F-2 Super Kai

Japonské letectvo vybírá nový bojový letoun, který by nahradil zastaralé stíhače F‑4EJ Phantom II. Jednou z alternativ je F‑2 Super Kai, další generace japonsko‑amerického letounu F‑2.

Hlavními bojovými letouny Japonských vzdušných sil sebeobrany (JASDF, Japan Air Self‑Defence Force) jsou typy F‑4EJ Phantom II, F‑15J/DJ Eagle a F‑2. Prvně jmenované letouny však slouží už od roku 1973 a přes zavedení omlazovacího a modernizačního programu F‑4EJ Kai jednoznačně zastaraly. JASDF proto na jaře 2005 vyhlásilo výběrové řízení F‑X, z něhož má vzejít nástupce letounů F‑4EJ.

Široký výběr možností
Japonsko chce z programu F‑X získat víceúčelový bojový letoun 4,5. nebo 5. generace, který bude schopen zajistit vybojování vzdušné nadvlády i útoky proti pozemním a námořním cílům. Jak známo, primárním úkolem japonského letectva je obrana ostrovů před obojživelnou invazí, takže letoun F‑X bude určen také pro odpalování protilodních střel.
Japonsko hodlá v letech 2008‑2009 odebrat minimálně 40 letounů F‑X a současně začít vyřazovat staré F‑4EJ. V současné době se JASDF rozhoduje, který typ zvolit. Do konkurzu se přihlásily i evropské typy Eurofighter Typhoon a Rafale, ale jejich úspěch není příliš pravděpodobný, protože japonské vojensko‑politické vztahy s Evropou jsou slabé. Hlavními zájemci o F‑X jsou podle očekávání americké stíhačky F‑15E Strike Eagle, F/A‑18E Super Hornet, F‑22A Raptor a F‑35A Joint Strike Fighter.
Letoun F‑35A mnoho šancí nemá, protože dodávky pro zahraniční zájemce budou moci začít nejdříve roku 2012. Japonsko se nijak netají tím, že má vážný zájem o letouny F‑22A. Ostatně je také jednou z mála zemí, které mají na nákup F‑22A finance. Ale USA nejeví příliš ochoty poskytnout Japonsku svůj nejlepší letoun, protože Japonsko je do jisté míry stále bráno jako potenciální soupeř USA. Washington se zřejmě bude snažit nabízet Japonsku především letouny F‑15E nebo F/A‑18E.
Na samém počátku programu F‑X se zvažoval i letoun na základě ruského typu Su‑35. Moskva však byla ochotna jednat o dodávce „japanizovaných“ Su‑35 jen za podmínky, že se Japonsko navždy vzdá nároků na Kurilské ostrovy. Tato otázka je ale pro Tokio věcí národní hrdosti a podobná dohoda mezi Ruskem a Japonskem se ukázala jako nemožná.

Co nabízí Super Kai
Do projektu F‑X se zapojila i japonská firma Mitsubishi Heavy Industries, která ve spolupráci s americkou korporací Lockheed Martin nabízí typ F‑2 Super Kai. Tento letoun je možné popsat dvojím způsobem. Z japonského hlediska je to modernizace typu F‑2, zatímco Lockheed jej považuje za „japanizovanou“ variantu svého F‑16C Block 50/52. Model F‑2 Super Kai byl představen na výstavě Japan Aerospace 2004.
F‑2 Super Kai se od stávajícího F‑2 na pohled liší konformními nádržemi se 3400 litry paliva, což znamená 1,7násobné zvětšení bojového doletu. Stroj by měl mít radiolokátor s elektronickým vychylováním paprsku příbuzný radaru AN/APG‑80 AESA, kontejner s infračerveným senzorem Pantera FLIR a přilbový zaměřovač. Do výzbroje by měly přibýt například protiletadlové střely AIM‑9X Sidewinder, pumy JDAM nebo klouzavé zbraně AGM‑154 JSOW. Kromě toho se zvažuje i dvoumístná varianta optimalizovaná pro údery proti pozemním a námořním cílům.
Jinak si ale F‑2 Super Kai zachovává všechny prvky stávajícího japonsko‑amerického typu F‑2. Oproti F‑16 má zvětšenou plochu křídla asi o 25 % a prodloužený trup. V základně svislé ocasní plochy je vestavěn brzdicí padák. Příď, vstup vzduchu k motoru a náběžné hrany křídla jsou pokryty hmotou pohlcující radarové paprsky. Většina avioniky včetně palubního počítače, přístrojů v kokpitu a integrovaného systému radioelektronického boje je japonského původu.
Letoun F‑2 Super Kai určitě není jako uchazeč o F‑X bez šancí, zejména proto, že ze všech v úvahu připadajících typů poskytne největší uplatnění pro domácí průmysl. Na druhou stranu je ale možné, že vývoj zkomplikuje neochota USA podělit se o některé vyspělé technologie. Především export radaru AESA by mohl být problematický. Osud F‑2 Super Kai tedy ovlivní nejen technické parametry, ale také politika.
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