Izraelské muzeum Hatzerim

V říjnovém čísle ATM jsme vám nabídli reportáž z památníku a muzea obrněné techniky, které najdeme u izraelského města Latrun. Druhé významné vojenské muzeum židovského státu leží na základně Hatzerim a vztahuje se k izraelskému letectvu.

Základna Hatzerim se nalézá v Negevské poušti nedaleko města Beer-šeba; své jméno dostala po blízkém kibucu. Zahájila provoz 3. října 1966 jako vůbec první izraelská letecká základna, jež nevyužívala prostory některé bývalé lokace britského letectva. Do současnosti sloužila pro celkem jedenáct izraelských letek včetně útvarů s bojovými letadly F-15I Ra’am, F-16I Sufa a A-4N Skyhawk, vrtulníky UH-60 Black Hawk a střelami s plochou dráhou letu Delilah. Vedle toho na základně Hatzerim funguje i letecká akademie a akrobatický tým izraelského letectva. Samotné muzeum, které vlastně představuje veřejně přístupnou sekci základny, bylo založeno v roce 1977 a pro veřejnost otevřeno v roce 1991. Dnes nabízí unikátní pohled do celých dějin vzdušných sil židovského státu. Návštěvníci zde mohou spatřit téměř všechny typy letadel, jež Chel Ha’Avir (oficiální název izraelského letectva v hebrejštině) užívalo, od nejstarších strojů ještě z období druhé světové války až po typy, které tvoří údernou sílu Izraele dnes. Ale velká většina exponátů je přece jen historického charakteru, jelikož nejmodernější letouny podléhají přísnému utajení a na veřejnosti jsou jinak vidět zřídka.
Mezi letouny ze začátků historie je samozřejmě třeba zmínit ty, která dodalo Československo, konkrétně stíhače Avia S.199 a Spitfire Mk IX. Zřejmě nemá smysl popisovat, jakou vděčnost dodnes Izraelci pociťují za tyto zbraně, bez jejichž dodávek by židovský stát v roce 1948 dost možná nedokázal uhájit svou nezávislost proti přesile armád arabských států. Z novějších typů lze uvést mj. rozsáhlou sbírku různých verzí F-4 Phantom II a A-4 Skyhawk. Hatzerim ovšem neuchovává jen letadla s Davidovými hvězdami, ale rovněž poměrně širokou škálu prostředků pro ničení vzdušných cílů a pozemních radiolokátorů. A pochopitelně nemůže chybět rozsáhlá kolekce letecké i protiletadlové techniky arabských států, která byla buď získána coby válečná kořist, nebo byla „přivezena“ dezertéry.
Vedle venkovních expozic se v muzeu nalézá také pavilon nabízející mnoho dalších exponátů z dějin Chel Ha’Avir, např. zbraně, výstroj, fotografie a diorámy. Mezi nimi je také zobrazení známého „prvního útoku“ čtyř stíhačů Avia S.199, jež dne 29. května 1948 doslova v poslední chvíli zastavily egyptské síly nedaleko Tel Avivu. Místo tohoto boje dostalo výmluvné jméno Gešer ad Halom („Až sem“). Atraktivitu muzea zvyšuje i Boeing 707, jenž se zúčastnil slavné protiteroristické záchranné operace v ugandském Entebbe a ve kterém se dnes promítají filmy o minulosti i současnosti izraelských vzdušných sil. Na základnu Hatzerim se lze dostat buďto autobusem číslo 31 z Beer-šeby, nebo (což je vzhledem k dlouhým intervalům mezi odjezdy a příjezdy tohoto autobusu zřejmě i zajímavější možnost) stopem. Prohlídku vnitřní části muzea zajišťují ochotné příslušnice izraelského letectva.
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Jestliže lze o některém letounu říci, že zachránil Izrael, pak je to určitě Avia S.199, známá též pod přezdívkou „Mezek“ a v Izraeli nazývaná Sakin (nůž). Konstrukčně se jednalo o německý Messerschmitt Bf 109G s nepříliš vhodným motorem Jumo 211F. ČSR prodala Izraeli celkem 25 kusů, z nichž jeden byl ztracen během přepravy. Zbývající sloužily u 101. („První stíhací“) squadrony a připsaly si šest sestřelů. Poslední bojové nasazení nejslavnější nacistické stíhačky tak ohromnou ironií osudu prodělala její československá verze a v kokpitech seděli Židé, mezi nimi pozdější izraelský prezident Ezer Weizman.

Jistě nejznámějším letadlem vyráběným v Izraeli je stíhačka Kfir, tedy varianta francouzského typu Mirage 5 poháněná americkým motorem General Electric J79. Izrael tak vlastně reagoval na zastavení dodávek náhradních dílů z Francie po šestidenní válce v červnu 1967. Na snímku verze Kfir-C7 s ukázkami protizemní výzbroje. V pozadí řízená střela komplexu protiraketové obrany Arrow, který vytvořila společnost IAI s americkou firmou Boeing a který chrání Izrael před balistickými raketami krátkého a středního doletu.

Mezi nejvzácnější exponáty se řadí MiG-21F-13, s nímž 16. srpna 1966 přistál v Izraeli irácký pilot Monir Radfa. Přesné okolnosti, které předcházely této akci, dosud nejsou zcela jasné, ale jistě nešlo o nějaký impulzivní útěk, nýbrž o dlouho a pečlivě plánovanou operaci. O zapojení tajných služeb ostatně vypovídá i nové trupové číslo.

V roce 1980 zahájila firma IAI vývoj lehkého víceúčelového bojového letadla, které by mohlo výhledově nahradit typ Kfir. Stroj nazvaný Lavi připomínal křížence typů Mirage/Kfir a F-16. První prototyp vzlétl 31. prosince 1986, ale roku 1987 byl projekt zastaven. Kromě finančních potíží k tomu přispěl tlak od USA, aby Izrael koupil letadla F-16, což se nakonec i stalo. Byly vyrobeny tři prototypy Lavi (na fotografii druhý z nich). Podle některých spekulací posloužily konstrukční plány letounu jako základ čínského stíhače J-10.

V květnu 1982 zakoupil Izrael tryskový obchodní letoun Rockwell Jet Commander 1121, jenž pak sloužil jako platforma ke zkouškám palubního radaru pro program Lavi. Stroj byl vyřazen v roce 1995. Jet Commander se stal také základem pro izraelský letoun Westwind 1124, jehož námořní hlídková verze Seascan 1123 dosud létá.

Izrael se vždy řadil mezi pionýry vývoje, výroby a použití bezpilotních letounů, a to nejen pro průzkum, ale rovněž pro bojové nasazení proti nepřátelské protivzdušné obraně. Dokazuje to i tato trojice exponátů. V popředí IAI Scout, za ním Mazlat Mastiff III (oba typy byly nasazeny roku 1982 nad Libanonem při průzkumu a ničení pozic syrské PVO), vzadu americký terčový letoun Teledyne Ryan BQM-34 Firebee.

Unikátní izraelský protiradarový systém Keres (hák) používal americké řízené střely AGM-78 Standard ARM, instalované po třech na nákladních vozech M809A1. Dne 9. června 1982 byly úspěšně odpáleny proti syrské protivzdušné obraně v Libanonu. Ze služby již byly vyřazeny a jejich roli převzaly moderní komplety Harpy.

Kvality stíhačky Kfir zaujaly i ozbrojené síly USA. Americké námořnictvo a námořní pěchota si pronajaly celkem 25 kusů verze Kfir-C1, které pod názvem F-21A Lion sloužily jako stroje napodobující protivníka (tzv. Adversaries) při výcviku vzdušného boje. (Navíc se v roli MiGů předvedly rovněž v akčních filmech Železný orel a Železný orel II.) V roce 1989 se vrátily do Izraele a byly nahrazeny letouny F-5E a F-16N. V současnosti provozuje určitý počet stíhaček F-21A pro účely výcviku soukromá vojenská firma ATAC.

Kolekce prostředků protivzdušné obrany ukořistěných arabským zemím. Vpředu řízená raketa V-750 kompletu S-75 Dvina, vzadu vlevo výstražný a přehledový radar P-15 (a další V-750) a vzadu uprostřed naváděcí radar SNR-125 systému S-125 Něva.

Demonstrátorem typu Kfir byl tento dvoumístný stroj jménem Technolog (objevuje se i název Kfir-TC1). Vznikl instalací amerického motoru J79-J1E do Mirage IIIBJ; v zadním kokpitu se nalézaly měřicí přístroje. Poprvé vzlétl 21. září 1970 (pilotoval slavný Dani Šapira) a překonal všechna očekávání, zejména po stránce manévrovacích schopností.

O útoku Egypta a Sýrie, kterým 6. října 1973 začala tzv. válka Jom Kippur, se Izrael dozvěděl s předstihem jen několika hodin, ale i tak utrpěli útočníci hned na začátku velké ztráty. Svědčí o tom např. směrovka egyptského stíhacího bombardéru Suchoj Su-7, jenž byl 6. října zasažen protiletadlovými kanony nad základnou Um Kašiba.

V letech 1951–1954 provozovali Izraelci tři létající čluny Consolidated PBY-5A Catalina, jež zajišťovaly námořní hlídkování nad Rudým mořem. Letoun vystavený v muzeu je však pouze „imitace“; jedná se o stroj nepatrně odlišné verze PBY-6A, který řadu let sloužil jako požární, v roce 2008 byl prodán Izraeli a dostal historickou kamufláž.
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