Ještě jednou VISMOD:
Americké vrtulníky v roli nepřítele

V březnovém čísle jsme představili americká obrněná vozidla, která byla vzhledově upravena, aby mohla při výcviku US Army napodobovat techniku nepřítele. Kromě vozidel však existují i obdobně modifikované vojenské vrtulníky, jež navíc kromě amerických pozemních sil najdeme také ve službách amerického námořnictva.

Leckdo si jistě vzpomene na americké akční filmy, v nichž se objevily „sovětské“ helikoptéry, ve skutečnosti vzniklé úpravami západních typů. Jedná se mj. o snímky Rambo II, Rambo III, Rudý škorpion, Rudý úsvit nebo Missing in Action III. V úloze „nepřátelských“ vrtulníků tam vystoupily stroje SA-330 Puma, SA-341 Gazelle a HH-52 (S-62) Seaguard, jež nesly zejména rozměrná „křídla“ s imitacemi výzbroje a pochopitelně kamuflážní nátěry po vzoru Varšavské smlouvy. Koncepčně podobné stroje ale létaly a stále létají i v amerických ozbrojených silách, kde mají přispívat ke zvýšení realističnosti výcviku.

První rotory nad NTC
V kalifornském Národním výcvikovém středisku neoperují jen pozemní vozidla, jež prodělala vizuální modifikace (VISMOD), aby připomínala nepřátelskou vojenskou techniku. Jednotky, které během výcviku hrají roli „nepřítele“, disponují i leteckou technikou. Toto téma se začalo řešit v roce 1982, kdy byl pro síly OPFOR (Opposing Forces) doporučen víceúčelový vrtulník Bell UH-1 Iroquois. Dva roky poté tak byly od Národní gardy státu Arizona získány dva kusy verze UH-1M, ale oba byly záhy ztraceny při nehodách, protože nezvládaly drsné klima, které v oblasti NTC, resp. základny Fort Irwin panuje. V roce 1985 byl tedy raději vybrán starší, ale osvědčený a odolnější UH-1H. Společnost Loral postupně upravila čtyři exempláře, které poté nesly označení JUH-1H. Dostaly novou příďovou sekci, boční zbraňové nosníky (původně šlo o pylony pro protitankové naváděné rakety SS-11) a nátěry dle vzoru Varšavské smlouvy, aby na pohled alespoň trochu připomínaly Mi-24. Byly pochopitelně vybaveny i prvky laserového systému simulace a vyhodnocování palby MILES, takže „virtuálně“ používaly 30mm kanony, neřízené rakety a protitankové střely Šturm (AT-6 Spiral). Předpokládalo se, že bude pořízeno ještě dalších šest UH-1H bez „virtuální výzbroje“, které budou hrát roli dopravních Mi-8/17, a snad ještě šest bitevních AH-1S, ale zůstalo jen u plánů.

Další „imitace“ Mi-24
Čtveřice JUH-1H sice bezesporu poskytovala cenné služby, avšak brzy vyšlo najevo, že jejich hodnota je přece jen omezená. Sovětským strojům se podobaly opravdu pouze velmi vzdáleně a nedokázaly věrohodně napodobit jejich výkony a schopnosti. NTC se proto začalo poohlížet po lepším řešení. Mj. zkoumalo, jak si s vrtulníky pro síly OPFOR poradily jiné jednotky, kde se tento typ výcviku prováděl. Tak např. Národní garda státu Utah se ve druhé polovině 80. let podílela na cvičení sil protivzdušné obrany US Army, kterým poskytla své bitevní helikoptéry Bell AH-1S Cobra, které nesly „sovětské“ rudé hvězdy a útvarová čísla. A již několik let před tím, než si „nepřátelské“ helikoptéry pořídilo NTC, nacvičovaly US Army a US Air Force boj proti sovětským strojům s využitím typů HH-3 Jolly Green Giant a CH-53 Sea Stallion (stroje druhého zmíněného typu zapůjčila námořní pěchota), které vcelku adekvátně hrály roli Mi-24. Dalším případem byl výcvik soubojů vrtulníků v letech 1985–1986, ve kterém se uplatnilo pět modifikovaných strojů UH-60 Black Hawk, opět v úloze Mi-24. Námořní výcvikové středisko NSAWC (Naval Strike & Air Warfare Center) se rozhodlo pro blízce příbuzný SH-60F Ocean Hawk. Čtyři exempláře obdržely čtyři různé „sovětské“ nátěry, a to hnědý pouštní, šedomodrý námořní, zelený podobný barvě khaki a konečně černý.

Hledání lepšího řešení
Činitelé NTC ovšem analyzovali nejen tyto zkušenosti jiných armádních útvarů, ale dokonce i „filmové“ vrtulníky ze snímku Rudý úsvit (Red Dawn), který zobrazoval okupaci USA silami Sovětského svazu a nelítostnou partyzánskou válku Američanů. Pro účel natáčení byly firmou Wright Airlift International upraveny tři stroje SA-330 Puma tak, aby připomínaly helikoptéry Mi-24A (verze s hranatou přídí a dvojicí členů osádky vedle sebe). US Army následně dostala nabídku zapůjčení těchto strojů s civilními osádkami, avšak tehdy to odmítla. V roce 1987 byl rozběhnut projekt ARWAA (Army Rotary-Wing Aggressor Aircraft), jenž měl zajistit armádě jeden či dva typy „nepřátelských“ vrtulníků, které by imitovaly nejen Mi-24, ale také sovětské bitevní helikoptéry druhé generace, tzn. stroje Mi-28 a Ka-50. Požadovalo se, aby se dokázaly vyrovnat sovětským typům z hlediska rychlosti a obratnosti, aby mohly dopravit výsadek šesti až dvanácti vojáků a také aby měly nosníky pro zbraně. Mezi požadavky figuroval také nosný rotor se čtyřmi až pěti listy, a sice kvůli věrnému napodobení zvuku, který produkují sovětské vrtulníky a který je výrazně odlišný od zvuku vrtulníků s dvoulistými rotory, jako je UH-1. Ze studie vyplynulo, že patrně bude muset jít o dva typy, menší a větší. Jako ten první byly tehdy studovány mj. Sikorsky S-76, SA-365 Dauphin a Agusta A109, mluvilo se o akvizici 36 až 55 kusů, ale nakonec byl celý projekt ARWAA zastaven.

Třikrát s písmenem X
Jediný ze všech těchto programů, který vyprodukoval konkrétní fyzický výsledek, byl zahájen střediskem MSIC (Missile and Space Intelligence Command), jehož cílem bylo vytvořit něco, co protivzdušné obraně usnadní výcvik boje proti sovětským helikoptérám. Byly vypracovány studie označené Hind-X, Havoc-X a Hokum-X, jejichž výsledkem měly být (jak jména říkají) napodobeniny typů Mi-24, Mi-28 a Ka-50. Jako základ prvního byl vybrán vrtulník HH-3, pro druhý rovněž (ačkoli se uvažovalo také o AH-64 Apache) a pro třetí AH-1 Cobra. Nakonec to byl právě Hokum-X, jenž se jako jediný dočkal realizace, ačkoliv s hodně velkým zpožděním, neboť kontrakt byl schválen až roku 1994. Společnosti Bristol Aerospace a Honeywell získaly finance na konverzi jednoho kusu AH-1S (sériové číslo 70-16089) na „simulátor“ Ka-50, jenž měl předloze odpovídat ve vizuální, tepelné a radiolokační oblasti. Tvary vrtulníku se změnily díky sklolaminátovým prvkům, výfukové plyny z motoru byly vyvedeny do záďových výfuků a radiofrekvenční systém od firmy Boeing se postaral o změnu radarové stopy. Vrtulník dostal označení QAH-1S Hokum-X, kde písmeno Q sděluje, že byl vybaven i soustavou pro dálkové ovládání (ačkoli se dal ovládat i klasicky z paluby). První kus vzlétl v květnu 1997 a americké armádě byl předán 30. ledna 1998 na letišti Redstone Army Airfield. Pak byly zhotoveny ještě nejméně další dva kusy. Všechny působily především na střelnici White Sands Missile Range, avšak v současné době už jsou patrně mimo provoz.

Příchod nové techniky
Nakonec se ale dočkalo i NTC, jež od roku 2010 postupně získalo sedm helikoptér Eurocopter UH-72A Lakota (čili vojenskou obměnu EC 145), které se vyznačují speciální „nepřátelskou“ kamufláží. Čtyři JUH-1H byly do konce roku 2011 vyřazeny. Helikoptéry UH-72A provozuje 2916. letecký prapor (US Army 2916th Aviation Battalion), známý i pod přezdívkou „Sokol“. Díky kompletu MILES mohou „virtuálně“ používat kulomety, 30mm kanony, neřízené rakety a protitankové řízené střely. Výhledově mají dostat kulové senzorové bloky, aby se z hlediska přístrojů mohly rovnat i současným bitevním helikoptérám. Modernizací prošel také „arzenál“ vrtulníků NSAWC. Zvažovalo se použití strojů AH-1J, avšak nakonec bylo pro účely výcviku OPFOR uzpůsobeno několik vrtulníků MH-60S Knighthawk. Od starých SH-60F se dají hned na pohled rozeznat podle přídě s úchytem pro kulový senzorový blok, ačkoli blok sám nebývá vždy montován. Závěrem lze (podobně jako u pozemních vozidel) doplnit, že kromě techniky upravené stylem VISMOD se při výcviku objevují také originální sovětské vrtulníky, jež byly získány ze zemí bývalého východního bloku. Konkrétně je známo vlastnictví helikoptér Mi-2, Mi-8/17, Mi-14, Mi-24 a Ka-32, vesměs však jde pouze o jednotlivé kusy, a proto si vrtulníky VISMOD ve výcviku US Army stále uchovávají význam.

Lukáš Visingr
Foto: US Army, US Navy, archiv autora

Bezpilotní terčové stroje
Vrtulníky QAH-1S Hokum-X nebyly jediné stroje s dálkovým ovládáním, které se objevily ve službách US Army jako „simulátory“ nepřátelských helikoptér. Jsou známy rovněž další typy, avšak na rozdíl od QAH-1S, jež se daly pilotovat i klasicky, byly ostatní stavěny výlučně jako dálkově řízené, jelikož byly určeny pro zničení při ostrých střelbách. Za nejvíce propracované lze označit stroje QS-55, což byly původně vrtulníky Sikorsky S-55 (neboli H-19 Chickasaw), jež firma Orlando Helicopter Airways změnila na dálkově řízené napodobeniny Mi-24P. Měly pětilisté rotory, modifikovanou příď s maketou kabiny Mi-24 (ačkoliv skutečná kabina zůstala na svém původním místě) a „křídla“ s výzbrojí. Většina QS-55 byla zničena během testů raket Stinger. US Army si rovněž pořídila několik desítek terčových vrtulníků Brantly-Hynes H-5T, které vzdáleně vypadaly jako zhruba třetinová zmenšenina Mi-24. Značka Teledyne Ryan pak vyvinula stroj Model 326, jenž byl poměrně propracovaným čtvrtinovým modelem Mi-24, ale americké ozbrojené síly jej nakonec nekoupily.
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