Suchoj PAK FA:
Čekání skončilo

29. ledna 2010 v ranních hodinách skončily roky debat, spekulací a nesplněných slibů, když se z plochy letiště v Komsomolsku na Amuru poprvé vznesl prototyp ruského bojového letounu 5. generace Suchoj PAK FA. Toto letadlo má být konkurentem amerických stíhaček F-22 a F-35 a má nejen zásadně zvýšit bojeschopnost ruského vojenského letectva, ale mělo by také posílit pozici ruského zbrojního průmyslu na světovém trhu.

Donedávna existovaly jenom dva opravdu létající bojové letouny páté generace, a to americké typy F-22 Raptor a F-35 Lightning II. Až koncem ledna letošního roku se k nim připojil ruský stroj, který vzešel z kanceláře Suchoj a je známý pod zkratkou PAK FA, popř. jako T-50 nebo I-21. Tvůrci nového letadla rozhodně neskrývají ambice, neboť jejich cílem je nabídnout stroj, který vystoupí na technologickou a výkonovou úroveň srovnatelnou s americkými stíhačkami, ovšem za podstatně nižší vývojové, pořizovací i provozní náklady. Kromě ruského letectva by se měl stát i páteří vzdušných sil Indie, jež se na celém programu podílí, předpokládají se však také další objednávky ze zahraničí. To vše je pochopitelně záležitostí budoucnosti. Jisté ale je, že cesta k prvnímu letu PAK FA nebyla snadná ani rychlá.

Sovětské projekty MFI a LFI
Vývoj letounů páté generace byl v Sovětském svazu zahájen víceméně současně s USA, tj. na počátku 80. let, kdy vstupovaly do výroby stroje generace čtvrté (tj. Su-27 a MiG-29). Jednalo se o tři projekty letadel pro 90. léta, a to stíhací I-90, bitevní Š-90 a bombardovací B-90. První z nich zahrnoval dvoumotorový těžký univerzální stíhač MFI (Mnogofunkcionalnyj Istrebitěl) coby náhradu Su-27 a jednomotorový lehký frontový stíhač LFI (Ljogkij Frontovoj Istrebitěl), který měl nastoupit na místo MiG-29. Jako stroje páté generace pochopitelně měly být obtížně zjistitelné a vysoce obratné (tzv. supermanévrovatelnost), navíc měly mít možnost supercruise (neboli létat nadzvukovou rychlostí bez přídavného spalování) a používat nejvyspělejší zbraně a avioniku. Konstrukční kancelář Mikojan-Gurjevič tak okamžitě zahájila práci na strojích pro obě výběrová řízení, kdežto kancelář Suchoj se odmítla do programu MFI zapojit, takže návrh jménem MiG 512 měl jen slabou konkurenci v podobě návrhu z kanceláře Jakovlev. Do řízení LFI nabídl MiG letoun s kódem 412. V roce 1987 byly oba projekty předloženy k posouzení a bylo schváleno rozpracování jejich konstrukce, ovšem to už na SSSR stále více doléhaly těžké hospodářské potíže a začínalo se nedostávat financí. Kancelář MiG navíc neměla kapacity pro paralelní vývoj dvou tak náročných typů, takže program LFI byl (navzdory poměrně pokročilé fázi) zastaven a všechny síly se soustředily na MFI.

Demonstrátory a projekt LFS
Projekt MiG 512 byl přejmenován na MiG 1.42, obdržel předběžný vojenský název MiG-39 a v roce 1989 začala stavba demonstrátoru MiG 1.44. Vzhledem ke zrušení projektu LFI nabyla ještě většího významu víceúčelovost, resp. schopnost plnit úlohu přepadové stíhačky, frontové stíhačky i stíhacího bombardéru. Do těchto plánů ovšem záhy zasáhl rozpad Sovětského svazu a těžká ekonomická krize Ruské federace. V roce 1992 bylo státní financování programu MFI zastaveno a při omezené existenci jej udržely jen skromné prostředky firmy MiG. O něco lépe se vedlo značce Suchoj, jež měla vyšší příjmy díky prodeji stíhaček rodiny Su-27 do zahraničí a vypracovala řadu pokročilých projektů letounů pro 90. léta či počátek 21. století. Roku 1996 byl dokončen jediný skutečný demonstrátor, letoun S-37 čili Su-47 Berkut, který se vyznačuje negativním šípem křídla. (Na tomto místě je vhodné zdůraznit, že stíhač Su-47 formálně nemá nic společného s programem MFI, neboť byl vyroben dlouho po jeho zrušení, byť jeho zadání by zřejmě naplnit dokázal.) Veřejně se představil v říjnu 1997 a v lednu 1999 byl prezentován hotový demonstrátor MiG 1.44. Tím však vznikla paradoxní situace, protože ruské letectvo se rozhodlo změnit požadavky a v dubnu 1999 oficiálně zahájilo projekt LFS (Ljogkij Frontovoj Samoljot). Jeho produktem měl být víceúčelový letoun 5. generace v hmotnostní kategorii cca 20 tun, tedy protějšek západního Joint Strike Fighter, zatímco demonstrátory byly ekvivalenty těžkého F-22 Raptor. Návrhy LFS předložily značky Suchoj, MiG i Jakovlev a malá nezávislá firma Muchamedov, ale žádný se nedočkal realizace.

Vzniká program PAK FA
Projekt LFS měl však jenom krátký život, neboť už v době jeho existence se rodilo zcela nové zadání stíhačky 5. generace. Prosazovala je především firma Suchoj, jejímž cílem bylo vyrobit letoun s výkony na úrovni Su-27, ovšem lehčí, přibližně v kategorii 23 tun. Nový program byl oficiálně zahájen v roce 1999 a obdržel název PAK FA (Perspektivnyj Aviacionnyj Kompleks Frontovoj Aviacii), který mu vydržel dodnes, přestože se občas objevuje také název I-21 (tedy Istrebitěl 21). Požadavky na nový letoun se upřesňovaly v průběhu roku 2000 a finální podoba byla oznámena v dubnu 2001. Vedle „standardních“ specifikací 5. generace, jako je schopnost supercruise, obtížná zjistitelnost či víceúčelovost, se požadovala také možnost krátkého vzletu a přistání a akční rádius přes 1200 km; to je jen logický důsledek faktu, že Rusko má relativně řídkou síť nepříliš kvalitních letišť. Společnost AOOT Suchoj se přihlásila s návrhem jménem T-50, kdežto značka RSK MiG nabídla studii jménem MiG-E. Na ruské poměry neobvykle se zachovala firma AOOT Jakovlev, jež patrně pochopila, že má malou šanci, a tudíž se rozhodla uzavřít s firmami Suchoj i MiG smlouvu, podle níž z vítězného návrhu vyvine verzi s krátkým (dle části zdrojů kolmým) startem a přistáním pro perspektivní ruské letadlové lodě. 26. dubna 2002 dostala vojensko-průmyslová komise ruské vlády oba návrhy a po skončení zasedání byl oznámen vítěz výběrového řízení, jímž se stal návrh Suchoj T-50. Hlavní příčinou bylo údajně nižší technologické riziko oproti typu MiG-E.

Problémy i úspěchy vývoje
Definiční fáze projektu byla ukončena na přelomu let 2003 a 2004. V prosinci 2004 předložila firma Suchoj ke schválení základní design letounu a současně harmonogram, podle něhož měl prototyp vzletět nejpozději v roce 2008 a sériové kusy měly být dodávány od roku 2012. Tyto předpoklady se ale ukázaly jako značně optimistické, protože zjevně nepočítaly s technickými a finančními problémy, jež se téměř zákonitě objevily. Už v srpnu 2005 hovořil ředitel AOOT Suchoj Michail Pogosjan o časovém skluzu, způsobeném hlavně nedostatkem financí od státu, a krátce nato oznámila firma Jakovlev, že z projektu PAK FA odstupuje, patrně kvůli zvýšené váze stroje, která by komplikovala vývoj verze s krátkým či kolmým startem. V lednu 2006 se objevily zprávy, že státní podpora opět vzrostla s tím, že prototyp bude hotov snad na počátku roku 2007, což se ale nestalo. V průběhu roku 2007 naopak prosákly informace (především ze střediska CAGI) o technických potížích, jež ale údajně neměly ohrozit časový plán. Brzy nato přišla zpráva o začátku stavby tří prototypů, jež měly být připraveny pro testy nejpozději roku 2009. Velkým úspěchem bylo zapojení Indie s technickým a finančním podílem 50 %. Vládní dohoda byla uzavřena v říjnu 2007 a firmy OAK (Objediňonnaja aviastrojitělnaja korporacija; zastřešuje většinu ruských výrobců letadel s pevným křídlem) a HAL (Hindustan Aeronautics Limited) podepsaly smlouvu 22. prosince 2008. Indická modifikace ponese oficiální označení FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) a Indie přispěla k projektu zejména svou zkušeností s lehkými, ale pevnými kompozitovými materiály.

Spekulace o designu
Zatímco ruská média přinášela zprávy o problémech i úspěších vývoje, na Internetu přibývalo spekulací o vzhledu PAK FA. Přestože se objevovaly také velmi avantgardní představy (např. s kachními plochami nebo s negativním šípem křídla), převládlo mínění, že letoun bude řešen poměrně konzervativně, tedy s klasickým (nejspíše lichoběžníkovým) křídlem a konvenčními ocasními plochami. Zpočátku se soudilo, že bude dost podobný F-22, ovšem ne díky špionáži, ale zkrátka proto, že fyzikální zákony existují jen jedny. Toto mínění výrazně podpořil i ruský televizní dokument Pátá generace, v němž se objevily makety podobné americkému stroji, ale ty asi neměly s PAK FA nic společného a sloužily Rusům jenom ke zhodnocení F-22. Později dominovalo přesvědčení, že PAK FA může být konstrukčně příbuzný stroji Su-47 Berkut, byť bude mít konvenční křídlo a kormidla. Firma Suchoj však ke všem spekulacím mlčela a velice dobře se starala o utajení vzhledu letounu. Přece jen v tom však neuspěla stoprocentně, jelikož uniklo i několik ilustrací alespoň částečně oficiálního původu. Např. koncem roku 2005 to byl nákres z prezentace pro Indii. Za prakticky oficiální se považovala i kresba, jež se v roce 2007 objevila na internetových stránkách výrobce motorů NPO Saturn. A tuto jedinou firma Suchoj komentovala, a sice tak, že opravdu jde o jednu z vývojových podob PAK FA, ovšem nikoli o konečný design. Zpětně je nutno přiznat, že toto prohlášení odpovídalo skutečnosti, ačkoli ona kresba už od finální konfigurace nebyla příliš daleko.

Drama posledních dnů
Série oficiálních prohlášení z ruského průmyslu, letectva a nejvyšších pater politiky tvrdila, že PAK FA vzlétne v roce 2009. Obecně se předpokládalo, že se ukáže na veletrhu MAKS 2009, k čemuž ale nedošlo; objevil se pouze Su-47 Berkut, jenž společně s letadlem MiG 1.44 slouží jako platforma ke zkouškám technologií PAK FA. Následovala řada ujištění, že prototyp nové stíhačky je již hotov a vzlétne do konce roku 2009. Jako místo prvního letu bylo určeno letiště výrobního podniku KNAAPO v Komsomolsku na Amuru, kde probíhala též stavba prototypů. 24. prosince 2009 přišly zprávy o začátku pojezdových zkoušek, avšak start byl odložen až na leden 2010. Nejprve bylo oznámeno datum 25. či 26. ledna, ale došlo k dalšímu posunu a start byl avizován na čtvrtek 28. ledna. V ten den se však objevila nespecifikovaná porucha a zdálo se, že další odklad je nevyhnutelný, jelikož na pátek bylo hlášeno nepříznivé počasí. Novináři, kteří stroj spatřili, ale stihli přinést překvapivou zprávu, že není zase tak konzervativně řešený a že se trochu podobá americkému stíhači YF-23 Black Widow II. Ohlášená bouře se nakonec Komsomolsku vyhnula, takže ráno 29. ledna mohl prototyp PAK FA vzlétnout. První let trval 47 minut, pilotoval zkušební letec Sergej Bogdan a vše údajně probíhalo perfektně, o čemž asi svědčí i fakt, že se část letu odehrála se zataženým podvozkem. Je ale zjevné, že se na letounu musí odvést ještě dost práce, neboť mnoho systémů stále nebylo zabudováno. Firma Suchoj se totiž dostala pod velký tlak, aby první let konečně provedla. Ruský letoun páté generace se ale každopádně představil a další fáze úspěšně skončila.

Filozofie a konstrukce
Všeobecně lze říci, že Suchoj T-50 se nalézá „někde mezi“ lehkým až středním F-35 a těžkým F-22, byť je přece jen blíže druhému zmíněnému typu. Z hlediska parametrů pak jde rozhodně spíše o letoun střední až těžký, už kvůli dvojici výkonných motorů. Konstrukce je nepochybně zajímavá a určitě není kopií F-22 (jak tvrdí některá zpravodajská média). Z určitých úhlů snad skutečně trochu připomíná neúspěšný YF-23, což je však dáno především neobvyklým tvarem ocasních ploch, resp. vzdáleností a odklonem směrovek, jež jsou konstruovány coby plovoucí, tj. nemají pohyblivé části, ale pohybují se celé u svých kořenů. Stejně jako ruská letadla čtvrté generace má PAK FA velké vírové přechody mezi náběžnou hranou křídla a trupem, ale jejich řešení je nepochybně zcela originální, jelikož tyto plochy jsou pohyblivé (tento prvek se rusky údajně nazývá PČN, povorotnaja časť naplyva); patrně plní podobnou roli jako kachní plochy, na rozdíl od nich však nezvětšují odpor a radarový průřez. Za typický vklad ruské konstrukční školy lze pokládat mohutný centroplán (jenž téměř spojuje křídlo s kormidly), „prohnutý“ tvar přídě (jež na zemi směřuje poněkud dolů) a poměrně daleko od sebe umístěné motory. Trup je zakončen (pro značku Suchoj také typickým) „žihadlem“. Dost velká podvozková kola svědčí o schopnosti vzlétat i z nezpevněných drah. Je možné, že se sériové stroje budou od prototypů tvarově mírně lišit (obdobně jako YF-22 a produkční F-22).

Pohonná soustava
Ve výběrovém řízení na dodavatele motorů pro PAK FA vyhrála v roce 2003 společnost NPO Saturn, ačkoliv na vývoji agregátů se podílejí i další podniky. Několik let se předpokládalo, že stroj budou pohánět dva velké motory AL-41F s variabilním cyklem, ale pak bylo rozhodnuto, že (alespoň zpočátku) bude mít motory typu Izdělije 117S, které pohánějí i Su-35. Rozměrově odpovídají osvědčenému typu AL-31F (známému z většiny typů rodiny Su-27), technologicky ovšem vycházejí z AL-41F (odtud i trochu zavádějící alternativní název AL-41F1S). Max. tah motoru činí 86 kN, s přídavným spalováním 142 kN. Po prvním startu PAK FA ovšem Saturn oznámil, že byly použity nové motory Izdělije 117 (AL-41F1), jež přímo nesouvisejí s Izdělije 117S a vyznačují se mj. vyšším tahem (asi 172 kN), variabilním cyklem a vyspělejším řídicím systémem. Od 21. ledna se agregát navíc testuje na jednom ze „starých“ Su-35 (resp. Su-27M) s číslem 710. Pro sériové PAK FA se ale vyvíjejí motory Izdělije 129 s tahem snad až 191 kN. Kruhové trysky PAK FA mohou vychylovat tah ve třech rovinách, což tvoří důležitou součást řízení a dovoluje krátký vzlet i přistání (max. 400 m). Takové trysky sice mají větší radarovou a tepelnou stopu než ploché hranaté trysky se směrováním tahu pouze ve dvou rovinách (které má např. F-22), ale Rusové tradičně kladou veliký důraz na vysokou obratnost v manévrových bojích zblízka, takže PAK FA nejspíše bude používat trojrozměrné vychylování tahu i za cenu poněkud horších vlastností stealth. To vlastně odpovídá soudobému trendu, neboť se očekává, že vzájemné boje obtížně zjistitelných letounů 5. generace budou probíhat především na kratší vzdálenosti, takže obratnost opět získá na významu.

Obtížná zjistitelnost
Nelze však pochybovat, že PAK FA je řešen i s velikým důrazem na obtížnou zjistitelnost. Na prototypu jsou sice vidět prvky, které nejsou právě vzory malé radarové odrazné plochy, např. okolí vstupů vzduchu k motorům, dvoudílný překryt kokpitu nebo už uvedené kruhové trysky, avšak lze očekávat, že na sériových strojích se v tomto smyslu uplatní odlišná řešení. Např. se již ví, že definitivní podoba překrytu kokpitu bude jednodílná. Celkové tvary letadla pak jasně dokládají snahu o obtížnou zjistitelnost; zejména se jedná o uspořádání známé jako „planform arrangement“, což znamená orientaci různých ploch a hran pod stejnými úhly (týká se to např. vírových přechodů a náběžných hran křídla i výškovek či pouzder motorů a směrovek). Vedle toho je nepochybné, že povrch sériových letadel bude pokryt materiály, jež absorbují radarové záření. PAK FA má mít radarovou odraznou plochu čtyřicetkrát menší než Su-30MKI, což by znamenalo přibližně 0,5 m2. A další velkou výhodu přináší systém, jemuž se obvykle přezdívá „plasmový stealth“; fakticky jde o soustavu mikrovlnných zářičů, které ionizují vzduch kolem letadla a vytvářejí „bublinu“ studené plasmy, která pohlcuje radarové záření. Tento systém má sice i nevýhody, mj. omezuje vlastní radarové vysílání letadla, avšak přesto už je na některých strojích (mj. na Su-34) instalován a počítá se s ním též pro PAK FA. Dále se objevily oficiální informace o „obtížné zjistitelnosti v optické části spektra“, což může naznačovat záměr použít tzv. adaptivní kamufláž, tj. povrch schopný měnit barvu a svítivost. Obdobnou technologií má brzy (nebo snad již dnes?) disponovat také F-22.
 
Soustava elektroniky
Základním prvkem palubní elektroniky PAK FA je výkonný radiolokátor N050 od společnosti NIIP Tichomirova, jehož prototyp už byl prezentován na výstavě MAKS 2009. Jde o komplex s aktivní zfázovanou anténou (AESA), sestávající z 1526 nezávislých vysílacích a přijímacích modulů pro pásmo X (8 až 12 GHz). Přístroj N050 dokáže současně sledovat až 32 vzdušných cílů (popř. čtyři pozemní) a navádět palbu na osm z nich. Cíl o rozměrech stíhacího letadla (tj. cca 3 m2) zachytí na více než 400 km. Zorný úhel činí 240 stupňů, resp. 120 stupňů na každou stranu od podélné osy letadla. Stroj však bude mít i přinejmenším čtyři další radary, a sice dva malé pro pásmo X v bocích přídě a dva konformní v pásmu L vestavěné do klapek na náběžné hraně křídla. Navíc se dlouho spekuluje i o tom, že v záďovém „žihadle“ by mohl být umístěn radar pro zadní polosféru. Do povrchu letounu mají být zabudována malá pasivní radiolokační čidla. Všechny tyto prvky budou začleněny do integrované soustavy Š121, jež by měla zajistit sférické pokrytí okolí letadla (opět podobně jako u F-22). Kromě radiolokačních senzorů bude stroj vybaven špičkovým optoelektronickým blokem UOMZ OLS-50M, který spojuje optické, infračervené a laserové přístroje (snad včetně laserového radaru). Tento systém se nalézá před kabinou a na prototypu je to jen pevná maketa, ale u sériových kusů bude výsuvný či opatřený krytkou, aby zbytečně nezvětšoval radarový obraz.

Palubní výzbroj
Pevnou výzbroj letadla tvoří 30mm kanon, pravděpodobně modernizovaný jednohlavňový typ GŠ-301 (ačkoli existuje též informace o dvouhlavňové zbrani, popř. dokonce dvou kanonech), umístěný v pravém boku vedle kabiny. Během vývoje se prý počítalo s tím, že zbraň bude mít jistou možnost pohybu, ale není jisté, zda bude toto řešení opravdu použito. Pro nesení dalších zbraní slouží vnitřní pumovnice a případně i vnější závěsy pod křídlem. PAK FA vyniká i tím, že má čtyři vnitřní prostory pro zbraně, a to dva velké centrální uložené za sebou mezi motory (což je umožněno značně velkou vzdáleností motorů) a dva malé pod kořeny křídla. Do každé ze dvou středních pumovnic se vejdou dva až čtyři závěsy a každá ze dvou postranních pojme jednu malou raketu vzduch-vzduch (možná dokonce dvě). Pod křídlo pak bude možné doplnit čtyři až šest externích závěsníků, snad ve formě „stealth-kontejnerů“, resp. pouzder pro nesení zbraní bez zvýšení radarového obrazu. Interní pumovnice přinesly i velkou výzvu pro výrobce letecké výzbroje, jelikož si vynutily produkci zbraní se skládacími plochami. Základní arzenál PAK FA pro vzdušný boj mají tvořit rakety RVV-MD (jinak známé též jako R-74M) krátkého dosahu (max. 40 km) a střely RVV-SD (neboli R-77M) středního dosahu (max. 110 km). Dále bude možno nést střely vzduch-vzduch dlouhého dosahu (300 až 400 km), tedy R-37M a R-72 (neboli RVV-L). Z širokého spektra výzbroje proti pozemním cílům se uvádí např. protizemní střela Ch-38M, protiradarová Ch-58UŠK (obě také se skládacími plochami) nebo bomby série KAB-1500 s laserovým či družicovým naváděním.

Další postup programu
Dosud vzniklo údajně pět kusů PAK FA. Exemplář T-50-KNS (Kompleksnyj Naturnyj Stend) je jen technologická maketa ve skutečné velikosti, zatímco T-50-0 už je čímsi mezi maketou a prototypem. První start 29. ledna provedl T-50-1, který podruhé vzletěl 12. února (už opatřený kamufláží); další testy budou probíhat na moskevském letišti Žukovskij a má se přidat i druhý prototyp T-50-2, kdežto T-50-3 je určený pro pozemní zátěžové zkoušky. Nyní probíhá stavba šestého kusu T-50-4, jenž se má více přibližovat sériovému standardu. PAK FA zřejmě obdrží oficiální název Su-50, který se objevuje i v dokumentech subdodavatelů. Testy prototypů mají pokračovat do roku 2012, údajně už v roce 2013 by měly předsériové letouny zahájit vojskové zkoušky a v roce 2015 by měly první sériové kusy vstoupit do výzbroje ruského letectva. Toto schéma se ale opět zdá být velmi optimistické; lze připomenout, že od vzletu prototypu YF-22 do počáteční operační způsobilosti stíhače F-22 uplynulo patnáct let, při čemž nenastaly žádné větší technické problémy a projekt se těšil stálé finanční podpoře. Západní odborníci jsou tedy spíše skeptičtí a soudí, že za úspěch PAK FA bude možno pokládat vstup do řadové služby do roku 2020. Ostatně i americké letectvo předpokládá, že „nepřátelský“ stroj schopný vzdorovat dnešní úrovni F-22 nebude k dispozici dříve než za deset let, a jelikož schopnosti F-22 se mají samozřejmě také vyvíjet, US Air Force si zřejmě chce udržet desetiletý technologický náskok. Pro Rusy i Indy ovšem asi nehraje ústřední roli soupeření s americkým letectvem, nýbrž snaha udržovat náskok před Čínou (jejíž stíhače páté generace by mohly být bojeschopné také někdy okolo roku 2020) a prosadit se na světovém trhu.

Verze a objednávky
Základní variantu PAK FA samozřejmě představuje jednomístný víceúčelový stíhač pro ruské letectvo. Naopak Indie od začátku trvala na dvoumístné konfiguraci strojů FGFA, protože tyto letouny chápe hlavně jako nástupce stíhacích bombardérů Su-30MKI. Konstrukce dvoumístné verze si vyžádá nejen úpravy trupu, ale také nosných ploch a kormidel. Indické letouny budou mít rovněž odlišný počítačový hardware a software, protože Indie hodlá (stejně jako v případě Su-30MKI) použít prvky ze západních států, mj. Francie a Izraele. Výzbroj by se měla rozšířit o typy indické výroby (např. rakety vzduch-vzduch středního doletu Astra), možná i o západní techniku. Předpokládá se, že FGFA se bude od základní ruské varianty PAK FA lišit přibližně čtvrtinou součástí. Nejprve se plánovalo, že Indie bude patrně od roku 2017 odebírat už přímo letouny FGFA, ale podle nových dohod získá nejprve jednomístné stroje, jež se budou od těch „ruských“ lišit pouze softwarem, a až později se přejde na výrobu dvoumístných FGFA. Podle aktuálních zpráv si ruské letectvo předběžně objednalo 250 strojů, z toho 200 jednomístných a 50 dvoumístných, kdežto Indie počítá s opačným poměrem, tedy objednala 200 dvoumístných a 50 jednomístných letadel. Ve střednědobém horizontu se plánuje vývoj palubní verze určené pro novou generaci ruských a indických letadlových nosičů. Účast Indie je ale velmi důležitá i po finanční stránce, neboť celková cena programu se odhaduje na 12 až 14 miliard dolarů (cca 360 až 420 miliard rublů), což se oproti stovkám miliard za F-22 či F-35 může zdát dost málo, ale pro Rusko to pořád znamená obrovskou sumu.

Uplatnění na světovém trhu
Ale kromě tak důležitého zapojení zahraničního partnera se program PAK FA od předchozích ruských (resp. sovětských) projektů bojových letadel liší i tím, že se od začátku plánuje export do mnoha dalších zemí. (Málokdo si uvědomuje, že např. s vývozem Su-27 se původně vůbec nepočítalo a komerčně velice úspěšné varianty jako Su-30MK jsou vlastně jen „improvizace“, resp. nezbytné adaptace na tržní podmínky po zhroucení SSSR.) Za prvního pravděpodobného zákazníka se dlouho pokládala Brazílie, jež se dokonce měla připojit i k vývojovému projektu. V tomto smyslu byla v dubnu 2008 podepsána i předběžná dohoda, další informace už se však neobjevily. Brazilské letectvo si navíc nedávno zvolilo francouzské stíhačky Rafale, jimž dalo přednost mj. před Su-35, a i další objednávky zbraní naznačují, že se Brazílie hodlá orientovat spíše na země EU, byť nákup PAK FA ve vzdálenější budoucnosti vyloučit nelze. Za primární zájemce o ruskou stíhačku páté generace dnes platí zejména státy, jež provozují letadla rodiny Su-27/30, tedy např. země jihovýchodní Asie (jako Vietnam, Indonésie a Malajsie), Středního východu a severní i subsaharské Afriky. Suchoj nejspíše hodlá spoléhat především na finanční výhodnost svého letounu, resp. vysoký poměr výkon/cena. Původní očekávání, že by PAK FA mohl být prodáván za zhruba 30 milionů dolarů (cenová hladina z přelomu století), se ukázala jako nereálná, ale Suchoj doufá, že udrží cenu okolo částky 100 milionů dolarů, tedy přibližně na úrovni F-35, ovšem při podstatně lepších výkonech.

Nezbytnost i velká šance
Pro Rusko dnes představuje výkonný stroj 5. generace už každopádně nezbytnost, protože bez něj by ruský vojenský letecký průmysl v dohledné době zřejmě přišel o konkurenceschopnost. Dnes nabízené ruské stíhače generace „4++“, tedy Su-35 a MiG-35, jsou nepochybně kvalitní, ovšem současně už narážejí na limity základní konstrukce Su-27 a MiG-29. Dnes ještě mohou důstojně čelit (na trhu i v teoretickém boji) třem „evropským deltám“, tedy typům Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale a JAS-39 Gripen, avšak evropská letadla jsou teprve na počátku své kariéry a čeká je dvacet let modernizací, kdežto současné ruské stíhačky již reprezentují závěr vývoje strojů z 80. let. A samozřejmě nemohou efektivně vzdorovat americkým stíhačům páté generace. Celé pojetí programu F-35 zaručuje odbyt čtyřciferného počtu letadel a je možné, že během několika let vstoupí na trh exportní úprava F-22, jež sice bude postrádat určité „citlivé“ technologie, ovšem i tak bude nepochybně jasně předstihovat typy 4,5. generace. Projekt PAK FA je tedy pro Rusko jakousi „poslední šancí“, protože kdyby nedosáhl úspěchu, patrně už by bylo nemožné takovou ztrátu dohnat. Vysoká podpora projektu svědčí přinejmenším o tom, že dnešní politické a vojenské vedení Ruska si naléhavost situace uvědomuje. PAK FA však není jen nezbytností, ale i velkou příležitostí. Ruský zbrojní a letecký průmysl má jedinečnou šanci ukázat, že prostřednictvím sofistikované a systematické práce na pokročilých projektech může držet krok se světovou konkurencí i ve 21. století.
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Předběžná TTD letounu T-50 PAK FA
Rozpětí křídla
15 m
Celková délka
20,8 m
Celková výška
5,1 m
Celková nosná plocha
104 m2
Prázdná hmotnost
15 000 kg
Běžná vzletová hmotnost
22 000 kg
Max. vzletová hmotnost
30 000 kg
Cestovní rychlost
1300–1800 km/h
Max. rychlost
2100–2600 km/h
Max. dolet
4000–5500 km
Vzlet a přistání
300–400 m

Publikace: ATM 3/2010

