Suchoj v exotických službách

Na konci května přinesla některá média zajímavé zprávy, podle nichž chce Uganda koupit šest ruských bojových letounů Su-30MK. Jestliže se tyto informace potvrdí, bude tato africká země v pořadí sedmnáctým uživatelem strojů rodiny Su-27, které přibližně dvě desítky let patří mezi nejúspěšnější produkty ruského zbrojního průmyslu. Nabízíme proto přehled uplatnění letadel této řady s důrazem na méně známé provozovatele.

Státy bývalého SSSR
Pro letectvo, protivzdušnou obranu a námořnictvo bývalého Sovětského svazu bylo zhotoveno více než 500 kusů Su-27, a sice jednomístných Su-27S a Su-27P (ty druhé nemůžou vypouštět protizemní výzbroj) a dvoumístných Su-27UB. Letectvo Ruské federace nyní provozuje okolo 340 kusů, z nichž část se modernizuje na varianty Su-27SM, resp. Su-27UBM. Letecké útvary námořnictva vlastní dalších pět desítek Su-27 a ještě přibližně 24 palubních Su-33, jež operují z letadlové lodě Admirál Kuzněcov. Letectvo navíc má (zřejmě) devět dvoumístných stíhaček Su-30 určených pro protivzdušnou obranu a začíná odebírat i nové Su-30M2, což jsou již plně víceúčelová letadla. Běží sériová výroba stíhacích bombardérů Su-34 a zcela čerstvý přírůstek znamenají nové Su-35S, řazené do generace „4++“; závazně je objednáno 48 letadel. Ukrajina „zdědila“ mezi 60 a 70 exempláři Su-27, ale v provozu je už jen 36 z nich. Bělorusku připadlo 23 kusů, z nichž létá 22; Su-27UB se modernizují na provedení Su-27UBM1 a plánuje se také modernizace jednomístných stíhačů. Jedinou republikou Střední Asie, která po rozpadu SSSR „zdědila“ Su-27, je Uzbekistán; z původních 31 kusů dnes provozuje asi 25. A konečně pátým státem bývalého SSSR s letouny Su-27 je Kazachstán. Získal je ale poněkud netradičně, a sice výměnou za 40 bombardérů Tu-95MS, které po rozpadu SSSR zůstaly na území Kazachstánu. Rusko za ně dalo mj. 36 stíhaček Su-27, z nichž pořád létá 25 až 30. Navíc se objevily zprávy, že by Kazachstán chtěl získat dalších 12 letadel. Co se týká bojového nasazení, Rusko použilo své Su-27 proti Gruzii ve válce o Abcházii v letech 1992–1993 a ve válce o Jižní Osetii v roce 2008. Podle některých pramenů si ale snad „zabojovaly“ i Su-27 v letectvu Uzbekistánu, které je prý mělo nasadit při bombardování povstalců.

Suchoj v Číně a Indii
Prvním provozovatelem Su-27 mimo republiky bývalého SSSR se stala Čína. Nejprve koupila (podle různých zdrojů) 56 až 78 kusů Su-27SK a Su-27UBK od Ruska a poté zahájila licenční produkci 200 stíhaček pod jménem J-11, avšak i po vypršení smlouvy pokračuje v bezlicenční výrobě modifikovaných strojů J-11B, jichž už je nyní minimálně padesát. Čína byla také první zemí, která si objednala dvoumístné víceúčelové stroje Su-30MK, a to ve variantě označované Su-30MKK (mnogofunkcionalnyj kommerčeskij kitajskij); čínské letectvo si koupilo 76 kusů, k nimž se posléze připojilo 24 kusů verze Su-30MK2 pro čínské námořnictvo. Nyní však Čína bez licence staví rovněž Su-30MK (jako J-11BS), a navíc začala produkovat i kopie palubních Su-33 (jako J-15). Více o čínských Su-27 a sporech o licenční práva s Ruskem najdete v ATM 7/2008 a 2/2011. Ve srovnání s tímto případem se jeví jako celkem bezproblémová kooperace s Indií, jež si objednala padesát letadel Su-30MK ve špičkovém provedení Su-30MKI, které je vybaveno mj. kachními plochami a motory s vychylováním tahu. Elektronika je pestrou směsí ruských, indických, francouzských a izraelských prvků. Kontrakt byl však plněn „stupňovitě“, a to tak, že bylo dodáno osm Su-30K, osm Su-30MK (ještě však bez kachních ploch), dvanáct Su-30MK (už s kachními plochami) a 22 „finálních“ Su-30MKI. Všechny starší stroje se poté měly postupně „dopracovat“ na provedení Su-30MKI, ale u těch nejstarších se to ukázalo jako příliš drahé, a tak byly vráceny do Ruska a vyměněny za „hotové“ Su-30MKI. (Údajně se pak zvažovala jejich modernizace a prodej Bělorusku, k čemuž ale nakonec nedošlo.) Po skončení dodávek se v indické firmě HAL (Hindustan Aeronautics Limited) rozběhla licenční produkce dalších 140 kusů Su-30MKI (nyní zhotoveno asi 60). Začíná také program modernizace všech strojů na variantu „Super-30“ a Indie navíc projevuje zájem o pořízení dalších 42 letadel v roli nosičů nukleárních zbraní pro Velení strategických sil.

Indonéská anabáze
Značně dramatický a složitý průběh i výsledky mají dodávky Su-27 a Su-30 pro Indonésii, jež si roku 1997 objednala čtyři Su-30MK a osm letadel nazvaných Su-30KI. To ovšem bylo dost matoucí, neboť ony Su-30KI byly jednomístné; v podstatě mělo jít o modernizované Su-27SK s některými prvky dvoumístných Su-30MK (např. nástavcem pro tankování za letu). Indonésii však v roce 1998 těžce zasáhla asijská ekonomická krize, takže kontrakt byl zrušen a prototyp Su-30KI se změnil na demonstrátor verze Su-27SKM (což je daleko vhodnější označení). Ale zájem indonéského letectva přesto trval, a tak v roce 2003 dorazila dvě letadla Su-27SK a dvě „základní“ Su-30MK. V následujícím roce byl oznámen kontrakt na 8 až 12 Su-30MK, ovšem kvůli katastrofálním následkům vlny tsunami byl znovu anulován. O dva roky později dospěla Indonésie k závěru, že si může dovolit zakoupit další stíhače, a proto si pořídila tři Su-27SKM (tedy fakticky letouny téměř stejné verze, jaká pro ni byla plánována dříve jako Su-30KI) a tři dvoumístné Su-30MK2. Výsledkem celého snažení je tedy groteskní skutečnost, že indonéské letectvo má deset ruských bojových letounů ve čtyřech odlišných variantách. Kromě toho byla jejich reálná operační schopnost dlouho dost omezená, neboť mohly působit jen nad východní částí Indonésie, jelikož v západní části byla letiště a další infrastruktura uzpůsobena pouze pro nasazení amerických strojů F-16. A navíc, během prvních pěti let provozu nezískala Indonésie žádné protiletadlové řízené střely ruské výroby, takže jediné použitelné zbraně letounů značky Suchoj v indonéském letectvu představovaly palubní kanony!

Další asijské státy
Druhým státem jihovýchodní Asie s letouny řady Su-27 je Vietnam, jenž v letech 1995 a 1996 koupil sedm jednomístných Su-27SK a pět dvoumístných Su-27UBK, ale kvůli ztrátě jednoho Su-27SK při havárii nyní provozuje jedenáct exemplářů. Vedle toho byly objednány také čtyři dvoumístné univerzální letouny Su-30MK2, ale v provedení trochu odlišném od toho, jež bylo původně vyvinuto pro Čínu; dostaly označení Su-30MK2V a byly dodány v roce 2004. V roce 2009 si Vietnamci objednali dalších dvanáct Su-30MK2V, posléze se kontrakt údajně zmenšil na osm letadel, ale v červenci 2010 bylo avizováno, že Vietnam odebere dvacet strojů. Dalším uživatelem v jihovýchodní Asii je Malajsie, na niž údajně velice zapůsobily výkony indických Su-30MKI, a tak se rozhodla pořídit si podobná letadla. V květnu 2003 podepsala smlouvu na osmnáct strojů označených Su-30MKM; konstrukčně se víceméně shodují s indickými, ovšem vyznačují se větším podílem západní avioniky. První vyrobený stroj byl předán v květnu 2007 a dodávky byly ukončeny v srpnu 2009. Suchoj také usiluje o smlouvu na dodávky dalších 10 až 30 letadel pro Malajsii. Pokud jde o další asijské státy, v roce 2005 se objevily informace o možném zájmu Bangladéše o 16 strojů Su-30MK, ale od té doby žádný vývoj nenastal. Hodně se mluvilo o šancích v Thajsku, firma Suchoj už plánovala sériovou výrobu varianty označené Su-30MKT, ale Thajsko se nakonec rozhodlo pro JAS-39 Gripen. Svého času se firma Suchoj zúčastnila i výběrového řízení v Jižní Koreji, kde však zvítězil americký F-15K. Rusové tehdy neskrývali rozčarování a tvrdili, že jimi nabízený Su-35 v technickém srovnání zvítězil a že se americký stroj prosadil jen kvůli politickému tlaku.

Etiopie a Eritrea
Rozhodně nejzajímavější případ bojového použití letounu Su-27 představuje jeho angažmá ve válce mezi Etiopií a Eritreou v roce 1999. Etiopie roku 1998 využila nabídku Ruska a koupila celkem osm Su-27 (mezi nimi byly dva nebo tři dvoumístné Su-27UB), z nichž první dorazily na přelomu let 1998 a 1999, těsně před další fází konfliktu s Eritreou. To by ještě samo o sobě nebylo nic nezvyklého, ale Rusko navíc poskytlo Etiopii i piloty a pozemní personál (takže se de facto jednalo o „žoldnéře“). Navíc zcela proti logice situace pak prodalo techniku i Eritreji, a to stíhačky MiG-29. Další stroje tohoto typu získala poté Eritrea z Ukrajiny. Na konci února 1999 došlo k prvním vzdušným soubojům etiopských Su-27 a eritrejských MiG-29, z nichž se jako vítězové vracely ty prvně jmenované, zejména asi díky mnohem lepším kvalitám ruských pilotů při srovnání s eritrejským personálem. Etiopské Su-27 úspěšně napadaly i pozemní cíle. Obě země se však velmi vyčerpaly a konflikt stagnoval, takže další rozsáhlejší střety propukly až v květnu 2000, kdy etiopská armáda zahájila dobře naplánovanou ofenzívu, kterou pak (mj. díky vzdušné převaze) dovedla do úspěšného konce. Válka skončila 18. června 2000. Výrazně lepší skóre si z ní odneslo etiopské letectvo, jehož Su-27 bez vlastních ztrát zničily minimálně čtyři eritrejské MiG-29 (v jednom z nich zahynul velitel eritrejského letectva). Rusko po válce pokračovalo v dodávkách zbraní oběma stranám. Eritrea se také rozhodla pro pořízení Su-27 a získala šest až deset kusů, z nich zřejmě dva z Ukrajiny a zbytek z Ruska. Na to pak reagovala Etiopie, která si v letech 2003 a 2004 pořídila z Ruska dalších osm Su-27. Většinu z nich však tvořily stroje, jež byly vyřazeny z ruského letectva.

Další africké země
Letectvo Angoly v roce 2000 získalo osm Su-27, z nichž nejméně jeden byl dvoumístný. Tyto stroje posléze útočily na pozice povstalecké organizace UNITA a 19. listopadu 2000 byl jeden ztracen (údajně jej jednotky UNITA sestřelily přenosnou raketou Igla). Čtvrtým státem Afriky s letouny rodiny Su-27 je severoafrické Alžírsko. Už od roku 2003 se objevovaly údaje, že má k dispozici menší počet Su-30MK, ovšem tyto informace byly patrně jen chybnou interpretací faktu, že jeden Su-30MK v rámci prezentace krátce létal s výsostnými znaky Alžírska. Teprve v lednu 2006 byl oznámen velký zbrojní kontrakt mezi Ruskem a Alžírskem, jehož součástí se stala i dodávka 28 strojů Su-30MKA. Konstrukčně jsou podobné variantě Su-30MKI, takže se mohou pochlubit kachními plochami a vychylováním tahu motorů, avšak v jejich elektronické výbavě dominují ruské systémy. První stroje byly dodány v prosinci 2007 a do listopadu 2009 převzalo tamní letectvo všechny kusy. Alžírsko ale patrně získá ještě dalších šestnáct, jež mají být náhradou za letouny MiG-29SMT/UBT, které Alžírsko odmítlo převzít kvůli nevyhovující kvalitě výroby. Velké naděje vkládal ruský zbrojní průmysl do sousední Libye, která projevila zájem o pořízení 12 až 15 letounů Su-30MK (už se objevilo i oficiální označení Su-30MKL) a posléze o nové Su-35, jejichž prvním zahraničním uživatelem se Libye měla stát. Ale závazný kontrakt podepsán nebyl a kvůli současným událostem v Libyi se zdá nepravděpodobné, že by se v dohledné době zrealizoval. Mezi odběratele Su-30MK by se ovšem podle čerstvých zpráv měla zařadit Uganda. První zprávy o takových jednáních se objevily už v loňském roce, avšak tehdy byly ugandskou vládou dementovány. Nákup výkonných letounů údajně souvisí s plány těžby ropy z nových ložisek a s nutností zabezpečit hranice.

Latinská Amerika
Ruská federace se v posledních letech stala největším dodavatelem vojenské techniky do Jižní Ameriky a odsunula z této pozice USA. To samozřejmě úzce souvisí i s politickými změnami, které na kontinentu probíhají a jež přinášejí mj. jeho zřetelnou „emancipaci“ od USA. Nejvíce patrné je to v případě Venezuely, jejíž populistický režim prezidenta Huga Cháveze si již svou protiamerickou politikou „vysloužil“ zbrojní embargo. Z toho ovšem velice rychle začaly těžit ruské zbrojovky, neboť Venezuela pohotově změnila hlavního dodavatele. Už v prosinci 2001 byly ve Venezuele předvedeny dva MiG-29 a posléze začaly rozhovory o možných variantách dodávek ruských letadel. Hovořilo se o Su-27SK, Su-27SM či Su-35, navíc o různých verzích MiG-29 a také o bitevních Su-25, ovšem v červenci 2006 během návštěvy prezidenta Cháveze v Moskvě byla podepsána dohoda o prodeji 24 letadel Su-30MK2, někdy označovaných i jako Su-30MKV. První dvě letadla byla dodána 30. listopadu 2006 a už 10. prosince 2006 proletěla nad Caracasem na vojenské přehlídce; poslední stroje byly předány v září 2008. V současnosti se Venezuela řadí mezi hlavní zájemce o nový typ Su-35. Jednání o prodeji Su-27 údajně vedl s Ruskem také Ekvádor, ale v jeho případě smlouva uzavřena nebyla. O nemalé překvapení se na jaře 2006 postaralo Mexiko svým oznámením, že si pro hlídkování nad Mexickým zálivem pořídí osm jednomístných Su-27 a dva dvoumístné Su-27UB. Nadšení ale nevydrželo ani rok, neboť Mexiko v únoru 2007 tyto záměry z finančních důvodů anulovalo. Rusko se několik let velmi snaží prodat stíhačky i Brazílii, jejíž vláda již dvakrát zahájila a zase zastavila výběrové řízení na 36 bojových letounů. Ve „druhém pokusu“ ruský Su-35 nepostoupil do druhého kola tendru, ale podle zpráv z dubna 2011 by mělo být výběrové řízení (zřejmě v roce 2012) znovu nastartováno a ruský letoun do něj bude opět zařazen.

Ostatní uživatelé
V některých zdrojích se řadu let objevovala informace, že menší počet Su-27 provozuje Sýrie. Šlo ale o podobný omyl jako v případě Alžírska, neboť jeden ruský Su-27 byl kvůli propagaci opatřen syrskými znaky. Nikdy se nepotvrdily ani spekulace o malém počtu strojů Su-27 nebo Su-30 v letectvu Íránu, ačkoliv se objevovaly i názvy Su-30MKP (persidskij) či Su-30MK-IRI (Islamic Republic of Iran). V roce 2007 publikovala některá ruská média informaci o možném prodeji Su-30MK do Sýrie a Íránu prostřednictvím Běloruska (a také se spekulovalo, že právě s odhalením tohoto obchodu souvisela záhadná smrt novináře Ivana Safronova), avšak opět se nic takového neuskutečnilo. Málo známým faktem však je, že Bělorusko skutečně dva letouny Su-27 prodalo, ovšem nikoli na Střední východ, ale Spojeným státům americkým, které si tyto stroje v roce 1995 tajně pořídily kvůli testům či výcviku. V současnosti je však na území USA více letadel Su-27, a to v rukách soukromých vlastníků. Oficiální civilní registraci dostaly dva Su-27UB, které z Ukrajiny přivezla společnost Pride Aircraft, sídlící ve státu Illinois; oba poté byly prodány za cenu asi 4,95 milionu dolarů za jeden stroj. Pořízení dvou Su-27UB oznámila soukromá vojenská firma TADS (Tactical Air Defense Services) z Texasu, která nabízí služby z oboru leteckého výcviku (více v ATM 1/2008). K témuž účelu mají sloužit letouny, jež chce provozovat nizozemská společnost ECA Program. Má se jednat o nejméně patnáct letadel, jež by měla pocházet z Běloruska (a později by mělo přibýt ještě osmnáct kusů); další možností je pořízení nových stíhačů verze Su-27SKM přímo od výrobce (více o tom v ATM 11/2010). Dá se očekávat, že o takové služby bude zájem, neboť transfery letadel rodiny Su-27 do zahraničí stále pokračují (a pořád se hlásí i další zájemci), a tak nelze vyloučit, že se stíhačky západních vzdušných sil s těmito výkonnými stroji brzy střetnou.
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