A-4AR Fightinghawk:
Omlazený veterán

V těchto dnech si připomínáme 25. výročí války o Falklandy. Na straně Argentiny se jí účastnil také letoun A‑4 Skyhawk, jehož modernizovaná obměna A‑4AR Fightinghawk je dnes nejmodernějším bojovým typem argentinských vzdušných sil.

Lehký stíhací či útočný bombardér Douglas A‑4 Skyhawk se řadí mezi nejúspěšnější poválečná útočná letadla. Bojoval v dlouhé řadě válek včetně Vietnamu, izraelsko‑arabských konfliktů nebo války v Zálivu v roce 1991. A samozřejmě je třeba zmínit válku o Falklandy roku 1982, v níž argentinské Skyhawky zaznamenaly několik úspěchů proti britským lodím. Nejnovější varianta A‑4 nazvaná A‑4AR slouží právě v Argentině.

Skyhawky proti Royal Navy
V 60. a 70. letech byla Argentina pokládána za spojence USA a kupovala americké zbraně. Byly mezi nimi i letouny A‑4, jichž ozbrojené síly postupně objednaly a obdržely celkem 91 kusů ve třech různých obměnách. Vzdušné síly zakoupily 50 letounů A‑4B (nazývaných i A‑4P) a 25 strojů varianty A‑4C, zatímco námořní letectvo získalo 16 strojů A‑4Q. Část z nich vzlétala z paluby letadlové lodi Vienticinco de Mayo.
Argentinské A‑4 zažily intenzivní bojové nasazení během války o Falklandy proti Velké Británii v roce 1982. Podařilo se jim pomocí neřízených pum potopit čtyři britské vojenské lodě (HMS Ardent, HMS Antelope, HMS Coventry a HMS Sir Galahad) a rovněž poškodit několik dalších lodí. Utrpěly však těžké ztráty, když bylo zničeno deset A‑4B/P, devět A‑4C a tři A‑4Q a bylo zabito sedmnáct pilotů. Letectvu nakonec zůstalo jen okolo sedmi A‑4 schopných boje. A kromě nich už mohlo nasadit pouze zastaralé stíhačky Mirage III, Mirage 5 a IAI Dagger.
Situace se začala měnit až v 90. letech, kdy se normalizovaly vztahy s USA. Argentina projevovala vážný zájem o nákup nových bojových letounů, zejména F‑16 či F/A‑18. Američané sice tehdy opět pokládali Argentinu za spojence, ovšem současně měli dost prozíravosti na to, aby tak nestabilní zemi nedali k dispozici moderní bojové stroje. Zároveň ovšem nechtěli přímo odmítnout, a tak se zrodilo kompromisní řešení. Argentině byla nabídnuta dodávka letounů A‑4 z amerických zásob a jejich modernizace na soudobou úroveň.

LAASA modernizuje A-4M
Argentinská vláda se pak rozhodla, že zakoupí 48 letounů A‑4M a šest dvoumístných strojů OA‑4M. S návrhem jejich modernizace přišla v roce 1992 španělská firma CASA, která zároveň nabídla souběžnou modernizaci stíhaček Mirage. Jiné řešení předložila Argentině v roce 1994 firma McDonnell Douglas. Nabídla prodej 23 zdokonalených letounů A‑4KU z Kuvajtu; ty nakonec roku 1998 koupila Brazílie. V Argentině se prosadilo jiné řešení, které takříkajíc vyplynulo ze situace. Americká společnost Lockheed Martin totiž odkoupila největší argentinskou leteckou továrnu Fábrica Militar de Aviones (FMA) a změnila ji ve svou pobočku Lockheed Aircraft Argentina SA (LAASA).
Roku 1995 tak argentinská vláda uzavřela s USA a firmou LAASA kontrakt o projektu A‑4AR Fightinghawk. Obsahoval odprodej 36 kusů A‑4M vyřazených americkou námořní pěchotou za 70 milionů dolarů a jejich modernizaci firmou LAASA za 214 milionů. Celý program tedy vyšel na 284 milionů dolarů, což dělá zhruba 7,9 milionu dolarů za jeden letoun. Američtí a argentinští experti v roce 1995 vybrali ve skladu AMARC (Aerospace Maintenance and Regeneration Center) 32 letounů A‑4M a čtyři dvoumístné OA‑4M a v srpnu téhož roku začal modernizační proces. Podle smlouvy mělo být prvních osmnáct modernizováno v Ontariu v Kalifornii a dalších osmnáct v argentinské Córdobě.
První čtyři kusy A‑4AR a jeden OA‑4AR byly dodány 12. prosince 1997 na letiště Palmdale v Kalifornii a následoval přelet přes Střední a Jižní Ameriku na argentinskou základnu El Palomar u hlavního města Buenos Aires. Další tři Fightinghawky přilétly v květnu 1998. V té době už bylo rozhodnuto, že všech zbylých 28 kusů dodá linka v Córdobě. První z nich byl předán v srpnu 1998 a poslední A‑4AR letectvo převzalo 7. ledna 2000. Letouny mají trupová čísla C‑901 až C‑936. Slouží v 5. letecké brigádě (V Brigada Aérea) rozdělené do dvou eskader. Dále bylo dodáno třináct kusů A‑4 různých variant jako zdroj náhradních dílů a jeden pozemní simulátor. Dva A‑4AR byly ztraceny při nehodách, k nimž došlo 6. července 2005 a 24. srpna 2005.

Nový radar v nové přídi
V první fázi projektu Fightinghawk proběhla generální oprava a prodloužení životnosti všech 36 vybraných strojů. A‑4AR pohání tytéž motory jako původní A‑4M, tedy Pratt & Whitney J52P‑408A s tahem 49,8 kN, resp. verze J52P‑8A s tahem 41,4 kN v případě OA‑4M a modernizovaných OA‑4AR. Hlavní změny se týkají palubní elektroniky, jejíž úroveň odpovídá bojovým letounům vyráběným na konci 80. let. Objevily se určité protesty ze strany Velké Británie kvůli dodávkám moderní avioniky do Argentiny, ale na realizaci projektu nakonec neměly vliv.
Klíčovým palubním senzorem je radiolokátor Westinghouse ARG‑1, což je zjednodušená verze typu Northrop Grumman AN/APG‑66(V)2 známého z letounů F‑16A/B. Vzdušný cíl o velikosti stíhačky je schopen zachytit na vzdálenost 100 km, pozemní cíle sleduje na 40 km a v režimu mapování terénu má dosah 100 km. Namontování radaru si logicky vyžádalo naprostou rekonstrukci přídě, resp. výrobu nové příďové sekce. Příď A‑4AR je zhotovena z moderního kompozitního materiálu, údajně příbuzného hmotě, ze které byly vyrobeny stroje F‑117A Nighthawk.
V letounu je nainstalován inerciální navigační systém LN‑1000G od společností Litton a Northrop Grumman spojený s terminálem družicové navigace GPS. Integrovaný systém elektronického boje se skládá z radarového výstražného přijímače Northrop Grumman AN/ALR‑93(V)1, rozpoznávače vlastní‑cizí AN/APX‑72, radarového rušiče Sanders AN/ALQ‑126B Charger Blue a výmetnice radarových a infračervených klamných cílů Marconi AN/ALE‑39.

Levný, účinný a vhodný
V kokpitu A‑4AR se nachází dva víceúčelové LCD displeje, jeden velký ústřední kontrolní displej a „chytrý“ průhledový displej (Smart HUD) značky Sextant Avionique/Thales Avionics. Ovládací prvky jsou rozmístěny podle principu HOTAS (Hands On Throttle And Stick). Pilot má na hlavě novou přilbu HGU‑55/P a sedí na vystřelovací sedačce Douglas Escapac 1‑G3. Nový je též palubní systém produkce kyslíku (OBOGS) pocházející od firem Honeywell Normal Air a Garrett. Všechny palubní systémy jsou napojeny na standardní sběrnici MIL‑STD‑1553B a přenos se uskutečňuje přes optické kabely. „Mozky“ A‑4AR představují dva palubní počítače General Dynamics Information Systems AN/AYK‑14.
Integrální výzbroj A‑4AR se nijak nezměnila; tvoří ji dva 20mm kanony Colt Mk 12 se zásobou 100 nábojů na zbraň. Pro zavěšení další výzbroje do hmotnosti 4490 kg slouží čtyři závěsníky pod křídlem a jeden pod trupem. A‑4AR může používat protiletadlové střely AIM‑9L/M Sidewinder, protizemní rakety AGM‑65 Maverick a laserem naváděné pumy. Počítalo se i s přístrojem pro přesné bombardování neřízenými pumami Hughes ARBS (Angle Rate Bombing System), ale ten nakonec nebyl instalován.
A‑4AR Fightinghawk je příkladem levného, ale velmi efektivního modernizačního programu, díky kterému může letitý A‑4 Skyhawk operovat nad soudobým bojištěm. Samozřejmě jej nelze srovnávat s nejnovějšími víceúčelovými bojovými letouny, avšak je velmi vhodný pro nasazení proti partyzánům, teroristům či pašerákům drog, tedy proti „asymetrickým“ hrozbám, s nimiž se země Jižní Ameriky musí neustále potýkat.
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TTD A-4AR Fightinghawk
Rozpětí křídla
8,38 m
Celková délka
12,3 m
Celková výška
4,57 m
Prázdná hmotnost
4900 kg
Max. hmotnost
11 136 kg
Max. rychlost
1080 km/h
Akční rádius
620 km
Předávací dolet
3220 km
Operační dostup
12 880 m
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