Rusko a Indie:
Letecká kooperace pokračuje

V říjnu 2012 byla podepsána dohoda, která upřesňuje spolupráci Ruska a Indie na programu nového taktického transportního letadla. Další potvrzení Indie jako blízkého ruského spojence a zákazníka by měla přinést smlouva na dodání čtyřiceti nových bojových letounů Su-30MKI, tentokrát ale ve špičkové verzi přezdívané „Super-30“.

Od Il-88 k programu MTA
Rusko-indický vývoj transportního letadla představuje již třetí důležitý zbrojní program, který obě mocnosti společně realizují; předchozí dva jsou protilodní řízená střela BrahMos a bojový letoun PAK FA (v Indii zvaný FGFA). Historii nového dopravního stroje lze vysledovat až do počátku 70. let, kdy kancelář Iljušin začala chystat letoun s pracovním jménem Il-88, a to jako náhradu stárnoucího An-12. Na rozdíl od něj měl mít nový letoun dva proudové motory a jeho nosnost měla činit až 30 tun. Sovětské letectvo ale tehdy podpořilo nové motory typu prop-fan a dalo přednost konkurenčnímu návrhu OKB Antonov s tímto typem pohonu. Iljušinův design tak zůstal na papíře, ale jeho základní aerodynamická koncepce byla oživena v 90. letech, kdy se kromě náhrady An-12 (jehož nástupce An-70 je stále ve fázi testů) začala řešit další palčivá otázka, a to nástupce lehkých a taktických transportních letadel An-26, An-32 a An-72. Iljušin přišel s projektem Il-214, který se velmi podobal Il-88, byl však trochu menši a měl nabídnout nosnost kolem 20 tun. Finanční situace Ruska však tehdy samozřejmě komplikovala jakýkoliv ambiciózní projekt tohoto druhu, a proto se začala hledat možnost získat finance za hranicemi. Hledání netrvalo dlouho, jelikož také vzdušné síly Indie řešily podobnou otázku, resp. hodlaly nahradit své stroje An-32. Dne 6. června 2001 tedy byla podepsána první předběžná dohoda, a to mezi ruskými podniky Iljušin a Irkut (druhý z nich měl zajišťovat sériovou výrobu letounu) a indickou firmou HAL (Hindustan Aeronautics Limited). Obsahem smlouvy byla spolupráce na taktickém transportním stroji odvozeném z programu Il-214. Letadlo vystřídalo řadu jmen; vůbec poprvé se veřejně předvedlo v roce 2003 coby IRTA (Indo-Russian Transport Aircraft), ale dnes je známo jako MRTA či MTA (Multi-Role nebo Medium Transport Aircraft). Rusko je nejprve nazývalo SVTS (Srednij vojenno-transportnyj samoljot), následně TTS (Taktičeskij transportyj samoljot) a nyní obvykle MTS (Mnogocelevoj transportnyj samoljot). Další velice významný krok přišel v říjnu 2009, kdy oba státy vytvořily joint-venture podnik, který by měl zajišťovat vývoj a produkci letadla. Aktuální podoby programu se za Rusko účastní už nikoliv podniky Iljušin a Irkut, nýbrž společnost OAK (Objediňonnaja Aviastrojitělnaja Korporacija), jež kontroluje většinu leteckého průmyslu v Rusku.

Parametry nového letounu
Jak již bylo řečeno, letoun MTS/MTA bude vycházet z konstrukce Il-214 a je pravděpodobné, že tento název také nakonec ponese (možná i ve formě Il-214T). Z hlediska designu se jedná o hornoplošník s ocasními plochami tvaru T a dvojici dvouproudových motorů v gondolách pod křídlem. Ohledně typu těchto motorů však existuje mnoho rozporných informací, stejně tak se už objevilo několik sad odlišných technických údajů. Nejčastěji se hovoří o tom, že letoun má pohánět dvojice agregátů Aviadvigatěl PS-90A či PD-14, jejichž různé verze vyvíjejí tah mezi 120 a 170 kN. Pokud ovšem vyjdeme z nejnovějších materiálů firmy HAL z veletrhu Defexpo 2012 (z nich čerpá i přiložená tabulka), připadají v úvahu i motory západní výroby, konkrétně jednotky Rolls-Royce BR715-5B, Pratt & Whitney PW6000, CFM International CFM56-3C2 a IAE V2500. Dříve se ovšem mluvilo i o ruském agregátu Perm PS-9 nebo ukrajinském typu Progress D-436T. Neměnné však zůstávají nejdůležitější užitné specifikace, zejména nejvyšší nosnost asi 20 tun nákladu, popř. 80 vojáků nebo 75 výsadkářů či 60 nosítek. S nákladem 18,5 tuny má dolet činit 2500 km, běžně udávaný max. dolet 6000 km se vztahuje k nákladu kolem 4,5 tuny. Důležité parametry představují také rozměry kabiny, jež bude mít v příčném průřezu takřka čtvercový tvar (šířka 3,45 m, výška 3,4 m), přičemž délka části s takovým průřezem by měla činit 13,8 m. Časový harmonogram se již mnohokrát posouval; současná podoba říká, že první let by měl proběhnout v roce 2014 a již za dva roky poté by měla začít sériová produkce pro letectva obou zemí. Rusko má předběžně zájem o cca 105 kusů, zatímco Indie by odebrala kolem 45 letadel. Samozřejmě se rýsují i exportní naděje, neboť MTS/MTA by měl nabídnout konkurenci nejen stávajícím taktickým dopravním strojům, ale také připravovanému (a trochu podobně řešenému) brazilskému letounu Embraer KC-390. Od začátku vývoje se navíc chystá civilní obměna Il-214-100 pro zhruba sto cestujících. Pokud jde o financování, oba státy se na programu podílejí rovným dílem a každý zatím na vývoj přidělil 300 milionů dolarů. Dle nové dohody z října 2012 začne vývoj v Moskvě (kam má dorazit třicet odborníků z Indie), zatímco závod v indickém Kanpuru bude chystat výrobu prototypu.

Další objednávka Su-30MKI
Zprávy o této nové smlouvě ale poněkud zastínily další důležitý kontrakt, na kterém se Rusko a Indie dohodly v prosinci 2011. Jedná se o dodávku čtyřiceti nových bojových letadel Suchoj Su-30MKI pro letecké síly Indie. Jak známo, počáteční indická objednávka z roku 2000 čítala 140 letadel a již byla úspěšně uskutečněna, avšak Indie si roku 2007 objednala dalších čtyřicet kusů. Navíc ale došlo k úpravám smluv ve smyslu rozšíření licenčních práv a zvětšení objemu dodávek, jež se celkově vyšplhaly na 230 strojů, z nichž poslední budou zhotoveny kompletně v Indii (a to včetně motorů). Každý rok získává indické letectvo 10 až 14 letounů, v této chvíli by jich mělo být v provozu něco přes 180. Nejnovější smlouva na dalších čtyřicet strojů zvedá zamýšlený finální počet na 270 exemplářů; některé zdroje mluví o tom, že nová dohoda se má týkat celkem 42 kusů s tím, že ony dva mají nahradit stroje ztracené při haváriích. Onen počet ale tentokrát nehraje tu nejdůležitější roli. Čtyři desítky nových letounů totiž budou odpovídat nové verzi, jež bývá nazývána „Super Sukhoi“ či „Super-30“. Patrně jde o odpověď na rychlý rozvoj bojových letadel v Číně (včetně testů stíhačů 5. generace), jež by navíc mohla své nové stroje poskytnout Pákistánu. Každopádně se zdá, že letouny zvané „Super-30“ budou fakticky cosi jako dvoumístné „indizované“ Su-35S. Zejména mají dostat radary Irbis kategorie AESA a další nové senzory, možná nové motory (AL-41F1A alias Saturn 117S), dále prvky snižující zjistitelnost radarem a významně rozšířený arzenál zbraní. Výslovně se hovoří o tom, že stroje ponesou leteckou verzi protilodní a protizemní střely BrahMos. Mělo by se ale rozšířit rovněž spektrum zbraní vzduch-vzduch, a to nejenom o rakety RVV-MD a RVV-SD (to jsou de facto nové verze R-73 a R-77), ale i o zbraň dalekého dosahu Novator K-100 (dříve KS-172). Indie má o tuto střelu již řadu let zájem a částečně financovala její vývoj. Dodávky „Super-30“ mají začít snad roku 2014, ale nový kontrakt má zřejmě pokrývat i postupnou modernizaci starších letounů na tuto verzi. Podpis měl proběhnout při návštěvě prezidenta Putina v Indii počátkem listopadu, ale kvůli jejímu posunutí na konec prosince se zřejmě opozdí i podepsání. Lze tedy říci, že indické letectvo dostane působivý vánoční dárek.
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TTD letounu Il-214 MTS/MTA
Rozpětí křídla
32,25 m
Celková délka
35,2 m
Celková výška
11,0 m
Prázdná hmotnost
29,5 tun
Užitečná nosnost
20 tun
Max. hmotnost
68 tun
Cestovní rychlost
870 km/h
Max. dolet
6000 km
Operační dostup
11 000 m
Startovní rozjezd
1300 m
Přistávací doběh
1200 m
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