Eitan:
Největší izraelský bezpilotní letoun

Izrael tradičně patřil k průkopníkům vývoje, výroby a bojového využití bezpilotních vzdušných prostředků a tuto svoji pozici si nadále udržuje. Potvrzuje to i jeden z nejvýkonnějších letounů této kategorie, který se označuje jako Eitan, Heron 2 či Heron TP. Patří mezi bezpilotní stroje s dlouhou vytrvalostí a kromě průzkumné role může působit jako retranslační stanice, vzdušný tanker nebo nosič protiraketových zbraní.

Izrael zahájil vývoj bezpilotních letadel v 70. letech, a to v reakci na velké ztráty pilotovaných typů za války Jom Kippur v roce 1973. Záhy se stal pionýrem v oboru taktických bezpilotních letounů pro průzkum bojiště („battlefield UAVs“) či pro roli klamných cílů pro protivzdušnou obranu nepřítele; tyto stroje byly úspěšně nasazeny mj. v roce 1982 nad Libanonem. Tím však letečtí konstruktéři židovského státu zdaleka neskončili, protože v té době už se zabývali stroji vyšší kategorie, tedy letouny s dlouhou vytrvalostí („long-endurance UAVs“), jež mohou plnit strategické úkoly. Vzhledem k izraelské snaze udržet vojenskou nadvládu v regionu Středního východu je takový vývoj logický. Dnes už tedy Izrael disponuje bezpilotními letouny, jež jsou schopné operovat doslova tisíce kilometrů od jeho hranic.

Úspěšný letoun Heron
V roce 1994 byl zalétán bezpilotní stroj Heron izraelské značky IAI (Israel Aircraft Industries, nyní Israel Aerospace Industries), resp. její divize Malat. Heron náleží do kategorie MALE, tj. mezi bezpilotní stroje dlouhého dosahu pro střední výšky (Medium-Altitude Long-Endurance) a lze jej pokládat za protějšek amerického letadla RQ-1 Predator. Obdobně jako starší taktické letouny z firmy IAI využívá charakteristickou koncepci se střední trupovou gondolou a dvěma ocasními nosníky, ale v podstatně větším měřítku, jelikož má rozpětí 16,6 m a max. vzletovou hmotnost 1100 kg. Nabízí vytrvalost přes 45 hodin, dokáže operovat ve výšce až 9000 m a má dolet přes 350 km. Někdy se označuje také Matahz a v izraelském letectvu nese název Shoval. Navíc si tato letadla koupily či pronajaly Austrálie, Brazílie, Ekvádor, Indie, Francie, Kanada, Německo, Turecko a USA; pro Francii vyvinula firma IAI spolu s evropskou korporací EADS upravenou verzi nazvanou Eagle. Izraelské letectvo rozsáhle využívalo letadla Heron za války v Libanonu v roce 2006, a to především jako platformy schopné dlouhodobě sledovat bojiště a dodávat jednotkám informace prakticky v reálném čase. Ještě před touto válkou však prosákly zprávy o tom, že IAI už vyvíjí nový stroj s rozpětím 35 m (čili zhruba jako Boeing 737), který má být největším bezpilotním letounem světa.

Obří Eitan se představuje
Stroj se poprvé vznesl 10. května 2007, kdy se objevily i jeho první fotografie. Společnost IAI jej označuje jako Heron 2 nebo Heron TP (Turbo-Prop čili turbovrtulový), ovšem nejznámější je pod názvem, který dostal od izraelského letectva, tedy Eitan („Vytrvalec“). První informace o rozpětí 35 m a největším bezpilotnímu letounu na světě se ukázaly jako trochu přehnané, ale přesto je Eitan opravdu impozantním strojem. Rozpětí křídla činí 26 m a délka asi 14 m, takže jde bezesporu o největší izraelský bezpilotní letoun a také (po americkém RQ-4 Global Hawk) o druhý největší bezpilotní letoun na světě. Zjednodušeně se dá konstatovat, že konstrukčně je to Heron zvětšený asi o 60 % a poháněný turbovrtulovým agregátem Pratt & Whitney Canada PT6A s výkonem přibližně 900 kW, jenž roztáčí čtyřlistou vrtuli o průměru 2,8 m. Maximální vzletová hmotnost letounu činí 4560 kg, z čehož asi tunu představuje užitečné vybavení. Eitan vyniká také tím, že toto vybavení lze umisťovat pozoruhodně rozmanitým způsobem, a to pod příď, do rozměrného nákladového prostoru v trupové gondole, do nevelkých kulatých pouzder na koncích obou ocasních nosníků a ještě na několik externích závěsníků pod křídlo. Z dalších zajímavých prvků vybavení letounu je nutno uvést družicový komunikační systém (právě jeho anténu ukrývá charakteristický „hrb“ na přídi), odmrazovací soustavu a také komplex pro plně automatický start a přistání, pro něž stačí dráha 1000 m.

Vytrvalost až 70 hodin
IAI Eitan nesporně patří na nejvyšší příčky kategorie bezpilotních strojů MALE a překonává i hlavní americký letoun tohoto druhu, tj. MQ-9 Reaper (neboli Predator-B). Dosahuje cestovní rychlosti 445 km/h a dokáže operovat ve výšce okolo 13 700 m, tedy dost vysoko nad letovou hladinou komerčních dopravních letounů. Značně se ale liší údaje o jeho vytrvalosti; zpočátku se hovořilo o minimálně 30 hodinách, zatímco dnes dostupné informace říkají, že Eitan vydrží ve vzduchu 60, možná dokonce 70 hodin! Konkrétní údaj o doletu publikován nebyl, avšak na základě známé rychlosti a vytrvalosti je evidentní, že dosah stroje zajisté pokrývá celou oblast „velkého Středního východu“. V současné době se Eitan používá jako průzkumný a sledovací, k čemuž slouží rozsáhlá škála senzorů. Pod přídí stroje se nachází optoelektronická platforma, kterou lze identifikovat jako zařízení AMPS (Advanced Multi-sensor Payload System) značky Elbit, resp. její divize Elop. V hlavním nákladovém prostoru je nejpravděpodobněji instalován velký radiolokátor se syntetickou aperturou. Kromě běžného průzkumu a sledování se nabízí i možnost námořního hlídkování (v této roli už se uplatňuje typ Heron, resp. Shoval) a nasazení při nevojenských misích, např. při zvládání následků přírodních katastrof. (Stále se např. málo ví, jak cenné služby poskytly v roce 2005 letouny Heron indické armády při pátrání po lidech, kteří přežili ničivou vlnu tsunami v jihovýchodní Asi.)

Výjimečné možnosti uplatnění
Rozměry a výkony letounu Eitan však dovolují jeho efektivní využití i pro úkoly, pro něž jsou starší typy bezpilotních letounů prostě příliš malé. Jedná se např. o elektronickou a signálovou rozvědku (ELINT či SIGINT) a výhledově rovněž o elektronický boj. Zvažuje se též nasazení letounu coby nosiče komunikačních zařízení, resp. ve funkci létající retranslační stanice, která by doplňovala či suplovala spojovací družice. Vedle toho je známo, že se Izrael už několik let intenzivně zabývá možností konverze velkých bezpilotních letadel na tankery, které by mohly doplňovat palivo menším bezpilotním letounům. Hlavním kandidátem pro tuto funkci je právě Eitan, který by se podle zdrojů z izraelského průmyslu dal modifikovat tak, aby mohl po dobu více než 24 hodin nést náklad paliva o váze až 4,5 tuny. Bezpilotní tanker by mohl bez ohledu na riziko operovat i velmi blízko bojiště, což by samozřejmě značně zvyšovalo tempo operací. Ovšem ani to ještě není vrchol možností typu Eitan, neboť se od počátku hovoří o tom (a nyní už se to pokládá za prakticky nepochybné), že může dopravovat také zbraně. Přinejmenším se jedná o lehké naváděné pumy, ale hlavní výzbroj mají představovat protiraketové střely. Eitan byl totiž vyvíjen nejen jako průzkumná platforma, ale i jako součást sítě protiraketové obrany. Tvoří v zásadě jeden z prvků programů BPI a BPLI (Boost Phase Intercept, resp. Boost Phase Launcher Intercept), jejichž cílem je ničení balistických střel v úvodní fázi letu a rovněž jejich odpalovacích zařízení. K tomu slouží malé řízené střely Sniper, jež mají zasahovat zrychlující balistické rakety i jejich pohyblivé startovací rampy.

Vydařený křest ohněm
Eitan se oficiálně představil na veletrhu Paris Air Show 2007, do služby u izraelského letectva se dostal v průběhu roku 2008 a již na počátku roku 2009 byl bojově nasazen, a to při rozsáhlé operaci Lité olovo v Pásmu Gazy. Ale v jejím průběhu už také dokázal, že je skutečně strojem pro dálkové akce. Někdy koncem ledna 2009 totiž izraelské letectvo uskutečnilo vzdušný úder v Súdánu, kde zničilo konvoj přepravující íránské rakety; ty měly být propašovány do Egypta, odkud by se dostaly do Pásma Gazy k teroristům z hnutí Hamás. Vlastní útok zřejmě provedly vyzbrojené bezpilotní letouny Elbit Hermes 450, kdežto Eitan zajistil zpravodajskou podporu. Často se navíc spekuluje o tom, že stroje Eitan se mají zúčastnit možné izraelské operace proti Íránu; pro představu, vzdálenost z Izraele do íránského centra jaderného výzkumu Isfahan činí okolo 1600 km. Protiraketové schopnosti typu Eitan by pak přišly velmi vhod v případě, že by Írán chtěl provést odvetu pomocí svých balistických střel řady Šaháb. Výkony letadla by se již brzy mohly dále zvýšit zástavbou dvou proudových motorů Williams FJ44-2; tato obměna má nést název Heron TJ. Už se objevuje i zájem ze zahraničí, zejména z Indie a evropských zemí, pro které už se chystá „europeizovaná“ verze Eagle 2, zatímco americká značka Aurora Flight Sciences vyvíjí „amerikanizovanou“ podobu jménem Orion. Nelze však pochybovat o tom, že Eitan zůstane na prvním místě výkonným průzkumným, útočným a odstrašujícím prostředkem k zajištění bezpečnosti a vojenské převahy Státu Izrael.
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