM‑34 (pro verze odpalované zpod křídel letadel). Staly se ovšem známými zejména pod názvy Fire Fly nebo Lightning Bug. Od roku 1964 byly vysílány nad Vietnam a mimořádně se osvědčily. Další létaly nad komunistickou Čínou a Severní Koreou. Vzniklo přes dvacet různých variant určených pro různé výšky a nesoucích rozmanité vybavení; kromě denních a nočních fotoaparátů to bylo rovněž vybavení ELINT/SIGINT či vrhače letáků. Celkem bylo zhotoveno přes 1000 letounů, které uskutečnily nejméně 3435 operačních letů.
Dnes už se málo ví, že americké námořnictvo provádělo zkoušky verze BGM‑34, která mohla nést řízené i neřízené zbraně včetně střel AGM‑65 Maverick. Výsledky testů byly dobré, ale narazily na názory vysokých důstojníků, kteří v bezpilotních letounech viděli nežádoucí konkurenci pro pilotované stroje. Projekt byl proto zastaven, ačkoli faktem zůstává, že opakovaně použitelný bezpilotní bojový letoun existoval třicet let před dnes tolik populárním Predatorem.
V té době už se do vývoje bezpilotních prostředků zapojil také Sovětský svaz. Většina dostupných zdrojů se shoduje, že prvním moderním typem byl dálkově řízený terč Lavočkin La‑17, jež se dostal do výzbroje koncem 50. let. Později vznikla i průzkumná obměna La‑17R. Hlavní slovo však získala kancelář Tupolev, jež počátkem 60. let vyvinula nadzvukový Tu‑123 Jastreb. Z něj pak vzešla celá řada příbuzných typů, například Tu‑143 Rejs, který byl i ve výzbroji bývalého Československa. Nejnovější generaci představuje Tu‑300 Koršun schopný nést i zbraně.

Izraelsko-americká nadvláda
Skutečnou supervelmocí v oblasti bezpilotních letadel se stal Izrael. Dá se říci, že právě jeho ozbrojené síly přijaly jako první tuto kategorii letadel za standardní součást své výbavy. Izraelské bezpilotní prostředky se dočkaly mohutného nasazení při operacích v Libanonu v roce 1982. Průzkumné stroje Mazlat Mastiff a Scout získaly údaje o pozicích syrské protiletadlové obrany. Izraelci pak vyslali vlnu bezpilotních návnad Sampson, na kterou Syřané vyplýtvali většinu raket, takže letecké síly židovského státu neutrpěly žádné ztráty.
Izraelci získali vůdčí postavení hlavně v kategorii taktických bezpilotních letounů pro nasazení přímo na bojišti. Nejvíce o tom svědčí fakt, že americké ozbrojené síly se obrátily právě na Izrael, aby získaly prostředky tohoto druhu. Prvním z nich se stal RQ‑2 Pioneer, vylepšená obměna osvědčeného typu Scout, kterou pro námořnictvo USA modifikovala firma AAI Corporation. Dalším úspěšným americko‑izraelským typem je RQ‑5 Hunter, jež vznikl spoluprací firem IAI a Northrop Grumman.
USA s velkým úspěchem nasadily bezpilotní prostředky roku 1991 proti Iráku. Iráckou protivzdušnou obranu zmátly návnady typu Chukar izraelské výroby a v dalších fázích operace se dočkaly použití tři typy prostředků bez osádky k průzkumu a pozorování nepřátelských sil a řízení dělostřelecké palby. Již legendární je příhoda o asi čtyřiceti iráckých vojácích, kteří se máváním bílými šátky vzdali bezpilotnímu stroji Pioneer, který naváděl palbu z bitevních lodí. Tato komická situace ale ukázala, jaký potenciál se v bezpilotních letadlech skrývá.

Predator sbírá úspěchy
Američané však nespoléhali jen na spolupráci s Izraelem. Velké letecké firmy začaly vyvíjet vlastní typy a vznikly i podniky, které se na bezpilotní prostředky specializovaly. Nejznámější jsou AeroVironment a General Atomics. První z nich se zaměřil na menší taktické typy a k jeho výrobkům patří úspěšné letouny FQM‑151 Pointer a RQ‑11 Raven. Oba jsou dost malé, aby se daly bez problémů vypouštět z ruky.
Naproti tomu společnost General Atomics se rozhodla investovat do vývoje prostředků s delší vytrvalostí. Jejich vývojová řada začala už na konci 80. let strojem Amber, pokračovala letounem Gnat‑750 a vyvrcholila povedeným letounem RQ‑1 Predator, resp. nejnovější verzí MQ‑9 Reaper (Predator B). Operačního nasazení se jako první dočkal Gnat‑750, který úspěšně létal nad bývalou Jugoslávií. Predator pak přišel právě včas, aby se zapojil do operace Allied Force proti Srbsku (viz ATM č. 5/2005), ačkoli známým a populárním se stal až po začátku globální války proti terorismu. Po montáži dvou závěsníků proslul jako první bojový bezpilotní prostředek nasazený v boji.
Významným americkým producentem bezpilotních letadel je firma Northrop Grumman. V její nabídce figuruje především prostředek RQ‑4 Global Hawk, jež vládne kategorii výškových bezpilotních letounů s velkou vytrvalostí (viz ATM č. 10/2005). Zcela jinou kategorii představuje bezpilotní vrtulník RQ‑8 Fire Scout (viz ATM č. 2/2006). Z dalších zajímavých amerických typů lze uvést například obtížně zjistitelný Lockheed RQ‑3 DarkStar nebo Bell Eagle Eye s dvojící překlopných rotorů.

A co zbytek světa?
Významné postavení získala také kanadská firma Canadair, která vyvinula několik progresivních typů bezpilotních strojů včetně vrtulníku CL‑227. K trendu zavádění průzkumných prostředků bez osádky se pak připojily i vyspělé evropské země, zejména Velká Británie, Francie, Německo, Itálie, Belgie a Švýcarsko. Státy východního bloku byly zásobovány převážně technikou sovětského původu. Kromě rychlých bezpilotních strojů značky Tupolev mezi ně patřily i taktické letouny série Jakovlev Šmel/Pčela. Mnohé východoevropské země vyvíjely i vlastní typy, jak dokazuje náš letoun Sojka (viz ATM č. 1/2006).
Koncem 80. a v průběhu 90. let však počet bezpilotních letadel začal prudce růst. V současné době už na světě létá okolo sta typů a minimálně stejně vysoké množství je vyvíjeno. Ale co je ještě důležitější, zdaleka se nejedná jen o prostředky původem z USA, Ruska či západní Evropy. Řadu typů bezpilotních letadel vyrábí například Čína, Indie, Pákistán, Jižní Afrika, arabské země nebo republiky bývalé Jugoslávie. V poslední době získaly pozornost íránské bezpilotní prostředky Ababil, které nasadila organizace Hizballáh (více v minulém čísle ATM).
Toto rozšíření bezpilotních prostředků je především důsledkem technického pokroku a miniaturizace. Ještě na počátku 80. let byly pro tyto účely vhodné řídicí a senzorové prvky považovány za supermoderní výkřiky technologie, ovšem dnes jde o komerčně zcela běžně dostupné součástky. Je prakticky nemožné stanovit jasnou hranici mezi nejlepšími leteckými modely a jednoduchými bezpilotními stroji. Malý český pozorovací letounek Scanner je dokonce výrobkem modelářské firmy. Vzniká tak jisté riziko, že se špičkové technologie bezpilotních prostředků dostanou i do rukou teroristů a nebezpečných režimů. Vyspělé země proto mají významnou motivaci, aby udržovaly před potenciálními nepřáteli technologický náskok.
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