Nenápadný návrat vrtulových bojových letounů

Už několik let se objevují prognózy, že válka proti terorismu přinese renesanci vrtulových bojových letounů. Tyto předpovědi se zřejmě začínají naplňovat, neboť americké letectvo navrhlo zakoupení dvaceti turbovrtulových útočných stíhaček.

Svět na počátku 21. století se dá jen těžko označit za klidný. Regionální konflikty, povstání, guerillové války, organizovaný zločin, terorismus či ilegální migrace, to vše jsou nebezpečí, na něž se bezpečnostní a vojenské složky musejí mnohdy teprve učit reagovat. Odlišný charakter „nových hrozeb“ se promítá i do vývoje vojenské techniky, který pak nezřídka přináší velmi zajímavé výsledky. Jako příklad může sloužit mj. nástup, nebo lépe řečeno návrat vrtulových bojových letounů. Takové stroje se dosud objevovaly zejména v rozvojových zemích, ale dnes už po nich sahají i velmoci včetně USA.

Proč turbovrtulový pohon?
Turbovrtulové motory se v dnešním vojenském letectví uplatňují především u transportních, senzorových a cvičných typů, kdežto moderní bojové letouny jsou v drtivé většině proudové. Faktem ovšem je, že existuje i malá skupina turbovrtulových bojových letadel, která dosáhla značných, ale málo známých a všeobecně nedoceněných úspěchů. Na prvním místě je nutno uvést americký letoun Rockwell OV‑10 Bronco, dále např. argentinský FMA IA‑58 Pucará či švýcarský Pilatus PC‑6 Turbo Porter.
Jde zpravidla o stroje pro přímou leteckou podporu (CAS, Close Air Support), akce proti povstalcům (COIN, Counter Insurgency) či pro jednotky předsunutých leteckých návodčích (FAC, Forward Air Controllers). Byly populární za vietnamské války a létaly v řadě dalších regionálních konfliktů. Ke konci studené války jejich obliba trochu upadla, avšak nestabilní svět počátku 21. století způsobuje jejich „znovuobjevení“.
Ukazuje se totiž, že turbovrtulové motory jsou pro malé bojové letouny asi nejvhodnějším druhem pohonu. Mohou účinně pracovat v širokém rozsahu rychlostí; vůbec nejrychlejší turbovrtulový stroj světa, ruský bombardér Tupolev Tu‑95, dosahuje nejvyšší rychlosti 925 km/h. Obrovskou výhodu proti proudovým agregátům znamená spotřeba paliva, která je přibližně poloviční. Soudobé turbovrtulové bojové letouny mají akční rádius zhruba 1500 km, což je asi dvojnásobek oproti stejně velkým typům s proudovými motory. Turbovrtulové stroje jsou levnější, mají nižší náklady na provoz, jsou méně náročné na údržbu a spokojí se s kratšími a méně kvalitními vzletovými dráhami. Většinou jim stačí okolo 400 metrů nezpevněné plochy.

Ve vzdušném boji
Moderní turbovrtulové letouny se vyznačují rovněž překvapivou obratností, zejména v nízkých rychlostech. Simulace, „souboje“ na leteckých dnech i skutečné ozbrojené konflikty jednoznačně prokazují, že v manévrovém souboji na krátkou vzdálenost může pomalejší vrtulový letoun úspěšně vzdorovat rychlejší proudové stíhačce, a to jen díky mnohem menšímu poloměru svých zatáček. Současné turbovrtulové stroje mohou být vybaveny elektronikou a výzbrojí naprosto srovnatelnou s proudovými stíhači, nehledě k tomu, že díky menším rozměrům a nižšímu tepelnému vyzařování poskytují obtížnější terč pro řízené střely.
Dále bylo zjištěno, že turbovrtulové bojové letouny patří mezi nemnoho prostředků schopných efektivně vést i boj s vrtulníky. Bitevní vrtulník manévrující nad členitým terénem představuje pro tryskovou stíhačku dosti obtížný cíl, a protože ve výbavě helikoptér se dnes zcela běžně nacházejí protiletadlové řízené rakety, stává se i cílem vysoce nebezpečným. Ale turbovrtulový typ se svou vysokou obratností v malých rychlostech může proti vrtulníkům bojovat podstatě účinněji. Nelze se tedy divit, že takovéto bojové letouny bývají populární v zemích, které čelí narkomafii; drogové kartely totiž pro své operace velmi často využívají moderních vrtulníků.
Přes jejich nesporné kvality ve vzdušných bojích však hlavním úkolem turbovrtulových letounů budou přece jen spíše útoky na pozemní cíle. Mimořádná vytrvalost (vyplývající z výše zmíněné nižší spotřeby pohonných hmot) je předurčuje k operacím, které kladou nárok na dlouhou výdrž ve vzduchu, tedy např. pátrání a hlídkování. Turbovrtulové stroje se tak mohou výborně uplatnit při ostraze hranic a pobřeží. Rozsáhlé uplatnění pochopitelně naleznou v průzkumu, pozorování, navádění a jiných činnostech typických pro „informační válku“.

Nasazení proti drogám
Ačkoli koncept letounu proti povstalcům (tzv. COIN) se zrodil v USA, sami Američané používali takové stroje překvapivě málo. Ve větším počtu zakoupili jen jeden typ, zmíněný dvoumotorový OV‑10 Bronco. Menší jednomotorové letouny provozovalo americké letectvo zpravidla pro cvičné či testovací účely, avšak bojové nasazení obvykle nechávalo na vládách svých slabších spojenců, jejichž síly tato letadla samy nakupovaly. V této souvislosti lze zmínit jeden typ ještě s klasickým pístovým motorem, a to Cavalier Mustang II, což byla modifikace legendárního stíhače P‑51 Mustang vyvezená v šedesátých letech např. do Salvadoru a Indonésie. Finální varianta Turbo Mustang III s turbovrtulovým pohonem už však kupce nenašla.
Velmi zajímavá je úloha turbovrtulových letadel v probíhající „válce proti drogám“. Americká značka Ayres Corporation (nyní Thrush Aircraft) přestavěla v roce 1983 svůj práškovací letoun na variantu AY‑65 NEDS (Narcotics Eradication Delivery System) pro ničení polí s mákem a kokou. Od základní civilní verze ji odlišovalo i pancéřování, neboť se dalo očekávat, že majitelé drogových polí budou na letouny střílet. Americké Ministerstvo zahraničí zakoupilo určitý počet těchto letadel a bylo hlášeno jejich nasazení v Barmě, Thajsku, Kolumbii, Mexiku, Guatemale, Belize a snad také v Afghánistánu.
Ale od likvidace polí už zbýval jen krůček k přímému bojovému nasazení proti narkomafii. Firma Thrush proto doplnila letoun NEDS rozsáhlým senzorovým vybavením a jedenácti závěsníky pro cca 1900 kg zbraní, čímž vznikl letoun kategorie COIN nazvaný V1A Vigilante. Velký zájem o tento typ jevila Pohraniční stráž USA (US Border Patrol), jež jej chtěla použít proti ilegálním imigrantům a pašerákům drog. Výsledky testů provedených v roce 1990 byly dobré, ale kvůli nedostatku financí letadla nakonec nebyla zakoupena. Několik „protidrogových“ letounů Thrush V1A Vigilante dnes provozuje Kolumbie.

„Nepravidelné války“
Obnovený zájem o turbovrtulové bojové letouny však přinesl až začátek války proti terorismu. Spekulace o vrtulových bojových letadlech pro USAF se objevovaly již od roku 2003, avšak první formální krok v tomto smyslu byl učiněn až v březnu 2005, kdy USAF požádalo o informace ohledně případného užití upravených civilních strojů v konfliktech nízké intenzity. Následujícího roku se začal řešit požadavek nového iráckého letectva, které chce zakoupit moderní turbovrtulové stroje schopné plnit roli cvičnou i bojovou. Oficiálně bylo toto výběrové řízení vypsáno v dubnu 2007. Má se jednat o minimálně osm kusů, jež mají být dodány od listopadu 2008 do dubna 2009. Každý následující rok by mohlo být odebráno šest dalších.
Má jít o dvoumístný stroj poháněný libovolnou verzí úspěšného turbovrtulového agregátu Pratt & Whitney Canada PT6. Senzorové vybavení má obsahovat televizní a infračervené přístroje a ve výzbroji mají být řízené i neřízené protizemní rakety a bomby. Letoun už má být „rozsáhle používán“ neboli zařazen do služby. A vybírat se bude z následujících čtyř strojů: EMBRAER EMB‑314 Super Tucano, Pilatus Aircraft PC‑9M, Hawker Beechcraft AT‑6 a konečně Korea Aerospace KO‑1.
Skutečný průlom pro kategorii turbovrtulových bojových letounů však znamená studie Velitelství speciálních operací amerického letectva (US Air Force Special Operations Command, AFSOC), jež požaduje vytvoření speciálního křídla pro „nepravidelné války“ (Irregular Warfare Wing), resp. pro boj proti povstalcům nebo teroristům. Hlavní údernou sílu této jednotky má představovat 20 turbovrtulových útočných stíhaček. Dále má být vybavena 20 vrtulníky UH‑1N, čtyřmi taktickými transportními letouny C‑130 Hercules, 20 lehčími dopravními stroji (snad C‑27J Spartan) a 20 malými užitkovými letadly, jež budou sloužit jako dopravní, průzkumná, hlídková i bojová. V úvahu připadají výrobky značky EADS CASA, případně Cessna Caravan. Co se týče turbovrtulových útočných stíhaček, hovoří se o stejné čtveřici jako pro irácké letectvo, ale zřejmě se k ní přidá rovněž zcela nový letoun US Aircraft A-67 Dragon.

EMBRAER EMB-314 Super Tucano
Typ EMB‑314 od brazilské společnosti EMBRAER bývá pokládán za jakýsi symbol návratu turbovrtulových bojových letadel. Poprvé  se vznesl 9. září 1991 a od počátku se předpokládalo cvičné i bojové využití. Super Tucano představuje další vývojový stupeň úspěšného cvičného typu EMB‑312 Tucano, který koupilo sedmnáct zemí včetně Velké Británie, Francie, Argentiny a Egypta. Super Tucano byl nabízen letectvu a námořnictvu USA, které v té době hledaly společný výcvikový letoun JPATS (viz dále), ale v této soutěži neuspěl. O EMB‑314 však brzy projevily zájem brazilské vzdušné síly, jež si objednaly 51 dvoumístných cvičně‑bojových strojů označených AT‑29 (popř. A‑29B) a 25 jednomístných čistě bojových A‑29. Dalším uživatelem EMB‑314 se v roce 2006 stala Kolumbie, brzy se má přidat Dominikánská republika a existuje řada dalších zájemců.
Super Tucano pohání agregát Pratt & Whitney Canada PT6A‑68/3 o výkonu 1192 kW. Osádka má k dispozici špičkovou elektroniku od izraelské firmy Elbit včetně dvou palubních počítačů, velkých barevných displejů a průhledových displejů. Výzbroj tvoří dva 12,7mm kulomety v křídle a až 1500 kg zbraní na pěti závěsných bodech pod křídlem a trupem. Letouny mohou nést např. laserem naváděné pumy Griffin o váze 227 kg nebo protiletadlové řízené rakety MAA‑1 Piranha, AIM‑9L/M, Magic 2 či Python 3/4. (Popisy EMB‑314 najdete v časopisech Armádní technický magazín 11/2005 a Letectví & kosmonautika 4/2006.)

Pilatus Aircraft PC-9M
Švýcarská společnost Pilatus se řadí k nejúspěšnějším výrobcům vrtulových cvičných strojů. Typ PC‑7 Turbo Trainer, jež poprvé vzlétl v roce 1966, kdysi platil za jedno z nejrozšířenějších turbovrtulových cvičných letadel, protože více než dvacet zemí (včetně Francie, Rakouska, Nizozemí či Malajsie) odebralo přes 400 exemplářů. V omezeném měřítku se uplatňuje i jako bitevní, např. v Mexiku. Na jeho úspěchy navazuje PC‑9, jehož první let se konal 7. května 1984. Zakoupilo jej nejméně šestnáct států, mezi nimi např. Austrálie a Saúdská Arábie.
Modernizovaná obměna PC‑9 označená PC‑9M se představila v roce 1997 a létá mj. v Irsku, Ománu nebo Slovinsku. Pohání ji motor Pratt & Whitney Canada PT6A‑62 s výkonem 857 kW. Každý ze dvou členů osádky má k dispozici několik digitálních LCD displejů a průhledový displej. Pod křídlo lze připojit šest závěsníků pro přibližně tunu výzbroje. Např. devět slovinských strojů PC‑9M s místním jménem Hudournik a elektronikou od izraelské značky Elbit slouží i pro bitevní úkoly.
„Vlajkovou lodí“ v současné nabídce firmy Pilatus Aircraft je letoun PC‑21. Jedná se o mimořádně výkonný stroj vhodný i pro trénink pilotů stíhaček nové generace. V začátcích výběru typu pro nové irácké letectvo se o něm skutečně hovořilo, ale PC‑21 nesplňuje jeden základní požadavek, protože dosud není zaveden ve službě. První exempláře pro švýcarské vzdušné síly mají být dodány až na konci tohoto roku.

Hawker Beechcraft AT-6
Kvality stroje PC‑9 už ocenily rovněž americké ozbrojené síly. Jeho modifikace T‑6A Texan II totiž zvítězila v konkurzu JPATS (Joint Primary Advanced Training System) a nyní je standardním letounem pro základní výcvik letců US Air Force i US Navy. Za účelem vytvoření „PC‑9 pro Ameriku“ se firma Pilatus Aircraft spojila s americkou značkou Hawker Beechcraft a sériová výroba T‑6A začala v roce 1999 u firmy Raytheon. Téměř stejné letouny nazvané CT‑156 Harvard II si vybrala Kanada a tvoří i součást tamního společného výcvikového centra NATO. Třetím operátorem T‑6A se stalo Řecko. T‑6 vyráběné v USA lze od původní podoby z linky firmy Pilatus odlišit především podle hranaté kýlovky pod ocasními plochami. O pohon se stará motor Pratt & Whitney Canada PT6A‑68 s výkonem 814 kW.
Na leteckém veletrhu Farnborough 2004 byla předvedena varianta T‑6B opatřená plně digitalizovaným kokpitem se dvěma trojicemi velkých víceúčelových barevných displejů a dvěma průhledovými displeji. T‑6B ovšem paradoxně vytváří konkurenci pro Pilatus PC‑21, který rovněž navazuje na PC‑9. A nyní se značky Pilatus a Hawker Beechcraft nejspíš utkají ve výběrovém řízení na nový turbovrtulový bitevník pro US Air Force.
Firma Hawker Beechcraft totiž nabízí verzi AT‑6, což je lehký bojový a průzkumný letoun pro „digitální bojiště“. V podstatě se jedná o T‑6B doplněný šesti závěsníky pod křídlem a sedmým pod trupem. Typická konfigurace zahrnuje kontejner s optickými a infračervenými senzory, dvě pouzdra s kulomety ráže 12,7 mm, dvě 113kg laserem naváděné bomby a dvě dvojice protitankových řízených střel Hellfire.

Korea Aerospace KO-1
Čtvrtým uchazečem je letoun KO‑1 od jihokorejské značky Korea Aerospace Industries. Jedná se o turbovrtulový typ určený pro předsunuté letecké návodčí (FAC), který vznikl jako vyzbrojená varianta cvičného letadla KT‑1 Wong Bee. Vývoj KT‑1 začal roku 1988 a prototyp byl zalétán 12. prosince 1991. V srpnu 1999 si vzdušné síly Korejské republiky objednaly 85 exemplářů s opcí na dvacet dalších a první stroj byl předán následujícího roku. V roce 2003 přišla objednávka na sedm KT‑1B a opce na třináct pro Indonésii a v červenci 2007 byl oznámena smlouva o exportu do Turecka. Typ KT‑1 využívá pohonnou jednotku Pratt & Whitney Canada PT6A‑62 o výkonu 708 kW.
Základní cvičná verze může nést i neřízené zbraně, ale bojové úkoly mají plnit spíše KO‑1. Výše zmíněná opce na dvacet kusů pro jihokorejské letectvo se týkala právě typu KO‑1, který už začal nahrazovat starší stroje leteckých návodčích Cessna O‑2. Stejně jako jeho konkurenti disponuje i KO‑1 velkými plochými obrazovkami a průhledovým displejem. Výzbroj mohou nést čtyři závěsníky pod křídlem a jeden pod trupem. V korejském letectvu budou základní zbraní 70mm značkovací rakety, ovšem verze pro export (nazývaná někdy KT‑1C) bude schopna užívat také 12,7mm kulomety, řízené i neřízené pumy a protiletadlové střely AIM‑9 Sidewinder, případně i kontejner s infračerveným senzorem FLIR zavěšený pod trupem.

US Aircraft A-67 Dragon
Ke čtveřici letounů, které jsou již určitým způsobem zavedené, nedávno přibyl nový kandidát. Nese název A‑67 Dragon a nabízí jej malá americká společnost US Aircraft Corporation. Vzhledem k tomu, že jde o zcela nový stroj, nemůže uspět v konkurzu pro Irák, ale mohl by se prosadit v americkém letectvu. Minimálně jeho „papírové“ výkony totiž naznačují, že by se mohlo jednat o snad nejlepší typ své kategorie.
Projekt Dragon byl zahájen v roce 2004 a první prototyp vzlétl dne 6. října 2006. Na první pohled upoutal poměrně neobvyklým provedením pilotního prostoru, neboť sedačky obou členů osádky nebyly umístěny za sebou, nýbrž vedle sebe. Prototyp ovšem při prvním přistání havaroval. Vedení firmy US Aircraft se posléze rozhodlo, že musí celý stroj přepracovat. Navázalo partnerství s brazilskou firmou Geometra, ve které pracuje letecký inženýr Josef Kovacs, jenž kdysi pro EMBRAER navrhl EMB‑312. Kompletně změněný A‑67 Dragon se tak vůbec nepodobá původnímu prototypu, zato však nápadně připomíná Tucano.
Odborníky ovšem nezaujal ani tak vzhled nového bitevníku jako spíše jeho předpokládané výkony. Výrobce totiž uvádí, že A‑67 vybavený motorem Pratt & Whitney Canada PT6A‑68 (930 kW) bude dosahovat nejvyšší rychlosti téměř 700 km/h, jeho akční rádius se má blížit 3500 km a ve vzduchu má vydržet až 11 hodin! Jeho výzbroj bude tvořit dvojice 12,7mm kulometů v křídle a 1600 kg zbraní na pěti závěsnících. Na rozdíl od konkurence nebude mít vystřelovací sedačky, nýbrž záchranné zařízení pro celý stroj BRS (Ballistic Recovery System). Zálet nového A‑67 se plánuje na první polovinu roku 2008 a zahájení sériové výroby bude prý možné už koncem téhož roku.
Výběrové řízení na cvičně‑bojový letoun pro irácké letectvo je tedy opravdu silně obsazené, stejně tak americké letectvo může novou turbovrtulovou útočnou stíhačku vybírat z velmi kvalitní řady uchazečů. Jelikož výkony všech (kromě zatím jen údajných parametrů typu A‑67) jsou víceméně rovnocenné, lze nyní pouze těžko tipovat vítěze. V každém případě je zřejmé, že prognózy o nástupu turbovrtulových bojových letadel na bojiště globální války proti terorismu se začínají plnit.
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TTD turbovrtulových bojových letounů

EMB-314
PC-9M
AT-6
KO-1
A-67
Rozpětí křídla (m)
11,14
10,19
10,20
10,60
11,40
Celková délka (m)
11,42
10,14
10,16
10,26
10,88
Celková výška (m)
3,90
3,26
3,25
3,67
3,32
Prázdná hmotnost (kg)
2420
1725
2087
1910
2177
Max. hmotnost (kg)
4918
3200
2950
3310
4626
Max. rychlost (km/h)
560
593
585
574
687
Bojový dolet (km)
1568
1593
1574
1667
3482
Operační dostup (m)
10 700
11 580
9300
11 580
10 500
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