Nadějná budoucnost Gripenu

23. dubna 2008 byl slavnostně představen bojový letoun Gripen Demo neboli demonstrátor „Gripenu další generace“. Na základě tohoto stroje se již rodí nové verze JAS-39. Mohou se prosadit hlavně u těch zákazníků, kteří jeví zájem o moderní a výkonné, ale zároveň nenáročné víceúčelové letouny.

Přes počáteční kritiku některých odborníků (či „odborníků“) je dnes švédsko‑britský bojový letoun JAS‑39 Gripen hodnocen jako velice úspěšný. Používají jej letecké síly již čtyř zemí (mimo Švédska a Česka též Maďarska a Jihoafrické republiky), nedávno se pro něj rozhodla pátá (Thajsko) a lze očekávat i další. Ale letectva budoucích zákazníků už zřejmě nebudou kupovat Gripeny v dnes vyráběném provedení; vývoj JAS‑39 se totiž nezastavil a vstupuje do nové fáze. Na světový trh má přijít další generace Gripenu vycházející z demonstrátoru „Gripen Demo“. (Více o něm najdete na jiném místě tohoto čísla ATM.)

Gripen terčem kritiky
JAS‑39 Gripen je jedním ze tří typů bojových letounů, které se označují jako „evropské delta‑kachny“. To odkazuje na podobnou aerodynamickou koncepci, která využívá křídlo ve tvaru delta a pohyblivé kachní plochy. Jestliže ovšem Eurofighter Typhoon i Dassault Rafale představují poměrně těžké dvoumotorové stroje, švédsko‑britský Gripen je konstruován jako lehký jednomotorový víceúčelový typ, čímž navazuje na starší švédské stíhačky J35 Draken a J37 Viggen. A stejně jako ony může i Gripen bezpečně vzlétat a přistávat na krátkých neupravených plochách (včetně kvalitních dálnic a silnic).
Gripen se však brzy stal terčem kritiky, která poukazovala na jeho údajně nižší výkony, a to nejen při srovnání se zmíněnou těžší dvojicí evropských strojů, ale i v komparaci s letounem F‑16. Tato kritika je ovšem dost zkreslující; srovnání Gripenu s těžšími dvoumotorovými stroji logicky musí vyústit v tvrzení o nižších výkonech švédského typu, ale nemělo by se zapomínat, že lehčí letouny mají i zřetelně nižší provozní náklady, takže pro menší země jsou atraktivnější a vhodnější. Úvahy některých českých politiků, že místo Gripenu jsme se měli rozhodnout pro Typhoon, zjevně ignorují fakt, že Typhoon se dnes zdá zbytečně nákladný dokonce i Rakušanům.
A pokud jde o komparaci Gripenu a F‑16, kritici se soustředili zejména na nejnovější verze amerického stroje, jako je F‑16E/F Desert Falcon prodaná Spojeným arabským emirátům. Skutečností je, že tato verze disponuje radarem AESA, vestavěným senzorem IRST, větší zásobou paliva i munice a lepším poměrem tahu vůči hmotnosti než Gripen. Mělo by se však dodat, že toto provedení F‑16 je vrcholem přibližně třicetiletého vývoje (prototyp F‑16 vzlétl v lednu 1974) a je už poměrně blízko technickým limitům konstrukce. Naproti tomu Gripen je velmi „mladý“ letoun, který má před sebou nejméně dvacet let bojové kariéry a modernizací, takže dnešní verze JAS‑39A/B a JAS‑39C/D jsou pouhým začátkem, stejně jako kdysi první série F‑16. Vývojový potenciál Gripenu je nepochybně veliký a lze předpokládat, že jeho budoucí verze budou oproti těm dnešním znamenat podobný technický a výkonový posun jako F‑16E/F oproti F‑16A/B.

Vzniká „Next Generation“
Modernizace Gripenu v podstatě začala už ve druhé polovině 90. let, kdy letoun dosáhl plné operační způsobilosti ve švédském letectvu a začal získávat také pozornost zahraničních zájemců. Za první sériovou variantu se pokládá standard JAS‑39A/B, což jsou vlastně dvě počáteční série strojů pro Švédsko. Pro třetí sérii, která už je poněkud odlišná a modernizovaná, se používá označení JAS‑39C/D. Tomuto provedení odpovídají rovněž všechny Gripeny pro zahraniční zákazníky. Mezi hlavní odlišnosti této verze patří nástavec pro tankování za letu, moderní přístroje v kokpitu, zdokonalený navigační systém, výkonnější prostředky elektronického boje a širší arzenál zbraní. Všechny JAS‑39A/B mají být modernizovány na standard C/D.
Žádné z těchto vylepšení však neznamená odpověď na onu kritiku založenou na srovnání JAS‑39 s americkým F‑16. Z tohoto důvodu byly na přelomu století zahájeny práce na další verzi Gripenu, pro niž se začal používat název „Next Generation Gripen“. Pro sériové stroje je předběžně vyhrazeno označení JAS‑39E/F, ale kromě toho je dost možné, že budou existovat rovněž speciální písmenná označení pro jednotlivá „národní“ exportní provedení. První oficiální konkrétní informace o „Gripenu další generace“ byly zveřejněny v roce 2006. První realizaci projektu znamená demonstrátor „Gripen Demo“, který byl slavnostně předveden na ceremoniálu 23. dubna 2008.
Pozornost firmy Saab se soustředila především na pohon. Motor Volvo RM12 pohánějící stávající verze JAS‑39 je vlastně kopií amerického typu General Electric F404, který ve dvojicí pohání americký stíhač F/A‑18 Hornet. Přestože švédská verze má proti originálu vyšší tah, celkový poměr tahu k tíze není pro Gripen právě vysoký a opravdu zaostává za současnými F‑16. Proto byly zpracovány studie použití jiného agregátu; uvažovalo se mj. o motorech Eurojet EJ200 nebo SNECMA M88‑3, ale největší naděje se vkládaly do amerického F414, jež byl nakonec i vybrán. Jde o úpravu nazvanou F414G, která má oproti RM12 tah vyšší o cca 25 %. S pohonem samozřejmě souvisí rovněž zásoba paliva; byly navrženy mj. konformní nádrže připojené k horní části trupu či instalace přídavné nádrže do draku dvoumístného stroje namísto zadního kokpitu, ale nakonec dostalo přednost malé „roztažení“ trupu do stran. Tím zároveň vzniká prostor pro přesun hlavních podvozkových noh, což zase uvolňuje místo pod trupem pro další dva zbraňové závěsníky.

Nabídky pro Skandinávii
JAS‑39E/F tedy bude mít zhruba o 35 % větší zásobu paliva a o dva zbraňové závěsníky víc, tj. celkem deset. Další důležitou změnou projde přístrojové vybavení; stroj má dostat radar typu AESA, na němž pracují společnosti Ericsson a Thales, a pasivní infračervený senzor IRST před kabinou (podobným systémem jsou vybaveny letouny Typhoon i Rafale). Významně se má rozšířit i nabídka výzbroje, což už ovšem bude úzce souviset s požadavky konkrétních zákazníků. „Gripen nové generace“ je totiž vyvíjen především pro exportní účely. Samozřejmostí je však vypouštění dvou nových evropských střel vzduch‑vzduch, tedy rakety IRIS‑T krátkého dosahu a Meteor BVRAAM dlouhého dosahu; ty by se měly dostat i do výzbroje JAS‑39C/D.
Přestože na přelomu století se objevovaly rozličné předpovědi o jisté „saturaci“ trhu bojových letounů, skutečnost je zcela opačná, neboť každý rok je uzavřeno několik velkých kontraktů na víceúčelové stíhací letouny. Specifickou roli v tomto dění sehrává program Joint Strike Fighter, zamýšlený jako nástupce letounů F‑16, F/A‑18 a Harrier. Vzhledem k technickým potížím stíhače F‑35 Lightning II a narůstajícím odhadům cen sériových kusů začínají některé partnerské země projevovat nespokojenost a ohlížejí se po alternativních řešeních. A jelikož Gripen je také konstruován jako možný nástupce F‑16, mohou být problémy F‑35 příležitostí pro firmu Saab.
Mezi hlavními „nespokojenci“ v projektu JSF jsou dva severské státy, Norsko a Dánsko. Oba již oznámily, že účast v programu JSF nepřeruší, ale nemohou závazně slíbit zakoupení sériových letounů. A Norsko v květnu 2006 sdělilo, že zahajuje výběrové řízení, jehož se kromě F‑35 účastní i další typy. Značka Saab tedy zanedlouho připravila návrh Gripen‑N, což je specifikace JAS‑39E/F uzpůsobená pro potřeby Norska. Její základní výzbroj mají tvořit protilodní střely NSM (Naval Strike Missile). Dále byla navržena i varianta Gripen‑DK pro Dánsko. V jejím případě se počítá především s útoky na pozemní cíle pomocí naváděných pum typu SDB (Small Diameter Bomb), kterých by na skupinových závěsech mohlo být neseno až šestnáct.

Šance Gripenu v Indii
Kromě skandinávských států hodlá značka Saab uspět i v dalších zemích. Značnou sebedůvěru projevuje především v případě států střední a východní Evropy, a to Slovenska, Rumunska, Bulharska a Chorvatska. Gripen je nabízen také Řecku a Švýcarsku. Kromě toho se produkt značky Saab účastní výběrových řízení ve dvou mimoevropských velmocích, jimiž jsou Brazílie a Indie. V prvně jmenované zemi se Gripenu mnoho šancí nedává, protože Brazílie má zájem o těžké dvoumotorové letouny a zřejmě bude volit mezi Su‑35 a Rafale. (Podle nejnovějších zpráv se Brazílie rozhodla připojit k ruském projektu letounu 5. generace PAK FA, což by samozřejmě jasně favorizovalo Su‑35.)
Švédové však neskrývají sebevědomí v případě Indie, kde svoje šance hodnotí vysoko. Indické výběrové řízení na 126 bojových letounů, které by měly nahradit zastaralé MiG‑21, se táhne už od konce roku 2005 a všechny termíny byly několikrát posunuty. Do 30. dubna 2008 odeslalo své nabídky indickému letectvu šest uchazečů, takže Indové vybírají mezi typy Boeing F/A‑18E/F‑IN Super Hornet, Lockheed Martin F‑16IN, MiG‑35, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon a JAS‑39 Gripen‑IN. Přestože se předpovídá „souboj“ F/A‑18E/F a MiG‑35, podle některých zdrojů se zdá, že by švédský letoun mohl ještě překvapit.
Provedení Gripen‑IN vychází z JAS‑39E/F a vyznačuje se zejména využitím systémů izraelské provenience, neboť Indie udržuje se židovským státem velmi vřelé vztahy a je největším odběratelem izraelských zbraní. Do výzbroje indického Gripenu by tedy měly patřit izraelské střely vzduch‑vzduch Python‑5 a Derby, řízené pumy a navigační, naváděcí a průzkumné kontejnery. Ve srovnání s konkurenčními letouny zdůrazňuje Saab zejména nízké náklady a ochotu poskytnout ty nejlepší technologie, čemuž se někteří jiní účastníci konkurzu brání.

Přijde i „StealthGripen“?
Kromě „Gripenu další generace“ a jeho exportních modifikací je známo, že firma Saab navrhovala ještě nejméně tři další verze. První z nich by mohl být palubní úderný Gripen, který by také vycházel z JAS‑39E/F. Není ale zcela jasné, jakému zákazníkovi má být vlastně určen, neboť současní i předpokládaní vlastníci letadlových lodí už jsou vesměs rozhodnuti, případně vybírají palubní stroje z jiných nabídek. Druhým zajímavým konceptem je bezpilotní bojová varianta Gripenu. Zdá se ovšem, že šlo jen o produkt jakéhosi „brainstormingu“, s jehož realizací se zřejmě v dohledné době nepočítá.
Poněkud větší důležitost se přikládá „třetí generaci“ Gripenu, tedy stroji, jež by měl na konci příštího desetiletí nastoupit na místo JAS‑39E/F. Má jít o obtížně zjistitelný letoun, který je znám jako „StealthGripen“, případně JAS‑39G/H, ale vzhledem k jeho značné odlišnosti od stávajícího JAS‑39 je možné, že se bude jmenovat úplně jinak. Firma Saab již testovala v odrazové komoře model „StealthGripenu“, na kterém je viditelná zalomená odtoková hrana křídla i kachních ploch. Nejdůležitější změnou je však „vynechání“ svislé ocasní plochy, neboť letoun by měl být řízen pomocí vychylování tahu motoru; v tomto kontextu je možno dodat, že s takovou tryskou se perspektivně počítá i pro Gripeny varianty JAS‑39E/F. Výzbroj bude nesena ve speciálních kontejnerech pod křídlem.
Švédské letectvo a firmy Saab a BAE Systems zpracovaly jakousi střednědobou vizi vývoje, tzv. Gripen System Development Plan. Nedávno předvedený „Gripen Demo“ vlastně jen ilustruje některé modernizace, s nimiž se do budoucna počítá. Jestliže exportní letouny budou vyráběny na úrovni JAS‑39E/F, Švédsko hodlá své Gripeny na tento standard postupně modernizovat, jakmile budou příslušné technologie k dispozici. Vývoj Gripenu je tedy pojat jako pozvolná evoluce, která bude letounu zajišťovat maximální výkony při minimálních nákladech. Ostatně právě to bylo cílem, se kterým byl projekt Gripen zahájen.
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