VH-71 Kestrel: Konec vrtulníku pro Obamu

Nejznámějším vzdušným dopravním prostředkem prezidenta USA je upravený letoun Boeing 747, známý pod volacím znakem Air Force One. Na kratší vzdálenosti však nejmocnější muž světa cestuje ve vrtulnících označovaných jako Marine One, jejichž provoz zajišťuje americká námořní pěchota. V nejbližší budoucnosti měla flotila těchto vrtulníků projít obměnou, jelikož současné typy VH-3 Sea King a VH-60N White Hawk měla vystřídat nová helikoptéra VH-71 Kestrel. Vrtulník, jehož prvním cestujícím měl být Barack Obama, vynikal i tím, že se jednalo o variantu stroje evropského původu. Finanční, technické a časové potíže ovšem způsobily, že tento ambiciózní program byl v roce 2009 ukončen.

Utajování a spekulace
Eskadra HMX-1 je zřejmě nejprestižnější leteckou jednotkou americké námořní pěchoty. Více než šedesát let (od roku 1947) provozuje vrtulníky, jež dopravují amerického prezidenta a jiné osobnosti nejvyšších pater americké politiky. Během své existence již HMX-1 vystřídala řadu strojů; dnes jsou základem jejího vybavení typy VH-3D Sea King a VH-60N White Hawk. Na pohled upoutají charakteristickým vzhledem, který spojuje bílou a temně zelenou barvu, nápis United States of America a prezidentský znak. Určitě však nejde jen o jakési luxusní „vzdušné taxíky“, byť komfort jejich vybavení je vysoký. Musejí nabídnout svým vzácným cestujícím i veškerou myslitelnou ochranu a možnost komunikace. Detailní údaje o ochranných zařízeních se samozřejmě řadí mezi nejpřísněji utajované informace; obecně se předpokládá, že vrtulníky nesou detektory ozáření radarovým a laserovým paprskem, širokou škálu infračervených nebo radiolokačních rušičů a vyhazovačů klamných cílů, možná i generátory dýmových clon. Co se týče výzbroje v užším smyslu, jsme odkázáni skutečně jen na spekulace; nelze vyloučit, že by vrtulníky mohly nést výklopná střeliště s pohyblivými kulomety či malými řízenými raketami. Pravděpodobně jsou odolné i vůči elektromagnetickému impulsu jaderného výbuchu a mohou operovat v zamořeném prostředí. Oba zmíněné typy ve výbavě HMX-1 však po technologické stránce neúprosně stárnou, a tak se na přelomu století začala řešit otázka jejich náhrady. Roku 2003 bylo oficiálně vyhlášeno výběrové řízení VXX, do kterého se přihlásila známá americká firma Sikorsky (výrobce VH-3 i VH-60) s novým typem VH-92 Superhawk. Proti ní se trochu nečekaně postavil evropský vrtulník AgustaWestland US101.

Britsko-italská spolupráce
Pod tímto označením se ukrývá amerikanizovaná obměna úspěšného středního víceúčelového vrtulníku EH101 (popř. AW101), vytvořená za spolupráce s americkou zbrojovkou Lockheed Martin. Kořeny EH101 sahají až do konce 70. let, kdy britské námořnictvo začalo hledat nový protiponorkový hlídkový vrtulník. Podobné požadavky mělo také italské loďstvo, a proto obě země spojily své síly a jejich hlavní výrobci vrtulníků Westland a Agusta založili v roce 1980 konsorcium EH Industries s cílem tento nový stroj vyvinout. Souběžně se pracovalo i na verzi pro pozemní armádu a na civilní variantě Heliliner. Výrobci zvolili klasické uspořádání stroje s jedním nosným a jedním ocasním vyrovnávacím rotorem, ale to jim nebránilo použít mnoho pokrokových řešení, mj. nezvyklé tvarování rotorových listů, široké uplatnění kompozitových materiálů či pohon pomocí trojice motorů (to je zejména důsledkem požadavku na maximální spolehlivost při nasazení nad mořem). První prototyp EH101 se vznesl 9. října 1987 a za deset let vstoupily první sériové stroje do služby v britském námořnictvu, kde dostaly název Merlin. Po britském a italském loďstvu se přidalo britské, portugalské a dánské letectvo, následovaly i objednávky z Kanady, Japonska, Alžírska a Saúdské Arábie. V roce 2001 došlo k fúzi značek Westland a Agusta do konsorcia AgustaWestland, čímž existence EH Industries ztratila smysl a sám vrtulník se stále častěji označuje i AW101. Série objednávek patrně zvýšila sebevědomí výrobců, kteří se rozhodli ucházet se i o zakázku na vrtulníky pro prezidenta USA. Zahraniční firmy mají ve výběrových řízeních pro americké ozbrojené síly šance pouze tehdy, když spojí síly s některým domácím výrobcem, zajistí vysoký podíl amerických součástek a postarají se i o výrobu sériových strojů na území USA. Řadě evropských zbrojovek se to daří a podíl zbraní ze starého kontinentu v Americe pomalu, ale jistě roste.

Vítězství a plány
Britové a Italové si vybrali ke spolupráci zbrojovku Lockheed Martin a vytvořili verzi US101. Na její sériové produkci se měly podílet firmy ze 41 států USA a o závěrečnou montáž se měl postarat závod Bell Helicopter v Texasu. K pohonu byly vybrány tři agregáty General Electric CT7-8E s výkonem po 1550 kW, což přinášelo celkový startovní výkon 4650 kW. Překvapení přišlo 25. ledna 2005, když americké ministerstvo obrany oznámilo, že dává vrtulníku US101 přednost před strojem VH-92 a přiděluje značkám AgustaWestland a Lockheed Martin částku 1,7 miliardy dolarů na úvodní fázi vývoje. V červenci téhož roku Pentagon určil, že nový stroj ponese jméno VH-71 Kestrel (Poštolka). Onen kontrakt zahrnoval objednávku na 28 vrtulníků rozdělených na dvě výrobní série; pět strojů VH-71A mělo být k dispozici během roku 2009 a 23 výkonnějších VH-71B mělo začít sloužit v roce 2017. Pro zkoušky se od srpna 2005 užíval jeden modifikovaný kus EH101 dodaný z Evropy, k němuž se v červenci 2007 připojil i první testovací VH-71A. 22. září 2008 byl úspěšně zalétán první sériový vrtulník a na počátku roku 2009 už procházely zkouškami tři stroje z produkční linky. Vedle projektu VXX ovšem firmy AgustaWestland a Lockheed Martin usilují o prosazení helikoptéry US101 v dalších složkách amerických ozbrojených sil. Jedná se zejména o variantu, která se předběžně označuje HH-71 a je konstruována pro pátrací a záchranné mise a operace speciálních jednotek. Ta je nabízena americkému letectvu a námořnictvu a v poněkud upravené podobě také Pobřežní stráži (více o jejích vrtulnících najdete ve Střelecké revue 4/2006). Pro úplnost lze dodat, že právě vrtulníky jsou oblastí, v níž se evropským výrobcům daří získávat zakázky pro americké ozbrojené síly; lze zmínit mj. lehký víceúčelový typ americké armády UH-72 Lakota, což je amerikanizovaná verze francouzsko-německého stroje Eurocopter EC145.

Prodražování a ukončení
Nad budoucností VH-71 se však postupně objevovalo stále víc otazníků. Suma na úvodní fázi vývoje se z 1,7 miliardy zvýšila o 40 % na 2,4 miliardy dolarů. Celková hodnota projektu pak přesáhla 6 miliard a předpovídal se její růst k 7 miliardám dolarů, takže kompletní náklady na výrobu každého z 28 objednaných kusů by se blížily sumě 250 milionů dolarů, což by udělalo z VH-71 pravděpodobně nejdražší helikoptéru všech dob. V březnu 2008 pak bylo oznámeno, že celková hodnota projektu se už dokonce přibližuje 12 miliardám dolarů. Tím se prostředky na jeden stroj dostaly k sumě půl miliardy dolarů, takže vrtulník VH-71 by byl dokonce dražší než letoun VC-25A Air Force One neboli prezidentský Boeing 747! Během roku 2007 přibylo i pochybností o technické stránce programu a objevila se kritika nedostatečných výkonů. Byla zjištěna závažná pochybení v oblasti (ne)koordinace a (ne)spolehlivosti součástí od některých subdodavatelů. Celý program se také zpožďoval; původní požadavek na zařazení vrtulníků do služby během roku 2009 byl jasně nesplnitelný a dost se pochybovalo i o tom, že se to povede v roce 2010. O osudu tohoto problematického projektu nakonec rozhodla nová administrativa Baracka Obamy. Ten od počátku avizoval zefektivnění výdajů Pentagonu a zrušení některých kontroverzních programů. VH-71 se prý na Obamově „likvidačním seznamu“ údajně nacházel dost vysoko. Vzhledem k protekcionistickým opatřením typu „Buy American“ patrně projektu příliš nepomohl ani jeho evropský původ, neboť více než třetina součástek se produkuje mimo USA. Nový prezident se záhy přímo vyjádřil, že dnešní typy eskadry HMX-1 dosud vyhovují. Počátkem roku 2009 se hovořilo o kompromisu, jímž by byla redukce programu VH-71 jen na první sérii VH-71A. Ale když ministr obrany Robert Gates v dubnu představil návrh rozpočtu Pentagonu, mimo jiné oznámil zastavení projektu VXX s tím, že se za něj bude hledat levnější náhrada. 1. června 2009 námořnictvo program definitivně ukončilo. Americký prezident si tak na nový vrtulník ještě nějakou dobu počká.

Lukáš Visingr

Parametry vrtulníku VH-71 Kestrel
Průměr nosného rotoru
18,59 m
Délka trupu
19,53 m
Celková délka
22,81 m
Celková výška
6,65 m
Prázdná hmotnost
10 500 kg
Užitečná hmotnost
5100 kg
Max. vzletová hmotnost
15 600 kg
Max. rychlost
309 km/h
Cestovní rychlost
259 km/h
Operační dolet
1389 km
Praktický dostup
4575 m
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