Su-25U3:
Ruská trojka

Pojem „ruská trojka“ se obvykle používá pro označení typického ruského způsobu zápřahu tří koní do saní, případně jako námět lechtivých vtipů. Daleko méně známým faktem je, že tak byl svého času označován projekt třímístné verze Su-25.

Bitevník Suchoj Su-25 nepochybně patří mezi nejúspěšnější bojová letadla moderní doby. Své schopnosti prokázal v řadě válečných konfliktů, díky modernizacím dosud představuje vysoce účinný prostředek a určitě bude sloužit ještě řadu let, a to nejen v ruském letectvu. O kvalitách konstrukce Su-25 by mohly svědčit také odvozené specializované verze, z nichž některé se ale nedočkaly realizace. Např. už se téměř zapomnělo na koncept průzkumné modifikace Su-25R, na „bombardér“ Su-25B se zvýšenou nosností zbraní a také na originální cvičnou variantu, jež (na rozdíl od Su-25UB) neměla být dvoumístná, nýbrž třímístná.

Babakův překvapivý nápad
Vladimir Petrovič Babak, jenž byl hlavním konstruktérem Su-25, přišel v roce 1991 s opravdu zajímavou myšlenkou, když navrhl vývoj třímístné cvičné obměny tohoto bitevníku. Setkal se nejprve (což patrně není nikterak překvapivé) s nechápavým údivem. K čemu by byl třímístný letoun? Inženýr Babak měl však svůj nápad dobře promyšlený. Argumentoval hlavně vysokou náročností dnešního leteckého výcviku, který vyžaduje stále větší počty letových hodin a stále složitější cvičná letadla, což se samozřejmě odráží v rostoucích nákladech. Ovšem značná část těchto financí by se dala uspořit, kdyby se celý výcvik zracionalizoval. Babak tvrdil, že pokud např. posluchači již dobře zvládají vzlet, přistání a základní letové manévry, není nutno s nimi tyto fáze samostatně cvičit a lze je přesunout přímo do prostoru, kde by se nacvičoval např. let nízko nad zemí či figury vysoké pilotáže. A v tomto případě by přece klidně mohli být cvičeni dva posluchači zároveň, což by v podstatě ušetřilo jeden let ze základny do prostoru výcviku a zpět. Podle Babakových výpočtů by se tímto způsobem dalo uspořit kolem 30 až 40 % financí na výcvik. Sovětský svaz už se v té době potýkal s těžkými hospodářskými potížemi a projekt, jehož cílem byla především úspora, vzbudil poměrně velký zájem. Projekt třímístného letounu na základě Su-25 tedy záhy obdržel státní podporu.

Koncepce výcviku ve třech
Projekt dostal oficiální jméno Su-25U3; v některých západních pramenech se objevuje chybné označení „Su-25UZ“, což je však jen důsledkem nesprávného přepisu azbuky, jejíž písmeno Z se dá těžko odlišit od číslice 3. V části zdrojů lze narazit i na neoficiální název „Su-25UB-3“ a je známo, že od pracovníků OKB Suchoj dostal přezdívku „Russkaja trojka“. Vedle zásadního snížení nákladů na letový výcvik však měl tento pozoruhodný projekt i další možnosti využití. Babak upozornil na skutečnost, že náročnost vojenských leteckých operací a složitost moderní palubní elektroniky a výzbroje klade na pilota enormní nároky, což logicky vede k tomu, že se stále více prosazují dvoumístná bojová letadla, zejména univerzální stíhací bombardéry (stroje jako Su-30MK či Su-34 dnes ostatně dokládají, že v tom měl Babak pravdu). Třímístný letoun by tedy byl optimální k výcviku dvoučlenných osádek (pilot a operátor zbraní). Dále by se tím mohl zkvalitnit i běžný letový výcvik, protože dvojice posluchačů by se mohla vzájemně „učit z vlastních chyb“, což by bylo obzvláště výhodné třeba při tréninku létání podle přístrojů nebo při nácviku zvládání havarijních a krizových situací. Třímístný cvičný stroj by se mohl rovněž vhodně uplatnit při školení navigátorů nebo při přípravě a prověřování kvalifikace instruktorů. Potenciál Su-25U3 by tak byl opravdu velmi rozsáhlý.

Konstrukce „ruské trojky“
Babakův tým se tedy pustil do prací na projektové dokumentaci. Největší změny pochopitelně prodělala příď trupu, kam měla být zabudována kabina se třemi kokpity za sebou. Kromě toho zmizelo charakteristické „tupé“ čelo trupu (v jednomístném Su-25 i dvoumístném Su-25UB je to v podstatě kryt laserového zaměřovače Klen-PS), které nahradila ostrá špice. Zpod křídla se odstranilo osm typických závěsníků (kvůli nimž se bitevníku často přezdívá „hrábě“), zmizely také rozvírací aerodynamické brzdy na koncích křídla (mnoho pilotů tento prvek pokládalo za problémový a snažilo se jej používat co nejméně) a byl zesílen podvozek. Poněkud paradoxně se tak dospělo k situaci, že Su-25U3 by byl dokonce lehčí než základní dvoumístný Su-25UB. To ovšem Babakův tým okamžitě dokázal obrátit ve výhodu, když navrhl zástavbu menších (a tedy úspornějších) motorů. Konkrétně se mělo jednat o dva ukrajinské agregáty ZMK DV-2V, z nichž každý by dával tah cca 21,6 kN (nám je tento motor asi znám především jako pohonná jednotka československého typu L-39MS alias L-59 Super Albatros). V každém ze tří kokpitů se měla nacházet kompletní sada ovládacích prvků; všechny by byly propojené, ovšem tak, že by pilot v prvním kokpitu (tzn. instruktor) mohl za všech okolností ihned převzít kontrolu nad letounem. Instruktor měl mít ještě speciální panel, díky kterému by mohl oběma posluchačům v jejich kokpitech simulovat poruchové situace. Samozřejmě by byl instalován vnitřní hlasový komunikační okruh opatřený magnetofonem k nahrávání. Všichni tři členové osádky by seděli na vystřelovacích sedačkách typu Severin K-36L.

Marná snaha o záchranu
Su-25U3 byl (na rozdíl od cvičně-bojového Su-25UB) konstruován jako čistě cvičný, takže se u něj vůbec nepočítalo s nesením zbraní, avšak v případě dálkového letu bylo možno podvěsit čtyři odhazovací palivové nádrže PTB-800. To však přivedlo Babakův tým k dalšímu nápadu, jak by se dal třímístný letoun využívat. Hodil by se totiž jako štábní, kurýrní a spojovací stroj, resp. jako prostředek k dopravě významných osobností; vzhledem k pověstné odolnosti Su-25 by v podstatě šlo o vzdušný protějšek obrněné limuzíny. Objevily se rovněž plány použít tento letoun pro rozmanité pokusy a výzkumy, mj. v oboru letecké medicíny. Ale tyto snahy rozšířit možnosti uplatnění Su-25U3 už byly i odrazem smutné skutečnosti, že projekt ztrácel podporu z oficiálních míst. Stal se mu totiž nakonec osudným právě problém, pro jehož částečné řešení byl navržen, tedy kritický nedostatek finančních prostředků. Po kolapsu sovětského impéria se nově samostatná Ruská federace ocitla v těžké krizi a zoufale se nedostávalo financí prakticky na cokoli, a to včetně návrhů, které by z dlouhodobého hlediska mohly snad znamenat úspory. V roce 1993 tedy státní financování projektu Su-25U3 skončilo. Společnost Suchoj se jej ještě pokusila zachránit návrhem civilní varianty, jež by fungovala jako „biz-jet“, avšak patrně není překvapivé, že nevzbudila zájem. Program Su-25U3 tím definitivně skončil a třímístný cvičný letoun se nikdy nevznesl; samotný návrh však zůstává dokladem toho, jaká zajímavá řešení se mohou objevit v zájmu snížení enormních vojenských výdajů.
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Plánovaná TTD letounu Su-25U3
Rozpětí křídla
13,44 m
Celková délka
14,83 m
Celková výška
5,2 m
Plocha křídla
30,1 m2
Prázdná hmotnost
6400 kg
Vzletová hmotnost
9000 kg
Max. rychlost
900 km/h
Max. dolet
1750 km
Max. dostup
7000 m
Vzlet a přistání
360–400 m
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