Stíhačky nad republikou:
Bojové letouny československého a českého letectva

Vzduch je naše moře, říkalo se za časů první republiky. Československo mělo velmi silné letectvo domácího původu, kdežto v dobách studené války spoléhalo na sovětské letouny, zatímco dnes náš vzdušný prostor střeží Gripeny.

Mladá Československá republika získala velmi pestrou směs vojenských letadel, mezi kterými převládaly francouzské a německé typy. Rodil se ale také domácí průmysl, který už brzy začal dodávat letadla vlastní konstrukce pro sílící letectvo. V sektoru stíhaček dominovala letňanská Avia, která hned od začátku experimentovala s jednoplošníky, ale pak přešla na dvouplošníky. Mnohé typy získaly i vývozní úspěchy a stroj B-534 náležel ve své kategorii na špičku, ovšem časy dvouplošníků končily. Nové jednoplošníky řady B-35 už do okupace nestihly vstoupit do výzbroje. Po druhé světové válce se situace vlastně trochu opakovala, protože letectvo užívalo širokou škálu zahraničních letadel, mezi která patřily i proudové Me 262 alias S-92. Orientace na Moskvu záhy přinesla dominanci sovětských stíhaček, z nichž první byl Jak-23, avšak poté se na československém nebi postupně objevila prakticky celá vývojová řada letounů kanceláře Mikojan-Gurjevič. Po stroji MiG-15 přišel MiG-17, nadzvukový MiG-19, slavná „Delta“ alias MiG-21, dále „Bedna“ neboli MiG-23 a nedlouho před koncem socialismu MiG-29. Ty dosud létají nad Slovenskem, kde je ale mají nahradit americké F-16, zatímco v Česku ze sovětských stíhaček vydržely nejdéle MiG-21. V roce 2005 dorazila první švédská letadla JAS-39 Gripen, jejichž letka bude střežit český vzdušný prostor přinejmenším do roku 2027. Je možné, že pak budou Gripeny odkoupeny a modernizovány, případně se pořídí větší počet, ale stále častěji se skloňuje i varianta koupit americké F-35 Lightning II.

1918: SPAD S.XIII
Základ nového československého letectva tvořily řadu let francouzské stíhačky SPAD S.VII a S.XIII, jichž bylo získáno celkem asi 140 kusů, reálně ovšem létala jen asi polovina. Nepatřily sice k nejobratnějším, ale vynikaly rychlostí, odolností a stabilitou. Odváděly výtečné služby i po odchodu od bojových útvarů jako cvičné stroje.

1921: Avia BH-3
ČSR patřila mezi nemnoho zemí, které na počátku 20. let vsadily na jednoplošníky. Letňanská Avia vyrobila řadu prototypů s dolnokřídlým i hornokřídlým řešením, jenže do sériové výroby postoupila jen malá část, mj. typ BH-3. Navzdory velké obratnosti nesplnil očekávání, protože se obtížně ovládal, takže se opět vyráběly dvouplošníky.

1926: Avia BH-21
Za působivý úspěch se pokládal stíhací dvouplošník BH-21, který se od druhé poloviny 20. let stal páteří našich stíhacích jednotek. Proslavil se také jako výtečný akrobatický letoun a získal exportní objednávku od Belgie, kde se stavěl licenčně. Dalším vývojem vznikl BH-33, jenž se mohl chlubit dokonce desítkou uživatelských zemí.

1935: Avia B-534
Nejlepší stíhačku čs. letectva na konci 30. let reprezentoval typ B-534, jímž vrcholila evoluční linie domácích dvouplošníků. V té době už přicházely na scénu celokovové jednoplošníky, jež nabízely výrazně vyšší rychlost, avšak z hlediska stoupavosti a obratnosti se naše „pětistovka“ mohla stále směle měřit i s typy novější konstrukce.

1948: Avia S-199
V pestré poválečné směsi letecké techniky nechyběly ani letouny Messerschmitt Bf 109, které se zde provozovaly jako S-99. Verze s jiným (a ne moc vhodným) motorem Jumo 211 dostala název S-199 a několik let patřila mezi nejvýznamnější typy čs. letectva, ačkoliv určitě největší slávu si vybojovala v právě se rodícím Státu Izrael.

1951: MiG-15
Sovětské „patnáctky“ znamenaly skutečný technologický průlom, protože tehdy šlo o opravdu výborné proudové stíhačky světové úrovně. Vyráběly se zde též licenčně jako S-102 a S-103 a vzniklo několik specifických československých úprav, mj. stíhací bombardéry MiG-15SB, jež vydržely ve službě pozoruhodně dlouhou dobu.

1962: MiG-21
Nadzvukovou rychlost přinesly do Československa v roce 1957 stroje MiG-19, avšak o pět let později dorazily „jedenadvacítky“, které dosahovaly rychlosti až Mach 2. Sloužila u nás velmi široká škála variant s různou kanonovou či raketovou výzbrojí a modernizované MiG-21MFN definitivně opustily výzbroj Armády ČR až roku 2005.

1989: MiG-29
Od konce 70. let u nás sloužily stíhací a bitevní MiG-23 s měnitelnou geometrií křídla, ovšem na počátku přelomového roku 1989 získala ČSLA svoje první letouny čtvrté generace. Dvacet strojů MiG-29 se poté rozdělilo mezi nástupnické státy, ale ty české vydržely ve službě jen do roku 1995, kdy byly vyměněny za polské vrtulníky.

2005: JAS-39 Gripen
Výběr nástupce sovětských stíhaček byl dlouhý a složitý, a ačkoliv zde řada hlasů prosazovala americké F-16 či F/A-18, nakonec zvítězil JAS-39 Gripen švédské firmy Saab. Česko používá čtrnáct pronajatých letadel, která nosí i špičkové řízené rakety AMRAAM a podílejí se rovněž na ochraně vzdušného prostoru Pobaltí a Islandu.
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