Export L159:
Nekonečný příběh

České letectvo získalo nové transportní letouny typu C-295M. Součástí obchodu se španělskou značkou CASA má být i předání celkem pěti letadel typu Aero L159. Jedná se o první (a pořád jediný) výsledek jinak neúspěšného úsilí českého státu i výrobce najít vhodného zákazníka pro nejvýkonnější vojenské letadlo domácího původu.

Letoun Aero L159 se řadí mezi velmi kontroverzní projekty. Jeho hodnocení sahají od důkazu úrovně českého zbrojního průmyslu až po zbraň, která je prý „nebezpečnější pro své uživatele než pro potenciálního nepřítele“. Zastáncům letadla nahrávají např. pozitivní hodnocení kvalit L159 od zahraničních odborníků, zatímco kritici poukazují zejména na smutný fakt, že se přes veškerou snahu nepodařilo najít zahraničního kupce, resp. dojednala se jen výměna pěti strojů v rámci kontraktu na španělské C-295M. Jaká je tedy skutečnost? Je L159 od samého počátku pouze drahým omylem, nebo se na jeho obchodním neúspěchu podepsaly převážně nepříznivé vnější okolnosti? Nebo se snad pravda nachází ještě jinde?

Objednávka 72 bitevníků
První studie nového letounu, jenž by nahradil L-39, zpracovala firma Aero Vodochody v roce 1992. Roku 1994 začal vývoj letounu L159 a v dalším roce vláda schválila podporu programu prostřednictvím úvěru pro Aero v hodnotě 1,62 miliardy korun se záměrem koupit 72 letounů, a to v jednomístné bitevní verzi, jež posléze dostala označení L159A ALCA (Advanced Light Combat Aircraft). 12. června 1997 bylo o tomto nákupu rozhodnuto usnesením vlády. Dodnes se tento krok kritizuje jako nedomyšlený, pokud ne rovnou nesmyslný. Zdá se, že za ním stály především snahy podporovat domácí průmysl, aniž by bylo jasné, k čemu Armáda ČR využije 72 podzvukových bitevníků. 18. srpna 1998 vzlétl první prototyp L159A a očekávalo se, že už v dalším roce budou předány první sériové stroje; jejich provoz ovšem začal až v dubnu 2000, navíc se objevovaly různé technické potíže a projekt se značně prodražoval. Z tohoto hlediska neznamenal program L159 mezi moderními vojenskými letadly žádnou výjimku (dokonce lze říci, že byl nejspíše méně problémový než mnoho letounů na Západě či v Rusku), což ale čeští politici evidentně nepochopili a program mnohdy ostře kritizovali, avšak zároveň jej nehodlali zrušit či zredukovat. Dodávky proto pokračovaly. Aero Vodochody navíc od počátku doufalo, že L159 záhy významně uspěje také na světovém trhu, takže bylo možné se „utěšovat“ tím, že se vzrůstající náklady nakonec mnohonásobně vyplatí. Naše armáda měla provozovat zejména jednomístné bitevníky, zatímco u dvoumístné cvičné obměny se počítalo převážně s vývozem, jehož objem se měl pohybovat ve stovkách kusů.

Co se „zbytečnými“ letouny?
Česká armáda ovšem brzy konstatovala, že v praxi může upotřebit nejvýše 24 bitevníků L159, takže zbylých 48 bylo zakonzervováno; jeden z nich posléze nahradil kus ztracený při havárií. Za 72 letounů, z nichž dvě třetiny nelze využít, tak český stát zaplatil v přímých platbách přes 50 miliard korun (cenová hladina z roku 1998), čímž se cena jednoho L159A přiblížila částce, za jakou se tehdy prodávala nadzvuková stíhačka 4. generace. Ze čtyřiadvaceti bitevníků byly čtyři konvertovány na „provizorní“ dvoumístnou cvičnou verzi L159T1, zatímco „opravdová“ cvičná varianta L159B Albatros II zůstává na prototypové úrovni. K oné konverzi se využily i díly ze čtyř zakonzervovaných letadel, takže v současnosti leží ve skladech 43 „celých“ strojů L159A. Od přelomu století probíhají pokusy značky Aero i české politické reprezentace získat pro ně odběratele, případně je jinak (téměř jakkoli) zužitkovat. Potencionálním zákazníkům se nabízí i možná konverze bitevníků na dvoumístné L159T1. Navíc se Aero samozřejmě snažilo (ačkoliv s postupně klesajícím odhodláním) nabízet nově vyrobené L159B. Od počátku století se dá napočítat asi čtyřicet států, které o L159 samy projevovaly zájem nebo jimž česká strana tyto stroje předváděla, popř. je nabízela k prodeji, zapůjčení, pronajmutí nebo prostě darování. Do těchto iniciativ se zapojila dlouhá řada premiérů, ministrů, poslanců, představitelů armády a společnosti Aero, média mnohokrát informovala o „smlouvách těsně před podpisem“, avšak reálné výsledky jsou těžko něčím jiným než zklamáním.

Jednání po celé Evropě
Od počátku se doufalo, že se L159 prosadí v zemích střední a východní Evropy. Např. vznikla myšlenka společného výcviku bojových pilotů Visegrádské čtyřky, jenž by probíhal v Polsku. Vybudování výcvikového střediska bylo schváleno v roce 2004, od té doby se toho však příliš nestalo a zdá se, že projekt „zamrznul“. L159 byly i samostatně nabízeny Slovensku, Polsku a Maďarsku; maďarští letci dokonce na našich strojích létají pravidelně, jelikož Armáda ČR jim pronajímá letové hodiny. Podobná spolupráce se rýsuje též s Polskem, jež údajně uvažuje také o odkoupení 16 letounů. Dalším zájemcem je Albánie, s níž se jedná o leteckém výcviku nebo o dodávce L159 už od listopadu 2005. Mezi první aktivní uchazeče o L159 patřilo Řecko, kde však nakonec zvítězil turbovrtulový T-6 Texan II. Letoun byl předváděn rovněž v Chorvatsku a Rumunsku. V prosinci 2008 deklarovalo Rakousko vážný zájem o deset až dvacet strojů pro výcvik a L159 jmenovalo jako asi první možnost, ovšem na jaře roku 2009 žádost stáhlo kvůli nedostatku peněz. V květnu 2009 se o letadlo zajímala Litva, jež dlouhodobě zvažuje pořízení aspoň malého počtu bojových letounů. Nakonec jediný (byť dost relativní) úspěch přišel coby součást jednání o nových transportních letounech, jež probíhalo od léta 2007. Španělská firma CASA (součást korporace EADS) nabídla výměnu pěti kusů L159 za jeden C-295M. Podobný návrh pak předložila italská Alenia, nabízející transportní stroj C-27J Spartan. Česká vláda ale dala přednost Španělsku a v květnu 2009 podepsala smlouvu, podle které bude jeden C-295M vyměněn za tři zakonzervované L159A a dva vyřazené dvoumístné L159T1 (za další tři stroje C-259M se pak standardně zaplatí suma 3,5 miliardy Kč).

Šance v jižní a východní Asii
Značně velké naděje se na přelomu století vkládaly do Indie, kde běželo výběrové řízení na 66 cvičných letadel. L159 se dostal do užšího kola výběrového řízení, nakonec však podlehl typu BAE Systems Hawk Mk 132. Podle neoficiálních zdrojů byl L159 vyhodnocen jako technicky dokonalejší, ale z ekonomických a politických důvodů dostal přednost britský letoun. Je nutno doplnit, že Indové nejsou s Hawky příliš spokojeni a v loňském roce avizovali výběrové řízení na další cvičné stroje; opět se hovořilo o pořízení L159, další zprávy se však zatím neobjevily. Důležitým uchazečem o L159, který sám projevil aktivní zájem, byl několik let Izrael; jednání vypadala ještě v listopadu 2005 poměrně nadějně, avšak židovský stát se pak rozhodl pro stroj T-6 Texan II. Díky propojení značky Aero s tchajwanskou společností AIDC se spekulovalo o prodeji na Tchaj-wan, ovšem ani k tomu nedošlo. Poněkud paradoxně byl L159 nedlouho poté předveden i pevninské komunistické Číně. Neuspěla ani nabídka pro Thajsko v březnu 2004 a ochabl i dlouhodobý zájem Filipín. Další zajímavou možnost představovala Srí Lanka, jež pak ale vybrala ruské stíhače MiG-29. V květnu 2007 se o 10 až 12 letounů L159 zajímala Gruzie, avšak dnes je na tento stát uvaleno jakési „neoficiální embargo“, neboť západní země nechtějí vyvolávat napětí ve vztazích s Ruskem. Svého času vypadala docela slibně možnost kontraktu s Indonésií, která od přelomu století zvažovala pořízení údajně 24 kusů L159B. V dubnu 2008 deklarovala záměr zakoupit šest dvoumístných letadel (tedy L159A přestavěných na L159T1), ale v loňském roce žádost stáhla pro nedostatek financí.

Do islámského světa a Afriky
Věřilo se ve velký úspěch v arabských zemích, kde mají české zbraně tradičně výtečné jméno. L159 byl bez výsledku prezentován Jemenu a Kuvajtu. Stroj údajně hodně zaujal jordánského krále Abdulláha II. při jeho návštěvě Česka a během roku 2009 se vedly rozhovory o dodávce cca 20 dvoumístných kusů, ale bez úspěchu. V říjnu 2009 byl L159 nabídnut nové vládě Iráku (opět by se mělo jednat o přibližně 20 dvoumístných letadel) a o měsíc později také Spojeným arabským emirátům. Za dosti pravděpodobnou možnost je nyní pokládán Afghánistán, s jehož vládou se už přibližně tři roky vedou jednání o darování L159 (jak známo, Česko již věnovalo Afghánistánu vrtulníky Mi-24). L159 byl nabídnut také hned čtyřem arabským zemím severní Afriky. V září 2003 to byl Egypt, na jaře následujícího roku probíhaly rozhovory s Libyí, poté i s Alžírskem a Marokem, avšak Libyjci a Alžířané dali přednost ruským Jak-130 a Maroko si vybralo americký T-6 Texan II. Navíc je známo, že bitevník byl prezentován delegaci Etiopie. L159B se účastnil výběrového řízení na 24 cvičných strojů pro letectvo Jihoafrické republiky, opět však prohrál s britským typem Hawk; Jihoafričané se totiž v roce 1999 rozhodli zakoupit „strategickou sadu“ cvičných letounů Hawk a stíhačů JAS-39 Gripen. V prosinci 2002 vyvstal vážný zájem Keni a o dodávkách osmi letounů v první polovině roku 2003 se hovořilo už jako o hotové věci, ale nakonec opět k ničemu nedošlo. Za jednoho z hlavních zájemců v Africe se pokládala Nigérie, s níž se o 24 kusech diskutovalo od konce roku 2006. Ale v listopadu 2007 tam došlo ke změně vlády a priorit akvizice a plán pořízení L159 padl; další pokus o odprodej v dubnu 2009 už se nesetkal s větší odezvou. Lze jmenovat ještě středoafrické Mali, s nímž se v minulých letech (naposledy v říjnu 2009) opakovaně jednalo o odprodeji asi deseti kusů, ale Mali zřejmě dává přednost udržování svých L-39.

Země Jižní i Severní Ameriky
Hlavním potencionálním odběratelem z Nového světa byla Venezuela, která se o L159 značně zajímala již od konce 90. let (venezuelský pilot byl první cizinec, který dostal možnost si stroj přímo vyzkoušet) a hodlala koupit snad až čtyřicet kusů. V české vládě údajně existovala silná skupina, která prodej Venezuele prosazovala, kontrakt však zablokovala americká vláda, která uvalila na Venezuelu zbrojní embargo v důsledku její agresivní protiamerické politiky. Velice podobný charakter měla jednání s Bolívií, jež zvažovala nákup šesti až deseti strojů; opět však zasáhli Američané, protože bolívijský režim rovněž sleduje protiamerickou politiku, a navíc je možná zapojený do obchodu s drogami. Objevila se zpráva, že oněch pět „vyměněných“ L159 by mohlo po úpravách směřovat právě do Bolívie, což ovšem Španělé údajně popřeli. A navíc je známo, že si Bolívie jako náhradu objednala (tak jako Venezuela) čínská cvičná letadla K-8 Karakorum. Vážným zájemcem byla od roku 2006 Kolumbie, která chtěla L159 nasadit v boji proti narkoteroristické organizaci FARC, ale pak se rozhodla pro brazilský turbovrtulový stroj EMB-314 Super Tucano. Obdobně skončila šance na dodávku do Chile. L159 byl předveden i delegacím Uruguaje a Mexika; zájem, který vzbudil, měl však spíše zdvořilostní charakter. Na podzim 2009 přinesla média zprávu o záměru Kanady zakoupit devět modifikovaných letounů L159 pro potřeby kanadské akrobatické skupiny Snowbirds. Jednání jsou údajně v počátcích a nejsou jednoduchá, neboť Kanada by chtěla jiný typ motoru a odlišnou elektroniku (možná by tedy odebrala jen draky L159). Odkoupení L159 údajně zvažoval také americký Pentagon, ale ne pro svou potřebu (přestože je poměrně málo známým faktem, že vlastní malý počet letounů L-39 Albatros), nýbrž pro možné dodávky spojencům.

Aero v obtížné konkurenci
Z čistě technického hlediska lze říci, že L159 představuje vysoce kvalitní vojenské letadlo, jež se může kdykoli měřit se světovou špičkou. Proč se tedy nedaří najít zahraničního odběratele? Zejména je to kvůli konkurenci v oblasti podzvukových cvičných a lehkých bojových letounů, kde se firma Aero Vodochody dovede jen hodně obtížně prosadit v běžném výběrovém řízení. Sice dokáže nabízet srovnatelně výkonnou techniku, není však schopna ji doplnit tím, na co se dnes hledí mnohdy přinejmenším stejně významně jako na technické parametry, tj. nabídkami investicí, offsetů či licenční produkce. Naopak pro velké firmy jako BAE Systems jsou takové „doplňkové“ požadavky samozřejmostí, a proto může L159 dost těžko konkurovat typům jako BAE Hawk. Kromě toho dnes dochází k výraznému vzestupu sektoru turbovrtulových letounů (např. T-6 Texan II), které dnes mnoho zemí upřednostňuje před proudovými. Na trh ve třetím světě se navíc agresivně tlačí stroje čínské (K-8) a brazilské (EMB-314). Jednomístná varianta L159A ALCA nyní tvoří jednu z mála výjimek v nabídce jinak převážně dvoumístných strojů, ale paradoxně se ukazuje, že pro dnešní konflikty je snad až příliš dobrá. L159A je sice patrně jediným letounem své kategorie, jenž nese palubní radiolokátor s potenciálem navádět i rakety AMRAAM, ovšem v „malých válkách“ proti teroristům nebo povstalcům se taková schopnost asi příliš neuplatní. Případní zájemci totiž vyžadují jednoduchá levná letadla, kdežto úroveň (a samozřejmě náklady) L159A se blíží nadzvukové stíhačce. Aero zřejmě ještě nemá dořešenou logistickou podporu provozu letounů v zahraničí, údajně ani neexistuje provozní dokumentace k L159 v angličtině (společnost Aero však tvrdí opak).

L159 jako oběť české politiky
Špičková technologická úroveň L159 je rovněž příčinou dalšího velkého problému při snaze o vývoz. Letadlo má americký motor Honeywell/ITEC F124-GA-100 a také palubní elektronika pochází z velké části z USA, takže jakýkoli možný export L159 musí Američané schválit. Ale jelikož o český letoun jevily zájem i režimy, které jsou buď přímo protiamerické, nebo značně nespolehlivé a nestabilní, USA několikrát odmítly svoje svolení udělit. V některých případech sehrál roli vliv i legislativy Evropské unie nebo embarg OSN. Z finančních i právních důvodů se proto někdy mluvilo o vývoji levnější vývozní verze s ukrajinským motorem a „necitlivou“ evropskou avionikou, ale zdá se pravděpodobnější, že dnes už Aero doufá nejspíše jen v to, že pomůže při prodeji „zbytečných“ strojů (zejména formou jejich přestavby na cvičné L159T1). Těmto snahám však dnes příliš nepomáhá globální hospodářská krize, kvůli které mnoho států redukuje obranné výdaje. Stále jediným úspěchem proto zůstává dohodnutá výměna pěti L159 se španělskou značkou CASA, přestože pořád není jasné, kdy se nakonec opravdu zrealizuje a co se poté s oněmi letadly vůbec stane (korporace EADS oficiálně uvádí jen tolik, že probíhají rozhovory s několika možnými uživateli). Jako pravděpodobný osud alespoň části zbývajících bitevníků se dnes zdá být jejich darování (zřejmě Afghánistánu) nebo zapůjčení státům střední a východní Evropy za účelem výcviku. Tím by se alespoň snížily náklady na konzervaci (ty se ročně pohybují v desítkách milionů korun) a případný uživatel by snad mohl zadat kontrakt na údržbu strojů. Ale i tak je evidentní, že projekt L159 bude z ekonomického hlediska znamenat velké zklamání. Příčina ovšem neleží ani tak v samotném letadle; vlastně lze říci, že L159 měl (resp. snad ještě má) velmi vysoký potenciál, který se ale stal obětí nekoncepční a neprozíravé zbrojní, hospodářské i zahraniční politiky České republiky.
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Co možná nevíte o letounu Aero L159
V 60. letech vznikl projekt bitevníku o rychlosti Mach 1,4 s označením L-159 Sokol.
V roce 1992 byl navržen projekt těsně nadzvukového nástupce L159 označený L-X.
Zvažovala se i instalace nové varianty slovenského motoru DV-2, který pohání L-59.
Prototyp dvoumístného L159B byl zhotoven coby přestavba továrního letounu L-59.
Na produkci L159 se podílelo okolo 27 českých a více než 40 zahraničních výrobců.
Jen přibližně 20 % součástí letadla se vyrobilo v Česku, kolem 47 % pochází z USA.
Obratností v malých výškách a rychlostech překonává L159 většinu stíhacích letadel.
Na letounu byl odzkoušen mj. také průzkumný kontejner Thales Vicon 18 Series 601.
Izraelská firma Rafael nabídla integraci špičkových střel Python-4, ale Česko odmítlo.
L159 byl vystaven i s raketami AMRAAM, ale dosud je zřejmě odpalovat nedokáže.
Zatím jen L159B má nástavec pro tankování za letu, ačkoliv na L159A jej lze doplnit.
Bitevník L159A má vlastně i „zadní kokpit“, v němž se však nachází palivová nádrž.
L159T1 se ve firmě Aero interně označuje jako L159BAT („B from A for Training“).
V případě zájmu o nové letouny by Aero údajně dokázalo vyrábět až 36 strojů za rok.
USA formálně zařadily L159 do svého prodejního programu Foreign Military Sales.
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