Duel: Mirage III vs. MiG-21:
Souboje na nebi šestidenní války

Ačkoli na začátku šestidenní války utrpěla letectva arabských zemí zničující ztráty už na zemi, příležitostí pro letecké souboje bylo určitě víc než dost. Proti egyptským a syrským pilotům stíhaček MiG-21 sovětské výroby se postavili izraelští letci, kteří měli k dispozici elegantní francouzské letouny Mirage III.

V roce 1955 odstartovaly první prototypy dvojice nadzvukových bojových strojů, které se pak zařadily mezi vůbec nejdůležitější v období studené války. Francouzský Mirage III a sovětský MiG-21 měly i jiné společné vlastnosti, mj. oba vznikly jako lehce stavěné přepadové stíhače, postupem času se však vyvinuly do podoby víceúčelových bojových letounů. Spojovalo je též křídlo tvaru písmene delta, tedy trojúhelníkové. A oba se potom objevily také ve výbavě zemí Středního Východu, kde dvanáct let po prvním vzletu zmíněných prototypů proběhlo masivní válečné střetnutí izraelských a arabských vzdušných sil.

„Přízrak“ s židovskými kořeny
Stíhačky slavné série Mirage logicky navázaly na předchozí letadla, jejichž konstruktérem byl francouzský inženýr židovského původu Marcel Dassault (1892–1986, působně narozený jako Marcel Bloch). Po podzvukových stíhačích Ouragan a Mystère a nadzvukovém letounu Super Mystère přišel radikálně odlišně koncipovaný stroj, jenž vznikl jako lehká přepadová stíhačka pro obranu bodových cílů („point-defence interceptor“). Dassault chtěl vyvinout letadlo, které dosáhne dvojnásobku rychlosti zvuku, a to i bez nutnosti použít extrémně silný motor, protože spoléhal na mimořádně propracovanou aerodynamiku a raketový urychlovač, s nímž měl stroj fungovat ve velkých výškách a rychlostech. První prototyp MD.550 Mirage I vzlétnul dne 25. června 1955 a ihned zaujal neobyčejně elegantním vzhledem, ale postupně vyšlo najevo, že se celý koncept lehké přepadové stíhačky musí přehodnotit. Výkony zkrátka nedostačovaly a pro sestřelování útočících nepřátelských bombardérů (což měl být základní úkol nové stíhačky) se více hodily nové rakety země-vzduch, avšak aerodynamický design Mirage se jevil jako velmi podařený, a tudíž jej Marcel Dassault využil jako základ pro konstrukci většího letadla Mirage III. Tomu sice zůstal raketový urychlovač, ale jinak šlo o vyspělejší stroj pro každé počasí, do jehož výbavy patřil i víceúčelový střelecký radiolokátor. Prototyp Mirage III poprvé vzlétl 15. listopadu 1956 a o dva roky později dosáhl předsériový Mirage IIIA rychlosti Mach 2,2, takže se stal prvním „dvoumachovým“ západoevropským letadlem. Následovala dvoumístná cvičná verze IIIB a víceúčelový bojový letoun IIIC. Francouzské letectvo zařadilo „Přízraky“ (jak lze francouzské slovo Mirage přeložit) do služby v roce 1961, ovšem okamžitě se objevilo mnoho zahraničních zájemců. Byl mezi nimi i židovský stát, kterému byl Marcel Dassault-Bloch díky svému původu pochopitelně velice nakloněn.

Zrození slavné „jedenadvacítky“
Na druhé straně „železné opony“ pracovala konstrukční kancelář Mikojan-Gurjevič na letadle, jehož specifikace se nápadně podobaly francouzskému stroji. Když ale 14. února 1955 poprvé odstartoval prototyp Je-2, asi jen málokdo by v něm hledal pozdější slavnou „jedenadvacítku“ s křídlem tvaru delta. Onen první stroj totiž měl šípové křídlo a teprve provedení Je-4, které se dostalo do vzduchu 16. července, disponovalo delta-křídlem. Podobně jako v případě stíhačky Mirage III byl v roce 1958 vyzkoušen předsériový Je-6, z něhož se pak vyvinul sériový letoun MiG-21F, jenž zahájil službu v sovětském letectvu v roce 1960. Stejně jako Francouzi rovněž Sověti doufali, že relativně lehký stroj s propracovanou aerodynamikou dosáhne výkonů, jaké obecně náležely větším stíhačům s výkonnějšími motory. A stejně jako Francouzi záhy zjistili svůj omyl, ačkoli kromě raket země-vzduch nadále používali těžké přepadové stíhačky. Přesto ale MiG-21 nezapadl, protože se ukázal být velmi dobrou konstrukcí. První verze však nebyla plnohodnotným stíhačem pro každé počasí, jelikož nenesla plnohodnotný střelecký radar; pod charakteristickým kuželem v přídi byl totiž ukryt jen radiolokační dálkoměr. Posléze vzniklo i velké množství dalších verzí, z nichž patřil k hlavním cvičný MiG-21U nebo přepadový stíhač pro každé počasí MiG-21PF. Ten dostal výkonnější motor a plnohodnotný radar, přišel však o hlavňovou výzbroj a nesl pouze dvě rakety vzduch-vzduch. Nejrozšířenější variantou z „první generace“ letounů MiG-21 se pak stal MiG-21F-13, kde ono přidané číslo upozorňovalo na to, že do výzbroje přibyl zbraňový systém K-13, resp. rakety R-3S. Z letadla MiG-21 se záhy stal hlavní vzdušný bojový prostředek zemí východního bloku a sovětských „klientů“, mezi nimiž zákonitě nemohly chybět ani mnohé arabské státy.

První setkání, sestřely a dezerce
Byl to však Izrael, jenž jako první země Středního Východu zavedl do služby „dvoumachové“ stíhačky, když v dubnu 1962 přistála na základně Ramat David první dvě letadla verze Mirage IIICJ (přidané písmeno znamenalo Juif, Žid). Do konce roku 1964 pak získal Izrael celkem 76 kusů, které zahrnovaly i čtyři dvoumístné cvičné stroje IIIBJ a dva průzkumné IIIRJ. Od verzí pro francouzské letectvo se lišily mj. absencí raketového urychlovače a tím, že místo jen dvou závěsníků pro výzbroj pod křídlem měly závěsy čtyři. Ačkoli židovští piloti byli novými stroji nadšeni, neobešlo se zavádění bez potíží, jež se týkaly mnoha součástí. Celý zbraňový systém stíhačky se ukázal jako značně poruchový a nepříliš efektivní. Radarem naváděné střely R530 se nakonec nepoužívaly téměř vůbec, místo tepelně naváděných střel R550 raději Izrael vsadil na vlastní rakety Shafrir a nakonec nastala situace, že nejúčinnější zbraní stíhačů s izraelským bojovým názvem „Shahak“ („Nebešťan“) byla dvojice 30mm kanonů. Jenom krátce po příletu prvních „Přízraků“ do Izraele se však objevila odpověď arabské strany, protože v květnu 1962 zavedl Egypt do výzbroje první letouny MiG-21F-13. Následovaly další dodávky těchto strojů do Sýrie, Iráku a Alžírska a potom přibyly také MiG-21FL a MiG-21PF. Už během roku 1964 se izraelské Mirage několikrát potkaly s egyptskými či syrskými MiG-21, ale první sestřel byl zaznamenán až při tzv. válce o vodu nad severem Izraele, kde byl 14. července 1966 sestřelen jeden syrský MiG-21. Další takový střet proběhl v dubnu 1967, avšak ještě větší význam měla událost z 16. srpna 1966, kdy irácký pilot Monir Radfa uprchnul do Izraele na palubě stíhačky MiG-2F-13. Izraelci tak náhle vlastnili nejkvalitnější stroj nepřítele a samozřejmě se důkladně seznámili se všemi jeho silnými i slabými stránkami.

Úspěchy Izraele a debakl Arabů
Už záhy měly tyto informace přijít vhod, jelikož se blížilo další velké střetnutí. Izraelci získali informace o přípravách Egypta a Sýrie na další válku a rozhodli se pro preventivní úder, jehož provedení 5. června 1967 se stalo začátkem tzv. šestidenní války. Do té doby se arabské země těšily nepochybné početní převaze, protože pokud Izrael mohl nasadit cca 67 strojů Mirage III (o několik exemplářů přišel o nehodách), pak spojené síly Egypta, Sýrie a Iráku mohly počítat s bezmála dvěma stovkami MiG-21 všech verzí. Židovský stát však početní přesilu protivníka z velké části eliminoval právě oním překvapivým úderem, kvůli němuž Arabové přišli o velké počty letounů ještě na zemi. Přesto ale po celou dobu trvání šestidenní války byly samozřejmě k vidění vzdušné souboje. Hned první den hlásili piloti „Shahaků“ několik zničených MiG-21, byť i oni utrpěli ztrátu, jelikož nejméně jeden Mirage IIICJ byl sestřelen egyptským letounem. Také v dalších dnech tohoto intenzivního střetnutí si Izraelci udržovali jednoznačnou převahu, o čemž nejvíce vypovídá množství potvrzených sestřelů. Současné izraelské analýzy říkají, že během let 1966 a 1967 zničili celkem 156 arabských strojů MiG-21, z nichž 23 prohrálo svoje vzdušné souboje se „Shahaky“. Pozoruhodné ovšem je, že z těchto 23 ani jediný nebyl zničen za pomoci naváděné rakety vzduch-vzduch, protože 22 sestřelili židovští piloti palbou kanonů a poslední havaroval během riskantních manévrů v malé výšce. Izraelské letectvo přišlo v boji o deset stíhaček Mirage IIICJ, z nichž pět bylo zničeno v soubojích s MiG-21, byť jen tři byly přímo sestřeleny (a všechny raketami R-3S), jelikož čtvrtou „sundaly“ trosky z exploze MiGu a páté došlo palivo. Izraelské Mirage IIICJ tak z tohoto konfliktu vyšly jako přesvědčivý vítěz a svou sílu prokazovaly i v dalších střetnutích, ačkoliv již nezadržitelně stárnuly a do výzbroje arabských zemí přicházely nové verze sovětských strojů.
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Parametry letounu Dassault Mirage IIICJ
Rozpětí křídla: 8,22 m
Celková délka: 14,73 m
Celková výška: 4,25 m
Prázdná hmotnost: 6156 kg
Max. vzletová hmotnost: 11 800 kg
Typ motoru: SNECMA Atar 9C
Max. tah motoru: 60,8 kN
Max. rychlost: 2350 km/h
Bojový rádius: 760 km
Bojový dostup: 18 000 m
Pevná výzbroj: dva 30mm kanony DEFA 552A s 250 náboji
Pumy a rakety: max. 4000 kg na pěti závěsech

Parametry letounu Mikojan-Gurjevič MiG-21F-13
Rozpětí křídla: 7,15 m
Celková délka: 15,76 m
Celková výška: 4,10 m
Prázdná hmotnost: 4980 kg
Max. vzletová hmotnost: 8625 kg
Typ motoru: Tumanskij R-11F-300
Max. tah motoru: 56,25 kN
Max. rychlost: 2175 km/h
Bojový rádius: 500 km
Bojový dostup: 19 000 m
Pevná výzbroj: jeden 30mm kanon NR-30 s 30 náboji
Pumy a rakety: max. 1000 kg na třech závěsech

Měření sil 
Přímé porovnávání různých typů vojenské techniky může být někdy zavádějící, ale Mirage III a MiG-21 představují opravdu velmi dobře souměřitelné protivníky. Obě letadla vznikla podle dosti podobných zadání ve stejné době a vykazovala četné podobnosti, na prvním místě křídlo tvaru delta, byť sovětský stíhač měl klasické ocasní plochy, zatímco francouzský se obešel jen se svislou ocasní plochou. Z konstrukce draku současně vyplývaly podobnosti a rozdíly, co se týče letových vlastností. Stíhačka Mirage III se vyznačovala menším poloměrem zatáček, což ji favorizovalo při horizontálním manévrování, zatímco lehčí MiG-21 s vyšším poměrem tahu k tíze měl převahu při vertikálních manévrech. Francouzský stroj sice disponoval o něco vyšší maximální rychlostí, ale to hrálo při bojovém nasazení daleko menší roli než skutečnost, že se vyznačoval podstatně větším doletem. Malý akční rádius patřil mezi hlavní slabiny MiG-21, u něhož hodně vadila i horší ovladatelnost při vyšších rychlostech a nepohodlný kokpit s horším rozhledem. Mirage IIICJ se těšil převaze rovněž v oboru výzbroje, protože měl dvojici kanonů s větší zásobou střeliva, kdežto jenom zdánlivou převahu představoval palubní radar Cyrano a řízené rakety. Ty totiž byly totiž notoricky nespolehlivé, a tudíž MiG-21F-13 z tohoto pohledu prakticky příliš nezaostával. Nepochybnou výhodou francouzského stroje byl však vyšší počet závěsů a větší nosnost zbraní, díky nimž se mohl účinněji zapojovat do útoků na pozemní cíle. Vůbec největší výhodu na straně francouzského letadla však zcela jednoznačně reprezentovali židovští piloti, kteří měli daleko lepší výcvik než jejich protivník. Celkově lze říci, že MiG-21 byl jen o něco málo horší stíhačka než Mirage III, ale rozdíl v úrovni letců Izraele a arabských zemí znamenal pro sovětský letoun zdrcující porážku.
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