Zuby českých hadů: Arzenál vrtulníků UH-1Y Venom a AH-1Z Viper

Česká republika se rozhodla koupit vojenské vrtulníky americké firmy Bell, a sice univerzální UH-1Y Venom a bitevní AH-1Z Viper v počtu osmi, resp. čtyř strojů. Vzhledem k určení této nové techniky je samozřejmě vysoce důležité i spektrum hlavňové a raketové výzbroje, kterou mají nové vrtulníky používat. Ostatně právě otázka protitankových řízených raket patřila mezi témata, která výrazně ovlivnila výběr těchto dvou typů.

Hledání nového vrtulníku
V roce 2011 byla vydána tzv. Bílá kniha o obraně, v níž se objevoval mj. plán koupit nový typ bojové helikoptéry, která vystřídá stárnoucí sovětské Mi-24/35. Mělo se ovšem jednat o menší stroje, které by zajistily jak přepravu vojáků, tak palebnou podporu. V následujících letech byl záměr postupně konkretizován a přibývalo veřejně známých požadavků, které obsahovaly mj. schopnost nést 10 až 12 vyzbrojených vojáků a výzbroj včetně řízených střel. V roce 2015 tak ministerstvo oslovilo výrobce a podle různých zdrojů lze sestavit seznam uchazečů, ve kterém figurovaly americké typy Bell UH-1Y Venom a Sikorsky UH-60 Black Hawk, italsko-britský AgustaWestland AW139, francouzsko-německé Eurocopter H145M a AS 565 Panther a snad také jihokorejský KAI KUH-1 Surion. Armáda upřesnila, že žádá vrtulník, jenž pojme celkem dvanáct osob, a sice dva piloty, dva boční střelce a osm vyzbrojených mužů. Dále požadovala možnost působit rovněž v noci a zamýšlené úkoly čítaly mj. doprovod dopravních helikoptér, podporu speciálních operací, pátrací a záchranné akce, odsuny raněných či fungování v rámci integrovaného záchranného systému. Požadavky ale byly opakovaně kritizovány jako obtížně splnitelné a zněl také ostrý nesouhlas s tím, že by se česká armáda naprosto vzdala speciálních bitevních helikoptér. V dubnu 2017 bylo oznámeno, že do užšího výběru postoupily dva typy, a to UH-1Y Venom a AW139M, a byly zveřejněny také konkrétní cenové nabídky. USA však znovu nabídly i typ UH-60M Black Hawk a stále se hovořilo o možnosti, že armáda přece jen zakoupí i speciální bitevníky, nejspíše AH-1Z Viper.

Dvojice amerických strojů
Rozuzlení přišlo v srpnu 2019, kdy ministr obrany Metnar oznámil, že Armáda ČR koupí osm univerzálních vrtulníků UH-1Y Venom a čtyři bitevní vrtulníky AH-1Z Viper, za které zaplatí 14,5 miliardy korun. Měly by být dodány do roku 2023 a obecně se předpokládá, že poté bude následovat ještě druhá „obrácená“ akvizice, aby Česko vlastnilo dvanáct kusů každého z obou typů. Nabízí se jistě otázka, proč armáda nakonec opravdu změnila názor a rozhodla se zavést jak nové víceúčelové vrtulníky, tak bitevní stroje. Mezi důvody nepochybně sehrál úlohu fakt, že speciální bitevníky poskytují schopnosti, které vyzbrojené víceúčelové stroje prostě nabízet nemohou, zejména co se týče pancéřové ochrany, nosnosti zbraní a úrovně senzorů. Pokud jde o výběr konkrétních typů, vojáci žádali stroje otestované v reálném boji, což dvojice UH-1Y a AH-1Z splňuje, kdežto vrtulník AW139 v „ostrém“ boji nikdy nebyl. Navíc se nejedná o stroj, který by vznikl přímo pro vojenské účely, nýbrž o militarizovanou verzi civilního typu. To má sice pozitivní důsledky v podobě nižší ceny, ale zároveň nelze očekávat, že taková konstrukce splní všechny enormně náročné požadavky vojáků. Naopak UH-1Y a AH-1Z představují typy vyvinuté podle specifikací americké námořní pěchoty a jejich provoz velmi usnadňuje fakt, že mají 85 % součástí společných, a dokonce vznikají na jedné výrobní lince. Pochopitelně nelze opomenout ani politické hledisko, protože bylo žádoucí konečně pořídit nějaký významný typ techniky od USA, neboť přes všechna krásná slova o spojenectví zatím Armáda ČR nezavedla žádný „velký“ zbraňový systém americké výroby.

Základní konstrukční rysy
Vrtulníky Bell UH-1Y Venom a AH-1Z Viper představují výsledky projektu H-1, jehož cílem bylo vyzbrojit americkou námořní pěchotu „tandemem“ helikoptér, jež navážou na dosavadní úspěchy strojů značky Bell. „Yankee“ a „Zulu“, jak se těmto vrtulníkům běžně přezdívá, totiž vycházejí ze dvojice legendárních typů UH-1 Iroquois (neboli „Huey“) a AH-1 Cobra, z nichž první byl zalétán již v roce 1956. Oba si získaly nehynoucí slávu během vietnamské války, do níž AH-1 promluvil jako vůbec první specializovaný bitevní vrtulník v historii. Oba typy poté prodělaly komplexní evoluce, díky nimž mají s původními podobami společného již jen málo, byť jejich vzhled příbuznost rozhodně nezapírá. Venom a Viper tak lze popsat jako kombinaci osvědčené základní koncepce a nejmodernějších technologií. Venom představuje víceúčelový vrtulník především pro dopravu vojáků, kterým ale dokáže zajistit i palebnou podporu, kdežto Viper plní výhradně palebné úkoly. Jedná se tudíž o klasicky řešený bitevní vrtulník, který má dvoučlennou osádku sedící za sebou v přídi úzkého štíhlého trupu, po jehož bocích se nalézají krátké nosníky se čtyřmi závěsnými body pro různou výzbroj. Stroj Venom má také dva členy osádky, ale ti sedí vedle sebe v prosklené přídi, zatímco do zádě se vejde dalších deset vojáků. Nejčastěji se jedná o osm vyzbrojených mužů a dva boční střelce, kteří obsluhují kulomety na konzolách v bočních dveřích. Pod těmito dveřmi se nacházejí celkově dva závěsníky pro další zbraně, obvykle raketnice pro neřízené rakety ráže 70 mm.

Tři kulomety pro Venom
Nejprve se budeme věnovat hlavňové výzbroji obou vrtulníků. Na bočních konzolách UH-1Y se standardně vyskytují tři různé kulomety. Nejmenším z nich je M240D, jenž používá munici kalibru 7,62×51 mm NATO a reprezentuje modernizovanou americkou licenční kopii proslulé belgické zbraně FN MAG. Kulomet M240 se vyskytuje v rozmanitých podobách a „déčko“ je určeno speciálně k instalaci do vrtulníků. Vyznačuje se plynovým ventilem s trojicí poloh, jež umožňují vést palbu třemi různými kadencemi, a sice 750, 850 a 950 ran za minutu. Jestliže je ale třeba vyšší rychlost palby, montuje se 7,62mm kulomet M134D neboli GAU-17/A, jenž je jistě nejznámější jako Minigun. Jde o šestihlavňovou zbraň, jejíž kadence překračuje 6000 ran za minutu, byť kulomety ve vrtulnících obvykle pálí s kadencí „jen“ 4000 ran za minutu. Stojí za zmínku, že několik Minigunů již zakoupila i Armáda ČR, která je používá na helikoptérách Mi-171Š, jež prodělaly úpravy pro operace v Afghánistánu. Minigun zpočátku dodávala firma General Electric, jenže ta výrobu před časem ukončila a předala společnosti Dillon Aero. Třetí kulomet, který lze na UH-1Y běžně spatřit, nese jméno M3M alias GAU-21/A. Ukrývá se pod ním letecká úprava proslulé „padesátky“ neboli kulometu Browning M2 kalibru 12,7×99 mm. Od nejčastější verze „padesátky“, která se jmenuje M2HB, se odlišuje především tím, že plášť s ventilačními otvory pokrývá celou délku hlavně. Zbraň M3M patří do portfolia značky FN a její maximální kadence činí okolo 1200 ran za minutu.

Viper a jeho 20mm kanon
Kulomety v bočních dveřích UH-1Y jsou ručně ovládané, už se však pracuje na systému, jenž by jejich obsluhu předal do rukou pilotů. Má se jednat o dálkově ovládané pohyblivé konzoly, jaké se užívaly už za vietnamské války (více o těchto systémech najdete v č. 3/2012). Bitevník AH-1Z má svou hlavňovou výzbroj umístěnou stejně jako předchozí verze slavné Cobry, tedy v příďové věžičce. Stojí za připomenutí, že stroj AH-1 Cobra kdysi vznikl především k ničení pěchoty a dalších „měkkých“ cílů, a proto nejprve nosil kulomety a automatické granátomety. Později se však jeho role posunula a do popředí se dostal boj proti pancéřovaným cílům, takže se jevilo jako nutné jej opatřit kanonem. Pozdější armádní varianta AH-1E a rovněž verze pro námořní pěchotu AH-1J SeaCobra proto dostaly věžičku s 20mm kanonem M197 a tato zbraň se od té doby nalézá na všech dalších verzích „Kobry“. Jde o odlehčený derivát 20mm kanonu General Electric M61 Vulcan s externím elektrickým pohonem, místo původních šesti se však vyznačuje pouze třemi hlavněmi. Vulcan dokáže chrlit přes 6000 ran za minutu, kdežto M197 nabízí max. kadenci 1500 ran za minutu, ačkoli v helikoptérách je v praxi nastavena poloviční hodnota. Je nutno poznamenat, že proudové letouny vyžadují pro vzdušné souboje zbraně s co nejvyšší kadencí, kdežto helikoptéry obvykle vedou palbu na statické či pomalu se pohybující pozemní cíle, takže takové hodnoty kadence nepotřebují. AH-1Z nese zásobník na 750 nábojů ráže 20×102 mm, resp. na minutu nepřetržité střelby.

Protitanková střela Hellfire
Také je třeba zdůraznit, že účinky munice z 20mm kanonu rozhodně nestačí na probití pancířů současných tanků, ale proti lehce pancéřovaným vozidlům jsou zcela vyhovující. Ničení tanků probíhá zpravidla za použití protitankových řízených raket. Starší varianty „Kobry“ používaly typ TOW s naváděním po kabelu, avšak námořní varianta AH-1W SuperCobra získala daleko výkonnější střelu AGM-114 Hellfire, jež byla původně vyrobena pro armádní vrtulník AH-64 Apache. Stejnou zbraň tudíž nese též současný bitevník AH-1Z Viper a součástí kontraktu pro českou armádu je také čtrnáct kusů střel Hellfire, přestože je jasné, že jde jen o základní počet pro výcvik a později bude třeba koupit další. Střela AGM-114 Hellfire byla podrobně popsána v č. 5/2019 v monografii o bezpilotních bojových letounech, jelikož tvoří též základní výzbroj dronů řady Predator. Zde tedy jen stručně uveďme, že Hellfire standardně používá poloaktivní laserový naváděcí systém, a tudíž míří na odraz laserového paprsku na cíli, a nese kumulativní protipancéřovou hlavici. Existují ovšem také varianty s jiným naváděním (např. radarovým) či jinými hlavicemi (mj. tříštivo-trhavými proti „měkkým“ cílům). Lze předpokládat, že Armáda ČR získá rakety nejnovější varianty AGM-114R Hellfire II, které nesou víceúčelové hlavice a nabízejí max. dolet 8000 m. Pro zajímavost lze dodat, že jeden kus vychází zhruba na 100 000 dolarů. AH-1Z může nést teoreticky až šestnáct raket Hellfire, resp. čtyři čtveřice, byť častější je kombinace osmi kusů se dvěma 70mm raketnicemi.

Neřízené rakety Hydra 70
Právě tyto raketnice, resp. rakety ráže 70 mm (neboli 2,75 palce) představují další významnou položku arzenálu, a to jak pro univerzální UH-1Y, tak pro bitevní AH-1Z. První zbraně tohoto druhu vznikly již za druhé světové války, kdy se nazývaly Mighty Mouse. K jejich odpalování sloužily vícenásobné trubicové raketnice, v nichž se rakety nacházely se složenými záďovými kormidly, která se otevírala až po opuštění trubic. Z toho tedy vychází též jejich často užívané označení FFAR, Folding Fin Aerial Rocket. Maximální dolet raket Mighty Mouse činil kolem 6 km, ale účinný dosah byl jen zhruba poloviční. Uplatnily se i v korejské a vietnamské válce, ovšem právě dosah byl pokládán za nedostatečný, a proto se od počátku 80. let začala dodávat zdokonalená verze s výkonnějším motorem, jež nese označení Hydra 70. Max. dolet přesahuje 10 km, byť účinný dostřel u vrtulníků je menší a činí asi 5 km. Rakety se vyrábějí s rozsáhlým spektrem bojových hlavic, z nichž se určitě nejvíce uplatňují tříštivo-trhavé proti „měkkým“ a plošným cílům, popř. hlavice víceúčelové, které mají i omezené průbojné účinky. Dodávají se však také speciální protipancéřové a zápalné hlavice a zejména ve vietnamské válce si získaly velikou proslulost protipěchotní hlavice APERS (Anti-Personnel), které obsahují malé kovové šipky (tzv. flešety) v počtu stovek nebo tisíců kusů. Existují i rakety nesmrtící, a sice dýmové, osvětlovací a cvičné. K odpalování střel Hydra 70 z helikoptér se užívají raketnice LAU-68 se sedmi trubicemi a větší LAU-61 s devatenácti trubicemi.

Debata o řízených střelách
Do výbavy helikoptéry AH-1Z Viper patří též protiletadlová řízená raketa AIM-9 Sidewinder, která se navádí na infračervené vyzařování cíle. Pro nesení těchto raket slouží kolejnice, které se nalézají na koncích bočních zbraňových nosníků. AH-1Z tak může nést protizemní výzbroj na čtyřech závěsech a dvě rakety AIM-9, nejčastěji varianty AIM-9M, jež nabízí účinný dolet okolo 18 km a kterou již používá také české letectvo. Nepředpokládá se, že by se nějaké střely tohoto typu kupovaly přímo pro helikoptéry AH-1Z, v případě potřeby však je možno sáhnout k těm, které byly již dříve pořízeny pro letouny JAS-39 Gripen a L-159A ALCA. Hlavní úkol českých Viperů však bude zajisté reprezentovat ničení pozemních cílů s tím, že tuto schopnost budou mít v omezenější míře i Venomy. Právě zde se ostatně nachází také jeden z důvodů pro výběr těchto dvou typů, které vznikly jako synergický „tandem“. Armáda ČR totiž na začátku poptávala univerzální stroj, který bude schopen používat i protitankové řízené rakety, avšak to v kombinaci s dalšími záměry vytvořilo bezmála nesplnitelné specifikace. UH-1Y Venom byl totiž původně vytvořen s tím, že bude užívat jen kulomety a neřízené rakety, zatímco nosičem přesné výzbroje bude AH-1Z Viper. Systém ovládání zbraní UH-1Y se sice technicky shoduje s tím v AH-1Z, takže pokud by Česko trvalo na jednom typu vrtulníku, integrace střel Hellfire by byla možná, šlo by ovšem o složitý proces, který by Česko zákonitě muselo i zaplatit. Také proto nakonec dostala přednost kombinace dvou typů.

Levná a efektivní APKWS
Víceúčelový UH-1Y však přesto jeden typ řízené rakety může nést. Již v polovině 90. let totiž bylo zřejmé, že střela Hellfire sice představuje výtečnou zbraň proti tankům, avšak proti méně odolným cílům je prostě zbytečně ničivá a v neposlední řadě příliš nákladná. Vznikl tak záměr získat levnější řízenou raketu proti bodovým cílům a význam plánu ještě narostl po vypuknutí války proti terorismu, kdy se střely Hellfire často odpalovaly i proti terénním autům, ačkoli by stačila daleko menší zbraň. Projekt APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) proto předpokládal montáž jednoduché laserové naváděcí soustavy na neřízené rakety Hydra 70, jež by se tak změnily v řízené. Zakázku získala firma General Dynamics, avšak projekt byl v roce 2005 zrušen kvůli malé přesnosti. Brzy se však opět rozběhl a nový typ AGR-20A APKWS II od firmy BAE Systems již uspěl. Používá součásti z rakety Hydra 70, zejména hlavici, většinu trupu a motor, ale přibyla nová sekce trupu, na níž se nalézá čtveřice výklopných pohyblivých kormidel. Ta nesou malé laserové přijímače, jež pracují jako jeden senzor a spolu s laserovým ozařovačem na vrtulníku zajišťují přesné navedení na úrovni střely Hellfire, tzn. s chybou pod 1 m, ovšem za méně než čtvrtinu její ceny (přesně 22 500 dolarů). Vrtulníky UH-1Y a AH-1Z tak mohou z běžných raketnic LAU-61 a LAU-68 odpalovat desítky přesných raket s různými druhy hlavic. Lze očekávat, že pokud to rozpočtové možnosti dovolí, bude tyto rakety pro své vrtulníky Venom a Viper poptávat také česká armáda.
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