Kfir C10 a Block 60:
Kariéra izraelské stíhačky pokračuje

Legendární Kfir je nepochybně nejznámějším a nejúspěšnějším izraelským letounem. Stíhačky Kfir C10 ve službách kolumbijského letectva předvedly vynikající výkony na cvičení Red Flag a společnost IAI nedávno představila projekt další zdokonalené varianty Block 60, která by se svými schopnostmi měla vyrovnat i strojům čtvrté generace.

Je poněkud paradoxní, že na počátku vzniku nejúspěšnějšího izraelského letounu stálo vlastně embargo a špionážní operace. Jak známo, letoun Kfir vznikl fakticky jako derivát francouzské stíhačky Mirage III/5, jež se po tzv. šestidenní válce v roce 1967 stala terčem embarga Francie vůči Izraeli. Židovský stát se s tím ovšem odmítl smířit, zpravodajskou činností získal výrobní dokumentaci letadla a rozběhl nejprve sériovou výrobu jeho kopií se jménem Nesher, aby pak (s vydatnou americkou pomocí) zkonstruoval novou verzi, jejímž základním prvkem byl nový americký motor. Výsledný stíhač Kfir (česky Lvíče) pak dobře sloužil vzdušným silám Izraele a byl také vyvezen do několika zemí. Společnost IAI (Israeli Aerospace Industries) dnes hodlá na tyto úspěchy navázat projektem Kfir Block 60.

Stručný přehled variant
Na úvod je nutno alespoň ve stručnosti shrnout historii verzí Kfiru. Coby první byla do služby roku 1975 zařazena verze C1, v podstatě modifikovaná kopie Mirage 5 s americkým motorem General Electric J79 s max. tahem přes 80 kN a vybavená novou sadou avioniky. Přestože byl Kfir designován zejména jako stíhací bombardér, zpočátku se používal jako stíhač, což vedlo i ke stížnostem na jeho výkony. Výsledkem byl vznik varianty C2, která obdržela pevné kachní plochy a „psí zuby“ na náběžnou hranu křídla, což dramaticky vylepšilo obratnost. Vedle toho byl instalován i nový navigační a zbraňový systém. Část původních strojů byla pak přestavěna na standard blízký C2 a nazývaný Kfir C1 Plus či Kfir Canard. Vznikla též dvoumístná cvičná obměna TC2 a průzkumný stroj RC2, ale hlavní pokrok přinesla na začátku 80. let modifikace C7 (a cvičná TC7). Ta obdržela nový motor J79-J1E s tahem zvýšeným na 84 kN, novou sadu elektroniky (včetně průhledového displeje) a dvojici zbraňových závěsníků navíc (celkem jich tedy měla devět), vzrostla i celková nosnost výzbroje. Slabinou Kfiru však zůstával fakt, že do jeho výbavy nepatřil plnohodnotný víceúčelový radar, protože přístroj Elta EL/M-2001 v přídi byl jen radiolokačním dálkoměrem. Některé letouny C7 sice později dostaly jednoduchý radar EL/M-2021, parametricky podobný francouzskému přístroji Cyrano z Mirage III, ale skutečně efektivní řešení radarové výbavy Kfiru přišlo až v 90. letech. Izraelské letectvo totiž své Kfiry postupně vyřadilo ze služby a nechalo zakonzervovat, ale firma IAI pořád usilovala o exportní úspěch svého letounu a připravila modernizační projekty.

Kfiry směřují do zahraničí
Izrael předpokládal, že se podaří exportovat stovky exemplářů Kfiru, který svého času nabízel opravdu velice zajímavý poměr výkon/cena, jenže z řady důvodů (včetně amerického nátlaku) se tyto naděje nesplnily. Jedinou zemí, jež zakoupila nově vyrobené Kfiry, byl Ekvádor, který si v první polovině 80. let pořídil celkem dvanáct Kfirů (deset C2 a dva TC2). Pak se připojila Kolumbie s kontraktem na dvanáct C2 a jeden TC2, jež byly předány na přelomu 80. a 90. let, záhy prošly i modernizací na provedení C7, resp. TC7, ovšem v tomto případě se již jednalo o „použité“ stroje ze zásob izraelského letectva. Objevila se i dlouhá řada dalších zájemců, mezi ty nejvážnější se řadila Argentina, Chile či Tchaj-wan, reálně se však povedlo exportovat opět jen „zánovní“ letadla na Srí Lanku (celkově se jednalo o šestnáct letounů verzí C2, TC2 a C7, avšak několik z nich již bylo zničeno) a na několik let zapůjčit do USA letouny, které sloužily pro výcvik vzdušných soubojů. Nyní létá v USA několik Kfirů, jež patří privátní firmě ATAC a také plní role „agresorů“ ve výcviku. Značka IAI navíc dosáhla sice méně viditelných, avšak důležitých úspěchů ve formě menších zakázek na modernizaci strojů Nesher a Mirage III/5/50 v řadě zemí, mj. Švýcarsku, Chile, Argentině či Kolumbii. Nabízela i komplexně zdokonalený letoun Nammer, jenž mohl být vybaven i jiným motorem (kvůli americkému J79 totiž podléhá export Kfiru povolení USA), ale ani ten nenašel odběratele. Nammer byl typický zhruba o půl metru delší přídí, ukrývající výkonný víceúčelový radar. Tento prvek se posléze stal základem dalšího projektu modernizace, který již slavil úspěch.

„Desítka“ pro Jižní Ameriku
Firma IAI představila v 90. letech konfiguraci, která se označovala jako Kfir C10 a posléze se vyvinula do poněkud odlišné podoby Kfir 2000, ale letouny, které tuto modernizaci prodělaly, se nakonec přece jen označují původním jménem, tj. Kfir C10. Hlavní změnu představuje ona prodloužená příď, která obsahuje pulzně-dopplerovský radiolokátor Elta EL/M-2032, schopný zachytit cíl o velikosti stíhacího letadla na vzdálenost 150 km. Zajímavostí je, že se v podstatě jedná o zmenšenou verzi přístroje EL/M-2035, jenž byl vytvořen pro izraelský projekt letounu čtvrté generace IAI Lavi. Další důležitou změnu v přístrojovém vybavení znamenala instalace přilbového zaměřovače Elbit DASH. V kokpitu se objevily multifunkční displeje a výrazně se rozšířil arzenál zbraní. Poslední významnou položku v seznamu modernizací pak představoval nástavec pro doplňování paliva za letu, umístěný pevně napravo od kabiny. Prvním zájemcem se stal Ekvádor, jenž chtěl zmodernizovat své letouny a současně nahradit provozní ztráty, což vedlo v roce 1999 k novému izraelsko-ekvádorskému obchodu. V jeho rámci Izrael uskutečnil modernizaci části provozovaných letounů C2 na provedení Kfir CE, které v podstatě odpovídá projektu Kfir 2000, resp. Kfir C10, a navíc dodání dvou „nových“ strojů už přímo v provedení Kfir CE. V současné době provozuje Ekvádor zhruba dvanáct Kfirů, z nichž snad osm již bylo modernizováno (a postupně to čeká i ty zbývající). Zatím největší exportní úspěch Kfiru přišel v únoru 2008, když novou smlouvu podepsala Kolumbie.

Kolumbijci míří na Red Flag
Výsledkem tohoto kontraktu je celkově 24 letounů Kfir kolumbijského letectva, které zahrnují jak exempláře z přelomu 80. a 90. let, tak stroje předané „nově“ ze zásob izraelského letectva. Nesou společný název Kfir COE, fakticky ovšem jde o tři odlišné varianty. Zhruba dvě třetiny reprezentují letadla odpovídající verzi Kfir C10; mají tedy radiolokátory EL/M-2032, přilbový zaměřovač Elbit DASH, dva ploché multifunkční displeje o rozměrech 5×7 palců (tj. 127×177 mm) a nástavec pro tankování za letu. Dva exempláře představují cvičně-bojovou verzi TC10, která se z hlediska úrovně shoduje s jednomístnými C10. A zbytek kolumbijských strojů tvoří specifická varianta Kfir C12, která má všechny prvky standardu C10 s výjimkou onoho radaru EL/M-2032. Příď těchto letounů má tedy původní „krátkou“ podobu a skrývá jen radiolokační dálkoměr EL/M-2001. Kolumbijské Kfiry již předvedly své kvality na cvičení Red Flag 2012, které se konalo v létě loňského roku. Osm letounů Kfir (podporovaných dvěma tankery, a sice Boeing KC-137 Zeus a KC-767 Jupiter) překonalo vzdálenost zhruba 3600 km z Kolumbie na základnu Nellis AFB, kde se zúčastnily skutečně velmi náročného programu. Zpočátku budily u osádek novějších letounů spíše úsměvy, ale brzy se ukázalo, že piloti a stroje kolumbijských vzdušných sil se mohou směle srovnávat se světovou špičkou. Při útocích na pozemní cíle i ve vzdušných bojích se Kfir C10 projevil jako naprosto rovnocenný i stíhačkám F-16, a navíc byl daleko méně náročný na pozemní přípravu a údržbu. A to nejspíše přispělo k rozhodnutí firmy IAI zkusit Kfir ještě jednou prosadit na světovém trhu.

Kfir s radarem AESA
Již v roce 2012 se objevily zprávy o verzi nazvané Kfir Block 60, která byla nabízena letectvu Bulharska, avšak až letos byly uvolněny podrobnější informace. Jedná se komplexní program, jehož cílem je povýšení možností Kfiru na úroveň víceúčelových strojů 4. nebo 4,5. generace. Z aerodynamického hlediska se shoduje s verzí C10, ale nově je použit radar EL/M-2052, což je komplex s pevnou anténou a elektronickým směrováním paprsku (AESA), který je schopný sledovat až 64 cílů současně. Může pracovat v režimu normální i inverzní syntetické apertury, takže s ním lze také mapovat terén a získávat „radarové fotografie“. Stejně jako v případě C10 má stroj „skleněný“ kokpit s velkými barevnými displeji a přilbovým zaměřovačem, vyřešený tak, aby se podobal kokpitům pokročilých verzí F-16. Kromě dvou kanonů DEFA 552 ráže 30 mm lze nést až 5500 kg výzbroje na devíti závěsech (jeden se nachází pod středem trupu, čtyři pod spojením trupu s křídlem a dva pod každou polovinou křídla). Proti vzdušným cílům mají sloužit zejména střely krátkého dosahu řady Python a rakety středního dosahu Derby, zatímco proti pozemním objektům lze nést široké spektrum řízených bomb a raket; Izrael pochopitelně nejvíce propaguje svoje zbraně Spice (viz ATM 9/2013) a Griffin. Do standardní výbavy patří i navigačně-střelecký kontejner Litening, průzkum lze provádět s kontejnerem RecceLite. Kfir Block 60 ponese i datalink Link 16, nový počítač či navigační soustavu. Otevřená architektura má zákazníkovi umožnit také instalaci dalších prvků.

Zhodnocení perspektiv
Firma IAI garantuje provozní dobu draku 8000 hodin (zhruba 40 let provozu) a motory budou mít „vynulovanou“ životnost, takže jejich generální oprava má být třeba až po 1600 hodinách. Snaha společnosti IAI nabízet dnes na trhu letoun, jehož základní konstrukce pochází z 50. let (prototyp Mirage III vzlétl v roce 1956), může asi působit poněkud podivně, avšak v kontextu dnešního světa vůbec nepostrádá logiku. Mnoho zemí by totiž rádo získalo bojové letouny, jež by se svými schopnostmi blížily letadlům vyspělých velmocí, ale na jejich zakoupení a (což je také velice významný faktor) provoz jednoduše nemají prostředky. Týká se to především zemí Latinské Ameriky, jihovýchodní Asie či Balkánu, a to včetně členských a kandidátských států NATO. Ostatně není divu, že Kfir Block 60 byl původně nabízen Bulharsku; v současné době firma IAI údajně vede pokročilá jednání se dvěma zeměmi, z nichž jedna je evropská. (Mohlo by se jednat o Rumunsko, s nímž má Izrael dlouhodobě velice úzké vztahy, dokonce s ním má uzavřenou dohodu o užívání jedné rumunské letecké základny.) Kfir představuje letadlo, které je prověřené v reálných bojích, vyznačuje se i snadnou údržbou a vysokou spolehlivostí. Cena jednoho letounu Block 60 se má pohybovat kolem 20 milionů dolarů, což je oproti současným letounům třetina, ale díky nové avionice může Kfir nabídnout prakticky srovnatelné možnosti. První exemplář by mohl být k dispozici za rok a bojeschopná letka za dva až tři roky. Přestože je tedy konkurence na trhu bojových letadel opravdu těžká, nová podoba osvědčeného letounu Kfir má pořád docela dobré šance najít zákazníky.
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TTD letounu IAI Kfir COE (C10)
Max. tah motoru
84 kN
Rozpětí křídla
8,2 m
Celková délka
16,2 m
Celková výška
4,6 m
Prázdná hmotnost
7285 kg
Max. vzletová hmotnost
16 210 kg
Max. nosnost výzbroje
5500 kg
Max. rychlost ve výšce
2440 km/h
Akční rádius
1000 km
Operační dostup
17 700 m
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