Su-35UB:
Vnitřní konkurence

Původ letounu Su-35UB je poněkud neobvyklý. Tento víceúčelový dvoumístný stroj je důsledkem soupeření dvou výrobních závodů firmy Suchoj a vlastně měl konkurovat typu Su‑30MK.

Konstrukční kancelář Suchoj sídlí v Moskvě. O produkci letadel se ovšem starají dva výrobní závody, a to KnAAPO v Komsomolsku na Amuru a IAPO (Irkut) v Irkutsku. Oba dva mají také určitou volnost ve vývoji vlastních variant a občas si i do jisté míry konkurovaly. Jejich soutěžení dosáhlo vrcholu v roce 2000, kdy podnik KnAAPO předvedl letoun Su‑35UB, jež vznikl jako odpověď na typ Su‑30MK ze závodu IAPO.

KnAAPO versus IAPO
Dvoumístný víceúčelový letoun Su‑30MK se řadí k nejúspěšnějším typům své kategorie. Vlastně se jedná o další vývojový stupeň typu Su‑30 (Su‑27PU) původně určeného pro ruskou protivzdušnou obranu. Exportní varianta schopná ničit vzdušné i pozemní cíle pomocí nejmodernějších zbraní si našla mnoho zákazníků a stále přibývají další země. Vedení firmy Suchoj však paradoxně nikdy nepokládalo typ Su‑30 za nějak zvlášť důležitý program. Daleko větší pozornost se věnovala modernizaci jednomístných bojových letounů Su‑27 na standard Su‑27M, který je známý především pod označeními Su‑35 a Su‑37.
Této firemní strategie se držel i závod KnAAPO, který byl vždy státním podnikem a do struktury akciové společnosti Suchoj byl začleněn daleko hlouběji než podnik IAPO, v němž měli většinu soukromí akcionáři. KnAAPO vyrábí jednodušší letouny Su‑30MKK pro Čínu a příbuzné stroje pro Vietnam, Indonésii a Venezuelu. Naopak firmě IAPO byly svěřeny nejvýkonnější komerční varianty Su‑30MK. Jako první to byl Su‑30MKI pro Indii a nyní následuje Su‑30MKM pro Malajsii. V nejbližší době je doplní Su‑30MKA pro Alžírsko a Su‑30MKT pro Thajsko.
Moskevské ústředí OKB Suchoj i vedení závodu KnAAPO však byly velice překvapeny úspěchem Su‑30MK na světovém trhu, a to tím spíše, že „jejich“ typ Su‑35 nezískal ani jediného odběratele. Zdálo se, že svět má zájem o dvoumístné stroje. Podnik KnAAPO se tedy rozhodl vyvinout dvoumístnou variantu Su‑35. Prototyp s trupovým číslem 801 poprvé vzlétl 7. srpna 2000 a objevil se i na leteckých dnech MAKS 2001 a 2003.

Cíl: Jižní Korea a Brazílie
Su‑35UB je odvozen od „čínské“ verze Su‑30MKK, od které se na pohled odlišuje kachními plochami. Daleko více se tedy podobá „indickým“ stíhačům Su‑30MKI. Od těch jej lze nejlépe rozeznat podle tvaru svislých ocasních ploch: Su‑30MKI mají horní hranu SOP svažující se šikmo dolů vzad, zatímco u Su‑35UB je (stejně jako u původního Su‑30MKK) vodorovná. Jinak se však Su‑35UB od Su‑30MKI liší jen minimálně. Oba dva lze nakonfigurovat podle požadavků konkrétního zákazníka, mohou dostat nejrůznější typy motorů, radarů a dalších senzorů a elektroniky.
Su‑35UB ale přece jen nevznikl samoúčelně. Hlavním cílem bylo vyhrát ve výběrovém řízení v Jižní Koreji. Pět jihokorejských pilotů mělo v roce 2000 možnost létat na Su‑35UB a neoficiálně se uvádělo, že ruský supersonik v konkurzu přesvědčivě vyhrál, ale Korejci se hlavně z politických důvodů rozhodli pro F‑15K. Rok nato ale vznikl mezi IAPO a KnAAPO spor, zda do výběrového řízení v Brazílii přihlásit Su‑30MKB nebo Su‑35UB. Ruská vláda však zřejmě neměla zájem na takovémto soupeření a rozhodla se konfliktní situaci rázně řešit. Stát odkoupil 51 % akcií IAPO a plně začlenil i tento závod do struktur OAO Suchoj. Stanovil i jasnější dělení kompetencí. O produkci Su‑30MK se podělí obě firmy, ale společnost KnAAPO zaměří většinu sil na modernizaci stíhaček Su‑27 ruského letectva, které podle aktuálních zpráv ponesou „staronový“ název Su‑35.
Jediný prototyp Su‑35UB nyní slouží pro testy avioniky. Firma Suchoj jej ovšem využila ještě jinak. Zahrál si totiž „hlavní roli“ v rusko‑americkém špionážním thrilleru Zerkalnyje vojny (Mirror Wars), jež měl premiéru 30. srpna 2005. Su‑35UB v něm vystupuje jako stíhač 5. generace Su‑XX Sablezubyj, kterého se chtějí zmocnit teroristé. Film měl úspěch zejména v asijských zemích a kvůli přímému zapojení firmy Suchoj bývá vnímán jako svérázná reklama na letouny této značky.
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