Gulfstream ve vojenském letectvu Izraele

Do výzbroje izraelského letectva nastupuje nový letoun včasné výstrahy Eitam, který vychází z obchodního tryskového letounu Gulfstream. Není to však první a zřejmě ani poslední vojenské využití tohoto stroje v Izraeli.

Obchodní proudové letouny („biz‑jety“) značky Gulfstream (nyní divize korporace General Dynamics) patří mezi nejúspěšnější na světě. K jejich častým uživatelům se však neřadí jen milionáři či manažeři, ale rovněž ozbrojené síly. Zpravidla je provozují jako rychlé štábní a VIP letouny, což dokládá např. typ C‑37B používaný Pentagonem. Ale snad ještě zajímavější jsou výrobky značky Gulfstream s Davidovými hvězdami.

Kontrakt pro pět firem
Vojenské využití civilních „biz‑jetů“ je stále častější. Řada států má zájem o speciální letouny pro elektronickou rozvědku, včasnou výstrahu či námořní hlídkování, ale provoz příslušných specializovaných variant velikých dopravních letadel je pro ně neúnosně velkým a zbytečným luxusem. Jako platformy pro takové speciální prostředky se tedy velmi rychle prosazují menší, ale přesto pozoruhodně výkonné „biz‑jety“.
Standardními izraelskými letouny pro elektronickou rozvědku a boj byly dlouho tři stroje REEM na bázi typu Boeing 707. Tyto letouny však neúprosně zastaraly, takže izraelské vzdušné síly vyzvaly známou zbrojovku IAI (Israel Aircraft Industries, nyní Israel Aerospace Industries), aby za ně vyvinula odpovídající náhradu. Bylo rozhodnuto, že specifikacím židovského státu by nejlépe vyhovoval některý špičkový „biz‑jet“ se zvláště velkým doletem, resp. dlouhou vytrvalostí. Volba pak padla na výrobky americké společnosti Gulfstream.
Jako první se v izraelských barvách objevil typ Gulfstream GV, který přišel na světový trh v roce 1997 jako nástupce úspěšné řady GIV. V listopadu 2001 ministerstvo obrany Izraele uvedlo, že si hodlá pořídit tři letouny GV a upravit je pro „speciální mise“. Kontrakt byl zadán celkem pěti firmám. První z nich byl samozřejmě Gulfstream, který měl zkonstruovat samotné letouny. Firma Lockheed Martin dostala zakázku na jejich uzpůsobení pro vojenský provoz a společnost Garrett Aviation měla modifikovat interiér letadel. Závěrečná práce připadla dvěma divizím firmy IAI. Značka Elta dodala elektronické vybavení a Bedek Aviation se postarala o údržbu a logistiku.

Modulární koncepce
První upravený stroj nazvaný SEMA (Special Electronic Mission Aircraft) přistál 23. května 2005 v Izraeli, kde se jej ujaly jmenované divize firmy IAI. Následovala montáž elektronického vybavení a posléze předání izraelským vzdušným silám. Při této příležitosti letoun dostal bojové jméno Shavit (Kometa). Druhý stroj byl dodán v roce 2006 a třetí v roce 2007. Byly zařazeny do 122. eskadry zvláštních operací, která bývá označována také jako eskadra Nachshon. Sídlí na letecké základně Lod u letiště Bena Guriona poblíž Tel Avivu.
Jak je u izraelské techniky zvykem, informace o elektronickém vybavení Shavitu jsou velmi kusé. Hlavním účelem je signálové a elektronické zpravodajství (SIGINT a ELINT), k němuž slouží komplex jménem Airborne Integrated Signal Intelligence System (AISIS). Modulární uspořádání umožňuje provádět i elektronický boj, vzdušné velení nebo námořní hlídkování. Charakteristickým znakem je podlouhlá gondola pod přední částí trupu, jež ukrývá výkonný radiolokátor s bočním vyzařováním (SLAR) a syntetickou aperturou (SAR). Kromě pilota a navigátora tvoří běžnou osádku dvanáct důstojníků‑operátorů.
Na počátku 21. století začal Izrael řešit také problém náhrady radiolokačních strojů včasné výstrahy. Vznikla totiž paradoxní situace, kdy Izrael vyvážel supermoderní radarový systém Elta EL/W‑2075 Phalcon (podrobnosti v Armádním technickém magazínu 1/2006), kdežto izraelské síly vzdušný komplex včasné výstrahy vůbec neměly. Phalcon používá jako nosiče velká letadla (dosud Boeing 707 a Iljušin Il‑76), ale od izraelských vzdušných sil dostala společnost Elta zadání vyrobit kompaktní variantu pro některý vhodný typ „biz‑jetu“.

Se čtyřmi anténami
Vhodným typem se ukázal být Gulfstream G550, výkonnější verze úspěšného GV, která přišla na civilní trh v září 2002. Necelý rok poté, konkrétně 28. srpna 2003, si izraelské ministerstvo obrany objednalo čtyři exempláře za částku 473 milionů dolarů s opcí na další dva; kontrakt byl později zmenšen na tři kusy. Program dostal oficiální název CAEW, Conformal Airborne Early Warning, který odkazuje na neobvyklý fakt, že antény radaru se nacházejí přímo v trupu.
První příslušně upravený G550 přistál v Izraeli 19. září 2006 a následně byl předán firmě Elta, aby do něj namontovala onen „kompaktní Phalcon“, oficiálně označený EL/W‑2085. Druhý G550 přibyl 29. května 2007 a třetí by měl dorazit v letošním roce. Letoun obdržel bojové jméno Eitam (Mořský orel) a první hotový kus byl letectvu dodán letos v březnu. Všechny tři by měly být v provozu na konci roku 2009. Stejně jako letouny Shavit budou sloužit ve 122. zvláštní eskadře.
Eitam se od základní civilní verze odlišuje podstatně více než Shavit. Důvodem je hlavně skutečnost, že radar Phalcon využívá čtyři oddělené antény s elektronickým směrováním paprsků. Jsou umístěny ve čtyřech aerodynamických krytech, které se nalézají v přídi, po bocích a v zádi, čímž je dosaženo plného kruhového pokrytí. Vzdušný cíl lze zjistit na vzdálenost nejméně 400 km. Letoun nese také další špičkové přístroje a uvádí se, že cena elektronického vybavení pro jeden Eitam přesahuje 100 milionů dolarů. Obsluhu systému tvoří šest osob. Zajímavá je i dlouhá vytrvalost, která činí přes deset hodin.

Proti „vzdáleným hrozbám“
Výstražný prostředek na bázi G550 se nejspíše brzy objeví také v barvách dalšího státu. Singapur oznámil, že své čtyři stroje E‑2C Hawkeye nahradí stejným počtem radarových letadel, která budou využívat konstrukci Gulfstream G550. A další zdroje pak upřesnily, že dodavatelem bude Izrael. Společnost IAI odmítla tyto informace komentovat, ale vzhledem k těsným vztahům obou zemí a k faktu, že jiná odpovídající verze G550 není známa, je velice pravděpodobné, že CAEW bude létat také se singapurskými výsostnými znaky. První kus má být dodán ještě letos a všechny čtyři mají být v provozu v roce 2010.
Ale ani tím seznam izraelských modifikací G550 nekončí. Už od listopadu 2006 totiž přicházejí zprávy o tom, že Gulfstream a IAI pracují na modifikaci pro vzdušné tankování. Letoun by měl nést až 25 000 kg paliva a v případě potřeby by dokázal čerpat palivo i z větších tankerů na bázi B707 a C‑130, které Izrael provozuje, což by přineslo jakousi „decentralizaci“ tankování. Rozhodně jde o originální nápad, neboť malý vzdušný tanker na bázi „biz‑jetu“ dosud ze světa není znám.
Generál izraelského letectva Yohanan Loker potvrdil, že Izrael má zájem o získání několika menších tankovacích letounů, které by podporovaly operace proti „vzdáleným hrozbám“. Pochopitelně tím okamžitě podpořil spekulace o přípravách na vojenský útok proti Íránu, resp. jeho jadernému programu. Ostatně i letouny Shavit SEMA a Eitam CAEW, při jejichž výběru se kladl důraz na vytrvalost, potvrzují, že Izrael stále počítá s údery na velké vzdálenosti. A není třeba příliš fantazie pro představu, která země je pravděpodobným cílem.
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TTD letounu Gulfstream G550
Rozpětí křídla
28,50 m
Celková délka
29,39 m
Celková výška
7,87 m
Prázdná hmotnost
21 909 kg
Max. hmotnost
41 277 kg
Max. rychlost
926 km/h
Max. dolet
12 500 km
Max. dostup
15 545 m
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