Záhada plukovníka Tomba:
Kdo byl tajemný vietnamský pilot?

Dne 10. května 1972 se nad Vietnamem odehrál vzdušný souboj, jenž je stále předmětem vášnivých diskusí. Jde především o identitu pilota vietnamské stíhačky MiG-17, který ze souboje odešel jako poražený. Údajně nejlepší vietnamské stíhací eso totiž ve skutečnosti bylo pouhou mytickou legendou. Nebo snad nebylo?

V historii vojenství stále figuruje velké množství záhadných incidentů a fenoménů. Výjimkou není ani nešťastná válka ve Vietnamu. Dobové americké zdroje uvádějí, že nejlepším stíhacím pilotem leteckých sil Severního Vietnamu (oficiálně Vietnamské demokratické republiky) byl plukovník Tomb, někdy také psaný v podobě Thomb nebo Toon (někdy se uvádělo též křestní jméno Nguyen), který měl na kontě třináct sestřelů. Dnes se obvykle tvrdí, že se tehdy jednalo o naprostý výmysl a žádný takový pilot nikdy neexistoval, legendy však často mívají pravdivé jádro. Zkusme ho tedy najít i za kauzou „plukovníka Tomba“.

První esa US Navy ve Vietnamu
Když 10. května 1972 vzlétnula z paluby americké letadlové lodě USS CVA-64 Constellation stíhačka F-4J Phantom II, v jejíž kabině seděli pilot poručík Randall Cunningham (zvaný také „Randy“ či „Duke“) a radarový operátor William Driscoll (alias „Willie“), snad nikdo nemohl tušit, jaké fenomenální události budou brzy následovat. Cunningham a Driscoll byli bezesporu výborní letci, prošli populárním programem výcviku vzdušných soubojů, dodnes známým pod názvem „Top Gun“, v uplynulých měsících dosáhli dvou sestřelů vietnamských stíhačů (jeden MiG-17 a jeden MiG-19) a toužili se stát prvními „vietnamskými“ esy US Navy, tedy prvními letci s pěti sestřely. Jejich Phantom II (volací znak „Showtime 100“) měl toho dne doprovázet úderný svaz, který útočil na cíle u Haiphongu. Svůj úkol splnili více než dobře, protože kromě zajištění ochrany amerických útočných letadel se jim povedlo zvýšit svoje „skóre“ o hned dva vietnamské letouny, oba typu MiG-17. Ale to stále nebylo všechno, protože se během návratu na USS Constellation setkali s další nepřátelskou stíhačkou, opět typu MiG-17. Začaly smrtící piruety těžkého dvoumotorového F-4J, vyzbrojeného naváděnými raketami (tato varianta totiž postrádala hlavňovou výzbroj), a daleko lehčího MiG-17, jenž nesl tři rychlopalné kanony. Již od počátku bylo Cunninghamovi a Driscollovi jasné, že proti nim stojí pilot vskutku vysokých kvalit. Svůj stroj výborně ovládal, při každé příležitosti pálil na Phantom z kanonů a sledoval i vertikální manévry, s nimiž mívaly MiG-17 obvykle potíže. Američané vypustili předposlední raketu AIM-9, která minula. Teprve poté, co se MiG-17 pokusil o únik, zřejmě pro nedostatek paliva, jej zasáhla poslední AIM-9. Letoun se zřítil a explodoval, pilot se nekatapultoval. Bylo však trochu paradoxní, že F-4J krátce poté těžce poškodila střela země-vzduch, takže oba letci se museli vystřelit. Americká letadla poté musela odehnat vietnamské lodě, aby nakonec mohl oba letce vyzvednout z ústí Rudé řeky záchranný vrtulník.

Legenda a rostoucí pochyby o ní
Na palubě plavidla samozřejmě následovaly oslavy prvních námořních „vietnamských“ es, ale Cunningham všechny přítomné zaujal také jednoznačným tvrzením ohledně identity toho, kdo pilotoval onen MiG-17: „Byl to plukovník Tomb. Tak dobrý pilot nemohl být nikdo jiný.“ Šlo o jméno, které američtí letci dobře znali. Měl to být nejlepší bojový pilot celého vietnamského letectva, mimořádně schopný a odvážný muž, jenž prý létal samostatné mise mimo standardní bojovou sestavu a (na rozdíl od většiny kolegů) vždy americká letadla cílevědomě vyhledával. Jeho jméno bylo občas zachycováno v odposlechu rádiové komunikace vietnamského letectva a původně bylo psáno v podobě Toon, avšak později začala převažovat forma Tomb, případně také Thomb. Tvrzení o skvělém vietnamském pilotovi, který si připsal třináct sestřelů, posléze ještě zdánlivě potvrdily dva letouny, které byly po válce vystaveny v muzeu v Hanoji. Prvním je MiG-17F s trupovým číslem 3020 a sedmi malými hvězdičkami (čili označeními sestřelů) a druhým MiG-21PF s číslem 4326 a třinácti hvězdičkami. Američané si dlouhou dobu mysleli, že jde o Tombovy „osobní“ letouny. Postupně se ale začalo objevovat více a více pochybností o onom pilotovi. Dle praxe vietnamského letectva se totiž ony hvězdičky vztahovaly k letadlu, s nímž létalo postupně několik pilotů, takže se nejedná o „osobní skóre“ konkrétního letce. Za podivné začalo být označováno i samo jméno, jelikož Toon, Tomb či Thomb rozhodně nejsou běžná vietnamská jména. Pojem „toon“ je dokonce starý vietnamský výraz pro „smrt“, a proto je vzhledem ke kultuře a zvyklostem ve východní Asii prakticky vyloučeno, že by se skutečně jednalo o něčí vlastní jméno. Ve vietnamském letectvu však působil pilot jménem Dinh Ton a část odborníků se dnes domnívá, že jméno „Toon“ vzniklo zkrátka jen špatným porozuměním rádiovým odposlechům, v nichž figuroval právě Ton. Následná „úprava“ na formu „Tomb“ se pak někdy vykládá dokonce jako něčí pokus učinit celou tuto záležitost mediálně přitažlivější, protože „tomb“ je samozřejmě anglické slovo pro „hrob“.

Nguyen Van Coc a Pham Tuan
Vysvětlení původu onoho jména však neodpovídá na základní otázku, kdo byl oním výtečným pilotem v kabině MiGu, jenž tehdy padl za oběť Cunninghamovi a Driscollovi. Opravdu těžko si lze představit, že šlo o „obyčejného“ pilota, který měl prostě nějakou dobu štěstí, jež ho pak nakonec opustilo. Oba američtí letci byli od počátku přesvědčení, že jim čelilo skutečné eso, a o přemoženém nepříteli vždycky mluvili s velkým respektem. Poměrně dlouho byla populární teorie, že oním pilotem byl Nguyen Van Coc, nejlepší „potvrzený“ vietnamský stíhač, který si připsal devět sestřelů amerických letadel (a byl dokonce i jedním z pilotů, kteří létali na onom stroji MiG-21PF s trupovým číslem 4326). Mezi hlavní argumenty pro podporu tohoto názoru patřil fakt, že den po onom vzdušném souboji Severní Vietnam oznámil, že letec Nguyen Van Coc zahynul, ačkoliv nebylo výslovně uvedeno, že byl sestřelen. Sám Cunningham nikdy moc nevěřil, že jeho protivníkem byl Nguyen Van Coc, ačkoli část analytiků toto mínění zastávala. V devadesátých letech ovšem vyšlo najevo, že to dost dobře není možné, protože Nguyen Van Coc válku přežil. V aktivní službě zůstal (coby inspektor letectva) dokonce do roku 2002, kdy odešel do penze kvůli zdravotním problémům. Ještě více zmatku do celé záležitosti pak vnesli bývalí sovětští stíhací piloti, kteří uvedli, že „Toon“ byla přezdívka, kterou dali vietnamskému pilotovi jménem Pham Tuan, který absolvoval výcvik v sovětském středisku Mary, což byl de facto protějšek programu Top Gun. Po válce se Tuan stal prvním vietnamským kosmonautem, v roce 1980 strávil týden na stanici Saljut 6 a nyní pracuje na ministerstvu obrany. Podle letců ze SSSR byl Tuan výborným pilotem, a proto od nich dostal onu přezdívku, která se podobala jeho jménu a svým významem („Smrt“) ukazovala na jeho schopnosti; česky bychom řekli, že mu Rusové přezdívali „Smrťák“ či „Zabiják“. Je tedy možné, že část odposlechů, v nichž bylo zachyceno jméno „Toon“, se vztahovala k Tuanovi, ačkoli je evidentní, že ani on, ani Nguyen Van Coc v kokpitu onoho letounu MiG-17 sedět nemohli.

Zůstávají nejasnosti a spekulace
Vyřešení tajemství „plukovníka Tomba“ příliš nepomohly ani záznamy vietnamského letectva z období konfliktu, které byly v uplynulých letech (zejména díky zlepšování vztahů Vietnamu se Západem) aspoň částečně odtajněny. Vietnamci totiž zcela popírali, že by v době, kdy onen souboj proběhl, měli v oné oblasti nějaké letadlo typu MiG-17. Jiné dokumenty vietnamského letectva uvádějí, že oním pilotem byl Nguyen Van Tho, ale s tím, že se po zásahu svého stroje katapultoval a přežil. Pokud ovšem připustíme, že Cunningham a Driscoll přehlédli vystřelení a padák (což se v chaosu vzdušného boje rozhodně nedá úplně vyloučit), vracíme se takříkajíc na začátek a můžeme „oživit“ teorii, že to byl Nguyen Van Coc. Navíc pořád zůstává i otázka, proč Vietnamci den po souboji oznámili, že Nguyen Van Coc zahynul. Dle stylu zprávy to byl předem připravený nekrolog, jaký je zřejmě „v záloze“ pro případ smrti kteréhokoliv slavného letce, ale důvod publikace zůstává záhadou. Každopádně se neví o tom, že by některé vzdušné eso Vietnamcům „chybělo“. To všechno pak vedlo některé odborníky ke spekulacím, že letec, jemuž tehdy čelili Cunningham a Driscoll, ve skutečnosti vůbec nebyl Vietnamec, nýbrž spíše příslušník sovětského letectva, a proto bylo vynaloženo maximální úsilí celou událost zatajit a obklopit závojem nejasností a zmatků. Že letci vzdušných sil SSSR v regionálních konfliktech (zpravidla „na zapřenou“) působili, je dobře známá věc, takže jistou logiku by to mělo, ovšem po tolika letech by to v případě „plukovníka Tomba“ zřejmě nějakým způsobem vyšlo najevo. (Podobně jako Rusové později přiznali angažmá svých bojových pilotů v konfliktech v Koreji nebo na Středním Východě.) Identita onoho pilota vietnamského letadla MiG-17, jehož sestřel udělal z Cunninghama a Driscolla první esa US Navy v nešťastné vietnamské válce, tak dosud zůstává zajímavým tajemstvím. Dnes můžeme jen doufat, že se někdy v budoucnosti otevřou i další archivy, které vnesou do této záležitosti více světla.
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Výborný pilot, ale špatný politik
Randall Harold Cunningham (známý též jako „Randy“ či „Duke“) se narodil 8. prosince 1941 a v roce 1967 vstoupil do US Navy, v jehož službách se poté stal pilotem stíhačky F-4. Připsal si celkem pět sestřelů (z nichž pátým byl „plukovník Tomb“) a po návratu z Vietnamu působil jako instruktor v námořním výcvikovém středisku Fighter Weapons School, které ovšem snad každý zná pod přezdívkou „Top Gun“. V roce 1987 opustil Cunningham námořnictvo a stal se komentátorem stanice CNN. Jeho popularita zákonitě přitáhla pozornost politiků, a tak nebylo příliš překvapivé, když v roce 1990 vyhrál kongresové volby v jednom z kalifornských okrsků a v lednu 1991 zahájil působení v americkém Kongresu. Politická kariéra stíhacího esa ovšem v roce 2005 skončila velmi neslavně, a to soudem, před nímž se Cunningham přiznal, že přijal úplatky ve výši 2,4 milionů dolarů, převážně od zbrojních společností, v jejichž prospěch poté hlasoval. Byl odsouzen do vězení na osm let a čtyři měsíce a navíc k zaplacení pokuty ve výši 1,8 milionu dolarů. Na svobodu byl propuštěn v únoru 2013 a nyní hodlá psát paměti. Snad se v nich objeví i vylíčení jeho velkého vzdušného souboje.
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