Duel: Sea Harrier vs. Mirage III:
Žhavé nebe nad jižním Atlantikem

V letošním roce uplynulo čtvrt století od konfliktu mezi Velkou Británií a Argentinou, ve kterém šlo o Falklandské ostrovy. Nad jižním Atlantikem se odehrávaly vzdušné souboje mezi filozoficky zcela odlišnými stíhačkami, jelikož letounům Mirage III tam vzdorovaly britské námořní stroje s krátkým startem Sea Harrier.

Dne 1. dubna 1982 přistály argentinské invazní jednotky na Falklandských ostrovech, které se španělsky označují jako Malvíny. Argentinská vojenská junta evidentně očekávala, že Britové nedovolí své vládě poslat vojáky na druhý konec světa, aby bránili zdánlivě nedůležitý zbytek někdejší koloniální říše. Fatálně se zmýlila, neboť „Železná lady“ Margaret Thatcherová měla v úmyslu přesně to. Do jižního Atlantiku brzy vyrazily britské síly, jež se po několika týdnech opět staly pány Falklandských ostrovů. Mnohdy se uvádí, že Britové vděčí za vítězství hlavně letounům Sea Harrier, bez jejichž vzdušného krytí by byla operace prakticky neproveditelná a které byly primárními protivníky argentinských stíhaček.

Letoun schopný směrovat tah trysek
Druhá světová válka dokázala zranitelnost letišť a z nich operujících strojů, a tak nebylo divu, že v 50. letech přišla „móda“ letadel s krátkým nebo kolmým startem. Stroje, které by byly na velkých letištích méně závislé, popř. úplně nezávislé, nabízely vyšší šance na přežití v jaderné i konvenční válce. Ze spousty ambiciózních a někdy až groteskních projektů se však v té době prosadila jen jediná konstrukce, kterou představoval zkušební typ P.1127. Pocházel od britské firmy Hawker Siddeley (později British Aerospace, dnes BAE Systems), na programu se však podílelo i Západní Německo a USA. Prototyp P.1127 vzlétl v roce 1957, následoval vývojový krok v podobě stroje zvaného Kestrel a od něj už vedla přímá cesta k typu Harrier, jenž se stal prvním letadlem se schopností kolmého startu a přistání, jež vstoupilo do řadové služby. První vzlet jeho prototypu proběhl 28. prosince 1967 a v dubnu 1969 se první sériová letadla dostala do výzbroje Royal Air Force. „Srdcem“ revoluční konstrukce byl motor Rolls-Royce Pegasus, jehož čtyři pohyblivé trysky umožňují směrování (nebo též „vektorování“) tahu, a tak má stroj schopnost startovat i přistávat opravdu kolmo, ve vzduchu se může i úplně zastavit, a dokonce s ním lze pomalu couvat. V praxi se však svislý start provádí jen zřídka, protože v té situaci se dá podvěsit jen málo výzbroje, a tak se Harrier oficiálně označuje jako stroj kategorie STOVL (Short Take-Off, Vertical Landing). Britské letectvo umístilo Harriery hlavně v Německu, kde se měly zapojit do obrany proti hypotetické sovětské invazi. Dalším uživatelem se potom stala americká námořní pěchota, jež mu dala jméno AV-8 Harrier. Dobré zkušenosti s provozem na lodích vzbudily i zájem britského námořnictva, které hledalo novou palubní stíhačku pro malé letadlové lodě se „skokanským můstkem“. Tak se zrodil Sea Harrier, přezdívaný „Shar“, který vzlétl 20. srpna 1978 a v roce 1981 byl zaveden do služby.

Úspěch „Sharů“ nad válečnou zónou
Nelze však říci, že by se „Shar“ na začátku těšil nadšenému přivítání. Podle mnoha názorů šlo o krok zpět, neboť britské námořnictvo se tímto vzdávalo nadzvukových stíhaček ve prospěch malého podzvukového stroje s relativně omezenými schopnostmi. Od základní podoby letadla Harrier se námořní provedení odlišovalo zejména přídí, která byla prodloužená a zašpičatělá a ukrývala radar Ferranti Blue Fox. Kryt kokpitu byl zvýšen, aby nabídnul pilotovi lepší výhled, a celá konstrukce prodělala úpravy s cílem ochrany proti korozi. Sea Harrier byl zkonstruován zejména jako letoun pro vzdušnou obranu flotily, ovšem kromě toho mohl provádět i útoky na pozemní cíle a průzkum, a proto dostal oficiální označení Sea Harrier FRS.1, které zkracovalo termíny Fighter, Reconnaissance, Strike. Do konfliktu o Falklandské ostrovy nasadila Británie dva letadlové nosiče HMS Hermes a HMS Invincible, z jejichž palub pak operovalo 28 letadel Sea Harrier a navíc 14 útočných letounů Harrier GR.3, jež zajišťovaly hlavně přímou leteckou podporu britských vojsk při následném vylodění a pozemních bojích. Primární zadání „Sharů“ představovalo stíhací krytí flotily a potom i invazních sil, bez čehož bylo znovudobytí ostrovů prakticky nemožné, vedle toho však provedly také bombardovací útoky. Letecké souboje brzy přinesly britským pilotům první sestřely. V celé kampani bylo ztraceno šest letounů, ale žádný ve vzdušném boji (dva kvůli palbě ze země a čtyři při nehodách). Sea Harrier si vydobyl slávu a respekt, což pak počátkem 90. let přispělo k jeho zdokonalení na provedení FA2, jež dostalo nový radar Blue Vixen a schopnost nosit rakety AMRAAM. Britské námořnictvo vyřadilo své „Shary“ v roce 2006, ovšem dalších deset let pokračovaly letouny ve službě v Indii. Když Sea Harrier přicházel, setkával se s pochybnostmi, ale díky svým výkonům si získal velkou oblibu a jeho odchod z Royal Navy byl vesměs provázen smutkem.

Jak se zrodil francouzský „Přízrak“
Slavná francouzská rodina stíhaček Mirage vznikala vlastně v téže době jako Harrier, jenže na bázi zcela jiných požadavků. Letectvo země galského kohouta požadovalo rychlý a lehký stroj pro přepadové stíhání, což znamenalo zejména vysokou rychlost a stoupavost. První verze, jež nesla jméno Dassault-Breguet MD.550 Mystère-Delta (až později Mirage I), proto měla křídlo tvaru delta, které se následně stalo „poznávacím znakem“ celé této vývojové řady letadel, ale i pomocný raketový motor pro co nejrychlejší nabrání výšky. Tento prvek se potom nalézal i na první sériové verzi Mirage III, která poprvé vzlétla 17. listopadu 1956. V reálné službě, do níž se „Přízrak“ dostal o pět let později, se ovšem raketový pohon užíval jen výjimečně a pozdější varianty už jej vůbec neměly. Původní zadání francouzského letectva však pořád platilo, takže se Mirage III v základní verzi IIIA uplatňoval především jako přepadový stíhač, ačkoli se daly podvěsit i pumy a další protizemní zbraně. Firma Dassault už ovšem pracovala na víceúčelové podobě, resp. na stíhacím bombardéru, který vstoupil do služby jako Mirage IIIE. Vyznačoval se rozšířenou sestavou avioniky, jež si vynutila prodloužení trupu. Elegantní francouzský stroj záhy přitáhl i pozornost zahraničních zákazníků, a tudíž není divu, že se celkově vyrobilo více než 1400 kusů. K tomu je ještě třeba připočíst 582 zhotovených strojů Mirage 5, jak se nazývá zjednodušená verze pro útoky na pozemní cíle, jež nedisponuje radiolokátorem. Vznikla podle specifikací Izraele, jenže kvůli embargu, které Francie uvalila na židovský stát v roce 1967, se tam „pětky“ nikdy nedostaly. Co následovalo potom, není dodnes úplně jasné, ale nepochybné je, že Izrael roku 1972 zařadil stroje odpovídající Mirage 5 do služby pod názvem IAI Nesher, a navíc je exportoval pod názvem Dagger. Hlavním zákazníkem se stala Argentina, jež získala 39 kusů, kromě kterých koupila 21 stíhaček Mirage III.

Stroje Mirage a Dagger v Argentině
Dlouho se říkalo, že letouny Nesher/Dagger byly pouze výsledky nelicenční produkce, ale zdá se, že Izraelci získali určitý počet ve formě součástí, a tak první exempláře byly ve skutečnosti vlastně jen smontované, nikoli nově vyrobené. Z hlediska koncového uživatele to ale mělo jen malý význam, protože základní konstrukce zůstávala shodná u „trojek“ i „pětek“, ačkoli různé varianty pro různé uživatele se samozřejmě v detailech odlišovaly. Argentina tak zakoupila 17 jednomístných stíhaček Mirage IIIEA a čtyři dvoumístná cvičně-bojová letadla Mirage IIIDA, víceméně shodná s tím, co provozovala sama Francie. Podobná skladba platila také pro letadla z Izraele, neboť šlo o 35 jednomístných Dagger A a čtyři dvoumístné Dagger B. Argentina tak mohla vyslat do boje celkově šest desítek strojů s delta-křídlem, ale jen třetina z nich se mohla pochlubit radarem. Argentinci si tento problém uvědomovali a uzavřeli s Izraelem smlouvu na modernizaci svých Daggerů na provedení Finger, ovšem tento projekt běžel právě v době, kdy začala válka o Falklandy, a navíc závisel i na komponentech z Velké Británie, jež samozřejmě uvalila na Argentinu embargo. Letouny Dagger proto musely vyrazit do boje proti Britům v té podobě, v níž je židovský stát původně dodal. Izrael ovšem nasazoval svoje letouny Nesher za situace vlastní vzdušné nadvlády, kdežto v oblasti Falkland se převaze těšili naopak Britové, a tudíž Argentina přišla o jedenáct Daggerů. Devět z nich sestřelily letouny Sea Harrier, které si připsaly též jeden sestřel Mirage III. Argentinské letouny uskutečňovaly hlavně bombardovací nálety na britské lodě (z nichž šest poškodily) a pak i na invazní síly na ostrovech, ale zásadně je omezovala vzdálenost, a tak mohly nad cílovou zónou působit jen několik minut. Nikdy tak nedokázaly zlomit vzdušnou převahu Britů, jejichž vojáci se vylodili na Falklandách, kde poté 14. června 1982 přinutili argentinské síly ke kapitulaci.
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Analýza vzdušných bojů
Britský Sea Harrier se pro letecké souboje na první pohled příliš nehodil a faktem je, že šlo do jisté míry o improvizaci, k níž Brity donutilo vyřazení velkých letadlových lodí z Royal Navy. Díky radaru Blue Fox a kvalitním protiletadlovým řízeným raketám AIM-9L Sidewinder však „Shar“ dokázal plnit úlohu ochránce flotily více než dobře, což nejlépe demonstroval právě ve válce o Falklandy. Výsledkem bylo, že řada pilotů letadel Dagger zřejmě ani nevěděla, že jsou v britských zaměřovačích, dokud nebylo pozdě. Seriózním protivníkem pro „Shary“ byly tedy jedině plnohodnotné stíhače Mirage IIIEA, které však (stejně jako Daggery) velice omezovala vzdálenost. V zóně bojů proto mohly strávit jen krátkou dobu a přídavné palivové nádrže silně snižovaly jejich obratnost, navíc jejich rakety R.550 Magic-1 mohly zaměřovat cíl jen zezadu, zatímco AIM-9L to zvládaly z jakéhokoliv úhlu. Snad největší chybou Argentinců ovšem byla jejich taktika vzdušného boje. Měli totiž využívat rychlostní a výškové převahy svých letounů pro bleskové útoky ve stylu „boom-and-zoom“, místo toho však podstupovali manévrové boje proti „Sharům“. Ty měly v nízkých rychlostech mimořádnou obratnost, kterou ještě zvyšovala možnost směrování trysek, ačkoliv ta se v bojích zřejmě využívala méně, než se dříve soudilo. Ve prospěch Britů pracovaly i údaje z radiolokátorů jejich lodí a podle dnes dostupných zpráv také informace od letadel operujících z Chile. Patrně nejdůležitějším faktorem byl ovšem lepší výcvik britských pilotů, jenž v kombinaci se schopnostmi strojů Sea Harrier významně přispěl k vítězství Velké Británie v konfliktu v jižním Atlantiku.

Parametry letounu BAe Sea Harrier FRS.1
Rozpětí křídla: 7,70 m
Celková délka: 14,50 m
Celková výška: 3,71 m
Prázdná hmotnost: 5874 kg
Max. vzletová hmotnost: 11 793 kg
Typ motoru: Rolls-Royce Pegasus 11 Mk 104
Max. tah motoru: 95,6 kN
Max. rychlost: 1190 km/h
Bojový rádius: 740 km
Bojový dostup: 15 600 m
Pevná výzbroj: dva 30mm kanony ADEN s 260 náboji
Pumy a rakety: max. 3630 kg na pěti závěsech

Parametry letounu Dassault Mirage IIIEA
Rozpětí křídla: 8,22 m
Celková délka: 15,03 m
Celková výška: 4,50 m
Prázdná hmotnost: 7050 kg
Max. vzletová hmotnost: 13 700 kg
Typ motoru: SNECMA Atar 9C
Max. tah motoru: 60,8 kN
Max. rychlost: 2350 km/h
Bojový rádius: 1200 km
Bojový dostup: 17 000 m
Pevná výzbroj: dva 30mm kanony DEFA 552A s 250 náboji
Pumy a rakety: max. 4000 kg na pěti závěsech

Vyrobeno kusů
Sea Harrier (všechny verze): 111
Mirage III (všechny verze): 1422
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