Fairchild A-10 Thunderbolt II

Bitevní letoun A-10 se dnes těší velké pozornosti médií, neboť právě kolem něj se točí značná část diskusí o novém rozpočtu amerického letectva. Přitom jde o stroj s dosti dlouhou historií, jež sahá až do poloviny 60. let. První specifikace z roku 1967 byly ovlivněny zejména válkou ve Vietnamu, později se připojil i požadavek boje proti sovětským tankům v Evropě. Od roku 1970 byla účast zúžena na dvě firmy a v lednu 1973 bylo vyhlášeno, že vítězem se stává stroj Fairchild A-10, jehož prototyp poprvé vzlétl 10. května 1972 a zvítězil nad letadlem Northrop A-9. Výsledky zkoušek prvních předsériových letounů A-10 pak byly natolik přesvědčivé, že letectvo už přímo zadalo objednávku plnohodnotných sériových kusů. První sériové stroje šly do výzbroje v březnu 1977 a výroba skončila v roce 1984 po zhotovení 707 sériových A-10A. Pokročilejší dvoumístná verze zůstala jen v prototypu.
Letoun A-10 se nesmazatelně zapsal do dějin zejména díky své mimořádně odolné konstrukci, jež byla od počátku řešena hlavně s požadavkem maximální účelnosti. Tvary A-10, jenž získal přezdívku „Warthog“ (prase bradavičnaté), lze asi jen těžko nazvat estetickými, ale z hlediska praktičnosti nachází tento stroj konkurenci snad pouze u ruského Su-25. Letoun je jednoduchý a levný, řada součástek je z hlediska levé a pravé strany vyrobena jako identická či záměnná a odolnost draku vůči poškození je téměř neuvěřitelná. A-10 je proto schopen letu a bezpečného přistání mj. po ztrátě třetiny křídla, poloviny ocasních ploch a jednoho motoru! Pilot je usazen v titanové „vaně“, jež odolává přímým zásahům z 23mm kanonů, a čelní štítek kabiny vydrží i dávku z kulometu velké ráže. Motory v gondolách jsou oddělené od sebe navzájem i od paliva a jsou částečně kryté ocasními plochami.
Fenomén představuje i hlavní výzbroj „Prasete“, jíž je 30mm sedmihlavňový kanon GAU-8/A Avenger. Letoun byl konstruován v podstatě „okolo“ této obrovské zbraně a jejího zásobníku, který pojme až 1350 nábojů. Kanon nejčastěji používá slavnou munici s jádrem z ochuzeného uranu, jejíž účinky působí až strašidelným dojmem; pancíře tanků jsou „jen“ proráženy, avšak méně odolné cíle jsou zpravidla doslova roztrhány na kusy. Vedle toho dopraví A-10 více než sedm tun řízených i neřízených pum a raket pod celkem jedenácti závěsnými body. Za slabinu lze označit nedostačující přístrojové vybavení základní podoby, jejíž schopnost bojovat v noci je omezená, protože stroj nenese radar ani infračervený senzor. Od roku 2005 jsou ale letouny modernizovány na pokročilejší provedení A-10C.
Letouny A-10A bojovaly s obrovským úspěchem v roce 1991 v Zálivu, kde připravily iráckou armádu mj. o asi 1000 tanků, 2000 dalších vozidel a 1200 dělostřeleckých zbraní (a sestřelily i dva vrtulníky, z nichž jeden byl po inkasování salvy z GAU-8/A v obtížně identifikovatelném stavu). Následně se A-10 zapojily do konfliktů na Balkáně, v Afghánistánu a opět v Iráku; byl to především Afghánistán, jenž prokázal jejich obrovskou účinnost i v asymetrických válkách, neboť A-10 zvládají i v extrémně náročných podmínkách této země poskytovat velmi účinnou vzdušnou podporu. Dá se bez nadsázky říci, že neexistuje letadlo schopné A-10 plnohodnotně nahradit. Plán části vedení letectva A-10 vyřadit a nechat jejich úkoly plnit F-16, F-35 (a)nebo bezpilotní letouny tedy narazil na ohromně silný odpor i v Kongresu, což jenom potvrzuje, jak výjimečným letounem legendární „Warthog“ je.
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Takticko-technická data letounu A-10A
Osádka: 1 muž
Rozpětí křídla: 17,53 m
Celková délka: 16,26 m
Celková výška: 4,47 m
Prázdná hmotnost: 11 300 kg
Max. hmotnost: 23 000 kg
Max. nosnost zbraní: 7260 kg
Typ motorů: 2× General Electric TF34-GE-100A
Tah motorů: 2× 40,3 kN
Max. rychlost: 700 km/h
Bojový dolet: 460 km
Operační dostup: 13 700 m
Integrální výzbroj: 30mm kanon GAU-8/A Avenger

Plusy: výjimečná odolnost, silná výzbroj, vysoká efektivita
Minusy: zastaralé motory, nedostačující elektronika


Lockheed F-117A Nighthawk

Slavný „neviditelný stíhač“, vlastně první bojově použitý obtížně zjistitelný letoun všech dob, je výsledkem supertajného programu letectva a společnosti Lockheed, resp. její divize tajných projektů, zvané „Skunk Works“. Poprvé vzlétl 18. června 1981 a za dva roky poté vstoupil do výzbroje, ačkoli veřejnost se o něm dozvěděla až v roce 1988. Řada detailů ale zůstávala stále neznámých. F-117A je skutečně velice groteskním letounem, jehož povrch je složen výhradně z rovných plochých panelů bez jediného zakřivení. Konstrukce byla takto podivně řešena čistě s ohledem na to, aby byly paprsky radarů odkláněny „nesprávným“ směrem; ve své době byly „černé tryskáče“ (Black Jets), jak se jim také přezdívalo, pro absolutní většinu radarů opravdu prakticky neviditelné. To demonstrovaly při prvním bojovém nasazení v roce 1989 v Panamě, ale především o dva roky později nad Irákem, kde velmi významně přispěly k vítězství. Vývoj se ale nezastavil, na což poté nepříjemně upozornil vysoce medializovaný sestřel nad Srbskem v roce 1999. F-117A začínal být pro nové senzorové technologie „viditelný“, za nedostačující bylo nutno pokládat i jeho výzbroj, kterou mohly tvořit jen dvě pumy či naváděné střely, které byly samozřejmě neseny ve vnitřním prostoru, aby nezvětšovaly radarový obraz. F-117A tedy v roce 2008 opustily řadovou službu, ale většina zůstává zakonzervovaná a nejméně jeden kus pořád létá pro účely, o nichž můžeme jen spekulovat.

Lukáš Visingr

Takticko-technická data letounu F-117A
Osádka: 1 muž
Rozpětí křídla: 13,2 m
Celková délka: 20,09 m
Celková výška: 3,78 m
Prázdná hmotnost: 13 380 kg
Max. hmotnost: 23 600 kg
Max. nosnost zbraní: 2200 kg
Typ motorů: 2× General Electric F404-F1D2
Tah motorů: 2× 48 kN
Max. rychlost: 993 km/h (Mach 0,92)
Bojový dolet: 1720 km
Operační dostup: 13 700 m

Plusy: obtížná zjistitelnost, vysoká efektivita
Minusy: nízká rychlost, přílišná specializace


Northrop Grumman B-2A Spirit

Strategický bombardér B-2A lze označit za „neviditelné letadlo“ druhé generace. Na rozdíl od „hranatého“ F-117A je jeho povrch vytvořen fakticky jedinou extrémně složitou křivkou, díky níž se nepřátelské radarové paprsky „plazí“ po povrchu, aby posléze odcházely „nesprávným“ směrem. Zajímavé také je, že B-2A je jediné samokřídlo („létající křídlo“), které se dostalo do řadové služby. Vývoj letadla je pořád částečně zahalen tajemstvím, protože bylo postaveno 21 sériových kusů, z nichž první vzlétl 17. července 1989, předpokládá se však, že ještě před ním pravděpodobně létala nějaká menší, demonstrační verze. V každém případě byl B-2A zaveden do služby v roce 1997 a za dva roky poté prodělal „křest ohněm“ nad Srbskem. Poté se zapojil do konfliktů v Afghánistánu, Iráku a Libyi a všude prokázal velkou efektivitu. Původně vznikl primárně jako nosič jaderných zbraní, který měl překonat protivzdušnou obranu SSSR, ovšem prakticky funguje především coby platforma pro velký počet přesně naváděných konvenčních pum. Letouny se průběžně modernizují zejména po stránce elektroniky, avšak z jedenadvaceti zhotovených kusů slouží jen dvacet, protože jeden byl zničen při nehodě v roce 2008. (Zprávy o sestřelení B-2A nad Srbskem spadají do říše pohádek.) Stále se jedná o nesmírně efektivní a obávanou zbraň, se kterou si neporadí ani velká většina dnešních radarů; uvádí se, že radarový obraz tohoto obrovského stroje odpovídá malému ptákovi.
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Takticko-technická data letounu B-2A
Osádka: 2 muži
Rozpětí křídla: 52,4 m
Celková délka: 21 m
Celková výška: 5,18 m
Prázdná hmotnost: 71 700 kg
Max. hmotnost: 170 600 kg
Max. nosnost zbraní: 23 000 kg
Typ motorů: 2× General Electric F118-GE-100
Tah motorů: 2× 77 kN
Max. rychlost: 1010 km/h (Mach 0,95)
Bojový dolet: 11 100 km
Operační dostup: 15 200 m

Plusy: obtížná zjistitelnost, velká nosnost zbraní
Minusy: enormně vysoká cena, provozní náročnost


Licenční stíhačky MiG v Československu

Dokladem vyspělosti československého leteckého průmyslu byla i licenční výroba letadel značky MiG. Naše země se ale neomezila jen na produkci kopií, jelikož zejména MiG-15 se stal předmětem několika zajímavých úprav.

Když se hovoří o našem leteckém průmyslu, nejčastěji se mají na mysli úspěchy strojů značek Aero, Avia a Letov v období první republiky, případně některá letadla domácí konstrukce, jež vznikla před rokem 1989. Mnohdy se ovšem zapomíná, že Československo v sovětské licenci sériově vyrábělo bojové proudové letouny včetně nadzvukových stíhaček, a to jak pro potřeby domácího letectva, tak také pro exportní účely.

Slavná „Patnáctka“
Původně se plánovala výroba proudových stíhačů Jak-17 a Jak-23, které však rychle zastaraly. Roku 1950 poskytla Moskva licenci pro sériovou výrobu stíhaček MiG-15 ve státním podniku Rudý Letov; v následujícím roce začala její příprava spolu s dodávkami prvních letadel tohoto typu ze SSSR. Na konci roku vyjely z výrobní linky první „československé“ exempláře, avšak produkce se rozbíhala pomalu. V roce 1953 byla přesunuta do nového areálu podniku Aero ve městě Vodochody, ale ještě téhož roku licenční produkce základní verze MiG-15 (jež se u nás označovala také jako S-102) skončila, neboť ji vystřídala zdokonalená modifikace MiG-15bis, u nás známá též pod označením S-103. Vedle toho byla sériově vyráběna i dvoumístná cvičná verze MiG-15UTI, zpočátku též UTI MiG-15 či CS-102. Celkově z československých továren vyjelo téměř 3500 licenčních exemplářů MiG-15 všech verzí, z nichž ale jenom zhruba třetina směřovala ke vzdušným silám československé armády. Zbytek letounů zamířil za hranice, a to nejen do zemí Varšavské smlouvy, ale také do Egypta, Sýrie či Indonésie. Ale co je snad ještě zajímavější, Československo provedlo i řadu vlastních modifikací letounu. Nejznámější z nich je stíhací bombardér MiG-15SB, jenž mohl na čtyřech závěsnících pod křídlem dopravit různé bomby, neřízené rakety a palivové nádrže. Další letadla byla konvertována na verze MiG-15T pro vlek terčů a MiG-15R pro průzkum, analogické přestavby podstoupily letouny modernější varianty MiG-15bis. Nejzajímavější přestavbou však byl MiG-15UTI-P, jenž měl v přídi radar a sloužil pro výcvik osádek přepadových stíhaček.

„Golem“ a „Delta“
Kvůli malému významu strojů MiG-17 (S-104) pro naše letectvo nezačala ani licenční výroba jejich kopií, takže podnik Aero Vodochody přešel přímo na nadzvukové letouny MiG-19, a to ve verzi MiG-19S. Produkce pod názvem S-105 byla zahájena v roce 1958 a trvala asi tři roky s výslednou bilancí 104 zhotovených letounů, které všechny zamířily k našemu letectvu. Stroj MiG-19 dostal od československých letců přezdívku „Golem“, jež se vztahovala k plamenům, které šlehaly z dvojice motorů v režimu přídavného spalování a připomínaly kouzelného obra, jenž vystupoval v tehdy mimořádně populární filmové novince Císařův pekař a Pekařův císař. Coby zajímavost lze ještě dodat, že jeden stroj byl přestavěn na průzkumnou verzi MiG-19SF, zůstalo však jen u tohoto pokusného exempláře. S Moskvou se potom vedla jednání o licenční produkci přepadové stíhačky MiG-19PM (S-106), avšak posléze bylo rozhodnuto zde vyrábět úplně nové „dvoumachové“ letouny MiG-21F-13, nazývané také S-107 nebo Z-159F a známé pod přezdívkou „Delta“ (podle charakteristického půdorysu křídla). Výroba se v továrně Aero Vodochody rozběhla v roce 1963 a celkově dala 194 exemplářů, ovšem znovu ne všechny pro československé letectvo. Celkem 26 letadel, která ještě u nás obdržela pouštní kamufláž, totiž bylo exportováno do Egypta. Pozdější typy značky MiG se již u nás nevyráběly, takže to byl i konec proudových stíhaček „Made in Czechoslovakia“.
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Mikojan-Gurjevič MiG-29 „Fulcrum“

Bojové letouny čtvrté generace, vzniklé na konci 70. let, již ve velké míře odrážely zkušenosti ze vzdušných bojů nad Vietnamem a Středním Východem. Mezi požadavky figurovala i velká obratnost, což potvrzovalo opětovné pochopení významu manévrových vzdušných bojů, které byly u strojů minulé generace tragicky podceněny. Sovětský svaz reagoval na první informace o amerických F-15 a F-16 zahájením dvou programů, z nichž nakonec vzešel těžší typ Su-27 a lehčí MiG-29, ačkoliv ten se svými tvary podobá spíše námořnímu typu F/A-18 Hornet. První prototyp nového sovětského lehkého stíhače se vznesl 6. října 1977, o šest let později vstoupil do služby v letectvu SSSR a v roce 1986 se předvedl světové veřejnosti ve Farnborough. Bylo jasné, že Sověti vytvořili opravdu vyspělý stroj.
MiG-29 byl vyvinut coby frontový stíhací letoun, což dle sovětské doktríny znamenalo hlavně ničení veškerých letadel nepřítele pomocí arzenálu řízených raket vzduch-vzduch a vedle toho (v omezeném měřítku) útoky na pozemní cíle, ty však pouze neřízenými bombami a raketami, protože naváděné protizemní zbraně nemůže MiG-29 v základní podobě používat. Onen důraz na boj s letadly protivníka se silně odrazil v celé konstrukci letounu, jenž je optimalizován pro náročné manévrové souboje. MiG-29 je pozoruhodně obratný a mimořádně ovladatelný, a to i navzdory faktu, že má klasické mechanické řízení, nikoli počítačový systém fly-by-wire. Jeho pilot má k dispozici přilbový zaměřovač, který společně s výbornými střelami vzduch-vzduch krátkého doletu R-73 znamená v souboji obrovskou výhodu.
Povedený letoun byl též exportován do přibližně tří desítek zemí, mezi kterými nechybělo ani Československo, které v roce 1989 získalo osmnáct letounů MiG-29 a dva dvoumístné cvičné MiG-29UB (tato verze není vybavena radarem). Stroje federálního letectva následně převzalo Slovensko, které je dosud používá jako své jediné nadzvukové letouny, ale záhy zjistilo, proč se jich Češi tak ochotně vzdali. Projevila se asi největší nevýhoda letounu, totiž velmi vysoké provozní náklady, jež ostře kontrastují s nízkou nákupní cenou. Problém je v tom, že MiG-29 byl svého času zkonstruován jako opravdu „válečný“ stroj, u něhož se počítalo s krátkým, leč intenzivním nasazením ve III. světové válce. Životnost měla činit jen jeden „ostrý“ bojový let (!), takže bylo žádoucí držet nízko výrobní cenu, aby bylo možno vyrobit velký počet stíhačů, ale na dlouhodobé provozní náklady se nehledělo.
MiG-29 bojoval v řadě konfliktů, mj. nad Srbskem, Irákem či ve válce Etiopie a Eritreje. Jeho bojové záznamy nejsou právě nejlepší, na čemž se však podepisují hlavně nízké kvality pilotů zemí třetího světa a fakt, že MiG-29 musel mnohdy čelit daleko vyspělejším strojům. Důležité také je, že se firma RSK MiG poučila a nabízí nové verze, které řeší zmíněné nedostatky, tedy jsou pojaty daleko více univerzálně a mají i menší provozní náklady. Nejvyspělejšími deriváty jsou dnes jednomístný MiG-29M a dvoumístný MiG-29M2 (označované rovněž jako MiG-35 a MiG-35D), disponující již prvky ze stíhačů 5. generace. Potenciál konstrukce MiG-29 navíc dokládá námořní, resp. palubní MiG-29K. Trvalý zájem o nové verze naznačuje, že povedená ruská „devětadvacítka“ bude efektivně sloužit ještě řadu let.
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Takticko-technická data letounu MiG-29
Osádka: 1 muž
Rozpětí křídla: 11,36 m
Celková délka: 17,32 m
Celková výška: 4,73 m
Prázdná hmotnost: 10 900 kg
Max. hmotnost: 18480 kg
Max. nosnost zbraní: 3500 kg
Typ motorů: 2× Klimov RD-33
Tah motorů: 2× 81,4 kN
Max. rychlost: 2450 km/h (Mach 2,3)
Bojový dolet: 700 km
Operační dostup: 18 000 m
Integrální výzbroj: 30mm kanon GŠ-30-1

Plusy: mimořádná obratnost, kvalitní výzbroj
Minusy: zastaralá elektronika, velké provozní náklady


Suchoj Su-17, Su-20 a Su-22 „Fitter“

Stíhací bombardér Su-7 představoval nepochybně kvalitní zbraňový systém, ale už na počátku 60. let bylo zjevné jeho zastarávání. Jeho základní design však byl stále hodnocen pozitivně, a proto bylo rozhodnuto zvýšit jeho potenciál instalací v té době ohromně populární technologie měnitelného šípu křídla. 2. srpna 1966 byl proto zalétán demonstrátor Su-7IG, v podstatě stroj Su-7BM vybavený křídlem, jehož vnější části dokázaly měnit svůj úhel šípu. Upravený letoun vykazoval daleko lepší vlastnosti při startu i přistání, zlepšenou obratnost, větší nosnost zbraní a zvětšený dolet. Vedle nového křídla obdržel nový bojový letoun, označený Su-17, také nový kryt kabiny a nový hřbetní kýl s elektronikou a palivem. Jeho prototyp vzlétl 1. července 1969 a o rok později byl typ zaveden do sovětského letectva.
První sériová verze si ještě zachovávala původní motor AL-7F-1 z typu Su-7, ale brzy byla do služby zařazena modernizovaná úprava Su-17M s novým motorem AL-21F-3 a zdokonalenou sestavou elektroniky. Exportovala se pod označením Su-20. Poté následovala verze Su-17M2, jež měla opět jinou sestavu elektroniky a také jinak řešenou příď, navíc bylo možno ji vybavit motorem R-29BS-300, stejným jako u některých verzí MiG-23, což mělo zajišťovat snadnější provoz v zahraničí, kam se stroj vyvážel coby Su-22. Další krok představoval Su-17M3, který dostal laserový značkovač a dvojici závěsníků navíc; v závislosti na úrovni elektroniky byl na světovém trhu nabízen jako Su-22M nebo Su-22M3. Nejvyspělejší variantou se stal Su-17M4, exportovaný jako Su-22M4 a vyznačující se opět výrazně pokročilejší elektronikou. Vyráběly se i dvoumístné cvičné letouny Su-17U/UM, resp. Su-22U/UM. Mezi uživatele se zařadilo též Československo, které od roku 1984 získalo celkem 58 letadel verzí Su-22M4 a Su-22UM3K, která u nás zůstala v provozu do roku 2002.
Na Su-17/20/22 si jeho provozovatelé cení hlavně schopnosti plnit široké spektrum úkolů, což je umožněno také rozsáhlou škálou výzbroje. Vedle dvou 30mm kanonů v kořenech křidla má stroj čtyři zbraňové závěsníky pod nepohyblivou částí křídla a čtyři pod trupem (a od varianty Su-17M3 ještě navíc dva závěsy pro protiletadlové řízené střely). Může dopravit přes 4,5 tuny zbraní od neřízených pum či raket přes různé naváděné protizemní střely po nukleární bomby. Může užívat také kontejnery pro fotografický průzkum či elektronický boj. K nejzajímavějším zbraním náleží kontejnery SPPU-22, z nichž každý obsahuje 23mm kanon s možností pohybu hlavní ve svislé rovině, navíc lze kontejnery umístit i hlavněmi dozadu, což zákonitě znamená velkou výhodu při postřelování pozemních objektů. Kvality Su-17/20/22 dokládá i skutečnost, že dosud slouží v řadě zemí včetně sousedního Polska.

Lukáš Visingr

Takticko-technická data letounu Su-22M4
Osádka: 1 muž
Rozpětí křídla: 13,6 m
Celková délka: 19,26 m
Celková výška: 5,13 m
Prázdná hmotnost: 10 670 kg
Max. hmotnost: 19 430 kg
Max. nosnost zbraní: 4620 kg
Typ motoru: 1× Ljulka AL-21F-3
Tah motoru: 1× 110 kN
Max. rychlost: 1860 km/h (Mach 1,7)
Bojový dolet: 1150 km
Operační dostup: 14 200 m
Integrální výzbroj: dva 30mm kanony NR-30

Plusy: víceúčelové použití, rozsáhlá výzbroj
Minusy: zastaralá konstrukce a elektronika


Suchoj Su-25 „Frogfoot“

V roce 1968 začal v SSSR vývoj nového letounu pro přímou vzdušnou podporu pozemních sil a prototyp byl zalétán v únoru 1975. Stroj nazvaný Suchoj Su-25 byl zařazen do služby v roce 1981, záhy si získal přezdívku „Grač“ („Havran“) a takřka ihned se zapojil do nešťastné války v Afghánistánu. Tam si vydobyl velkou slávu a popularitu zejména díky své zcela mimořádné odolnosti (jediné srovnatelné letadlo v tomto smyslu je americký A-10), spolehlivosti a ničivé síle, kterou kromě 30mm dvouhlavňového kanonu zajišťovala výzbroj na jedenácti závěsných bodech. V Afghánistánu odlétaly „Grače“ přes 60 000 misí, ale jejich kariéra pak pokračovala i v dalších konfliktech, protože letoun se i rozsáhle exportoval, takže zasáhl do bojů v Evropě, Asii, Africe a Jižní Americe. K uživatelům se zařadilo i Československo, které získalo celkem 36 jednomístných Su-25K a dvoumístných Su-25UBK. Díky typickému vzhledu se závěsníky přesahujícími hrany křídla u nás Su-25 získal přezdívku „Hrábě“. Rusové potom pochopitelně jeho povedenou konstrukci zdokonalovali zejména po stránce elektroniky, jež rychle stárnula, takže se nakonec objevil i Su-25TM (čili Su-39) schopný nosit radar, což mu při porovnání se základní verzí dává možnost plnohodnotně bojovat i v noci či za špatného počasí. Byl vyvinut i palubní Su-25UTG pro výcvik pilotů na letadlových lodích. Dá se předpokládat, že oblíbený „Grač“ bude pokračovat ve službě ještě velice dlouho.

Lukáš Visingr

Takticko-technická data letounu Su-25
Osádka: 1 muž
Rozpětí křídla: 14,36 m
Celková délka: 15,53 m
Celková výška: 4,8 m
Prázdná hmotnost: 9185 kg
Max. hmotnost: 17 350 kg
Max. nosnost zbraní: 4400 kg
Typ motorů: 2× Tumanskij R-95Š
Tah motorů: 2× 40,2 kN
Max. rychlost: 975 km/h (Mach 0,8)
Bojový dolet: 500 km
Operační dostup: 7000 m
Integrální výzbroj: 30mm kanon GŠ-30-2

Plusy: velká odolnost, silná výzbroj, vysoká efektivita
Minusy: stárnoucí konstrukce, nevyhovující elektronika


Suchoj Su-27 „Flanker“

Jakmile se Sovětský svaz dozvěděl o vývoji nového amerického letounu F-15 Eagle, musel na tyto zprávy reagovat vlastním těžkým stíhačem 4. generace. Prototyp vzlétl 20. května 1977 a po překonání počátečních problémů se podařilo vyvinout opravdu mimořádně kvalitní letadlo, které obdrželo jméno Su-27. Do výzbroje letectva a protivzdušné obrany SSSR bylo zavedeno v roce 1985 a s exportem se původně nepočítalo, avšak po rozpadu sovětského bloku se Su-27 a jeho četné deriváty staly doslova „bestsellerem“ nabídky ruského zbrojního průmyslu. Jedná se o skutečně vysoce povedenou konstrukci stíhače, jenž je schopen efektivně vést manévrové souboje i boj mimo vizuální kontakt, v omezeném měřítku dokáže napadat i pozemní cíle, byť základní verze nemůže nést naváděné protizemní zbraně. To však napravuje řada odvozených variant, jako mj. nejnovější typ Su-35, dvoumístný univerzální Su-30MK či stíhací bombardér Su-34. Pro paluby letadlových lodí byl vytvořen Su-33. Kvalitu letadla paradoxně prokazuje i fakt, že bylo zkopírováno Čínou. Velmi elegantní stroje „rodiny“ Su-27 se dostaly i do mnoha skutečně exotických států, jako je Malajsie, Venezuela, Alžírsko, Angola či Uganda. Bojovaly v několika válkách, asi nejvíc intenzivně na straně Etiopie proti Eritreji. Modernizované stroje řady Su-27/30/35 stále představují vysoce účinné zbraně a lze bez nadsázky říci, že patří mezi vůbec nejlepší konstrukce v dějinách vojenského letectví.

Lukáš Visingr

Takticko-technická data letounu Su-27
Osádka: 1 muž
Rozpětí křídla: 14,69 m
Celková délka: 21,94 m
Celková výška: 5,93 m
Prázdná hmotnost: 16 300 kg
Max. hmotnost: 30 450 kg
Max. nosnost zbraní: 6000 kg
Typ motorů: 2× Saturn/Ljulka AL-31F
Tah motorů: 2× 75,2 kN
Max. rychlost: 2500 km/h (Mach 2,35)
Bojový dolet: 1300 km
Operační dostup: 18 500 m
Integrální výzbroj: 30mm kanon GŠ-30-1

Plusy: mimořádná obratnost, špičková výzbroj
Minusy: stárnoucí elektronika, vysoké provozní náklady


Tupolev Tu-128 „Fiddler“

Již od poloviny 50. let byl v SSSR vyvíjen speciální přepadový letoun se skutečně mimořádně dlouhým doletem určený proti americkým bombardérům. Prototyp byl zalétán roku 1961 a do výzbroje sovětské protivzdušné obrany vstoupil nový stroj Tu-128 o čtyři roky později. Byl to vůbec největší a nejtěžší stíhací letoun, který byl kdy operačně používán; velikosti překonával i mnohé bombardéry. Pod křídlem nosil čtyři mohutné naváděné střely Bisnovat R-4, obvykle dvě řízené pomocí radaru a dvě s infračerveným čidlem. Jako většina přepadových stíhaček se i Tu-128 příliš nehodil pro klasické vzdušné souboje, jelikož byl sice velmi rychlý, ale zoufale neobratný, takže se dal opravdu použít jen pro vypuštění raket na útočící bombardéry. Jednalo se o sice působivou, ale nákladnou a extrémně specializovanou slepou uličku, a proto se nelze divit, že Tu-128 byly v roce 1990 v tichosti vyřazeny.

Lukáš Visingr

Takticko-technická data letounu Tu-128
Osádka: 2 muži
Rozpětí křídla: 17,53 m
Celková délka: 30,06 m
Celková výška: 7,15 m
Prázdná hmotnost: 24 500 kg
Max. hmotnost: 43 700 kg
Max. nosnost zbraní: 2000 kg
Typ motorů: 2× Ljlulka AL-7F-2
Tah motorů: 2× 72,8 kN
Max. rychlost: 1910 km/h (Mach 1,57)
Bojový dolet: 1200 km
Operační dostup: 15 600 m

Plusy: velký akční rádius, vysoká rychlost
Minusy: malá obratnost, přílišná specializace


Tupolev Tu-22M „Backfire“

Název Tu-22M naznačuje příbuznost s předchozím typem bombardéru Tu-22, což snad mohlo zvýšit průchodnost rozpočtu na tento program v SSSR a zároveň zmenšit „nápadnost“ v očích Západu. Faktem je, že příbuznost obou typů je velmi vzdálená. Tu-22M dostal křídlo opatřené měnitelným šípem a má rovněž jinak umístěné motory. Nachází se na spodní hranici kategorie strategických bombardérů a může nosit rozsáhlé spektrum konvenčních i nukleárních bomb či raket; nejužívanější zbraní je aerobalistická protizemní či protilodní raketa Ch-22. Výzbroj lze nést jak na vnějších závěsech, tak ve vnitřní pumovnici. Pro vlastní obranu má stroj zadní věž, ve které se nachází 23mm kanon. Prototyp byl zalétán v roce 1969, o tři roky později byl stroj zaveden do výzbroje a několik desítek z téměř 500 postavených kusů tohoto pořád obávaného bombardéru dnes provozuje ruské letectvo a námořnictvo.

Lukáš Visingr

Takticko-technická data letounu Tu-22M3
Osádka: 4 muži
Rozpětí křídla: 34,28 m
Celková délka: 42,46 m
Celková výška: 11,05 m
Prázdná hmotnost: 68 000 kg
Max. hmotnost: 126 000 kg
Max. nosnost zbraní: 24 000 kg
Typ motorů: 2× Kuzněcov NK-25
Tah motorů: 2× 245 kN
Max. rychlost: 2300 km/h (Mach 1,9)
Bojový dolet: 2400 km
Operační dostup: 13 300 m
Integrální výzbroj: 23mm kanon GŠ-23M

Plusy: vysoká rychlost, účinná výzbroj
Minusy: zastaralá elektronika, vysoké náklady


Tupolev Tu-160 „Blackjack“

Ruský Tu-160, jenž poprvé vzlétl v roce 1981 a byl zařazen do služby za šest let nato, se stále může chlubit tím, že je největším bojovým letadlem světa. Tento těžký strategický bombardér se vyznačuje zcela mimořádným doletem, za což vděčí i faktu, že jeho nosnost paliva je větší, než kolik činí váha prázdného letounu. Pozoruhodný je také arzenál, jelikož dvojice pumovnic pojme 40 tun bomb a raket včetně střel s plochou dráhou letu a jadernou hlavicí, jejichž dosah spolu s doletem bombardéru znamená, že při startu z území Ruska (a bez tankování za letu) je Tu-160 schopný zaútočit na kterékoli místo na povrchu Země. Mezi typické znaky stroje patří měnitelný šíp křídla, čímž se podobá menšímu americkému B-1B. Ruské dálkové letectvo má nyní v provozu necelé dvě desítky letounů, které mají být zmodernizovány, jelikož i navzdory obrovské nákladnosti jde stále o vysoce účinné zbraně.

Lukáš Visingr

Takticko-technická data letounu Tu-160
Osádka: 4 muži
Rozpětí křídla: 55,7 m
Celková délka: 54,1 m
Celková výška: 13,1 m
Prázdná hmotnost: 110 000 kg
Max. hmotnost: 275 000 kg
Max. nosnost zbraní: 40 000 kg
Typ motorů: 2× Kuzněcov NK-321
Tah motorů: 2× 245 kN
Max. rychlost: 2230 km/h (Mach 1,87)
Bojový dolet: 6000 km
Operační dostup: 21 000 m

Plusy: mimořádný dolet, efektivní výzbroj
Minusy: zastaralá elektronika, obrovské náklady


Lockheed U-2

Američané pracovali na speciálním výškovém průzkumném letounu od počátku 50. let, neboť toužili po prostředku, jenž dovolí „beztrestně“ snímkovat území SSSR. Specifikace se nejlépe povedlo splnit firmě Lockheed, jež 1. srpna 1955 zalétala prototyp stroje, který potom obdržel označení U-2 a přezdívku „Dragon Lady“. Konstrukčně se podobal spíše kluzáku, jelikož měl nápadně dlouhá a štíhlá křídla a trup, avšak v zádi nesl proudový motor. V prostoru v trupu (u pozdějších verzí i v pouzdrech pod křídlem) byly neseny průzkumné přístroje. Již v roce 1956 začaly U-2 (oficiálně popisované jako letadla pro meteorologický průzkum) tajně přelétat nad východním blokem, což trvalo až do 1. května 1960, kdy byl nad SSSR sestřelen jeden letoun, v němž seděl později slavný Francis Gary Powers. Operace letadel U-2 ale pokračovaly jinde, především nad komunistickou Čínou, Vietnamem a Kubou (nad níž byl jeden letoun sestřelen v roce 1962 během kubánské raketové krize). Vedle USA provozovaly tento typ také vzdušné síly Velké Británie a Tchaj-wanu. Později byl letoun modernizován, takže získal nový motor a samozřejmě dokonalejší průzkumné vybavení. Letouny verze U-2R (známé také jako TR-1A) ve službách US Air Force dosud létají (ačkoli se chystá jejich vystřídání bezpilotními letadly), díky čemuž U-2 dosáhne neuvěřitelných 60 let ve službě.

Lukáš Visingr

Takticko-technická data letounu U-2A
Osádka: 1 muž
Rozpětí křídla: 24,38 m
Celková délka: 15,11 m
Celková výška: 3,96 m
Prázdná hmotnost: 5300 kg
Max. hmotnost: 7800 kg
Typ motoru: 1× Pratt & Whitney J57-P-37A
Tah motoru: 1× 46,71 kN
Max. rychlost: 795 km/h
Bojový dolet: 3500 km
Operační dostup: 25 900 m

Plusy: velký dostup, kvalitní elektronika
Minusy: obtížná ovladatelnost, velká zranitelnost


Lockheed SR-71 Blackbird

Je obtížné hovořit o letounu SR-71 Blackbird a nehýřit superlativy. Pro řadu lidí zůstává tento stroj nejúžasnějším letadlem všech dob. A nelze se ani moc divit, jelikož jde o typ, jenž v řadě ohledů znamenal naprostý technologický zvrat. Program začal na konci 50. let s cílem vyrobit stroj, který díky své rychlosti a výšce překoná jakoukoli protivzdušnou obranu a získá snímky nepřátelského území. V roce 1962 byl poprvé zalétán stroj nazvaný Lockheed A-12, který pak létal průzkumné mise nad východní Asií a z něhož byl posléze vyvinut SR-71, který se poprvé vznesl 22. prosince 1964 a o dva roky později zahájil operační službu. Tvary Blackbirdu nelze zaměnit snad s žádným jiným letadlem, stejně tak jeho výkony zůstávají fenomenální, protože dvojice speciálních motorů (spojujících proudový a náporový princip) mu umožňovala, aby se dlouhodobě pohyboval rychlostí přes Mach 3. To pak pochopitelně kladlo obrovské nároky na výdrž draku, jenž byl z 85 % zhotoven z tehdy zcela exotického titanu. Stroj byl (což se dosud málo ví) částečně řešen i jako obtížně zjistitelný pro radar. Nesl rozsáhlé průzkumné vybavení a létal zejména nad Asií. V roce 1989 byl vyřazen ze služby, v roce 1993 však byl reaktivován a operoval dalších pět let, u NASA zůstaly pokusné Blackbirdy až do roku 1999. Dnes už jsou všechny SR-71 umístěny v muzeích, kde tisíce návštěvníků stále obdivují mimořádné letouny, které prolamovaly bariéry a překonávaly rekordy.

Lukáš Visingr

Takticko-technická data letounu SR-71A
Osádka: 2 muži
Rozpětí křídla: 16,94 m
Celková délka: 32,74 m
Celková výška: 4,64 m
Prázdná hmotnost: 30 600 kg
Max. hmotnost: 78 000 kg
Typ motorů: 2× Pratt & Whitney J58-1
Tah motorů: 2× 151 kN
Max. rychlost: 3540 km/h (Mach 3,3)
Bojový dolet: 5400 km
Operační dostup: 25 900 m

Plusy: mimořádná rychlost a dostup, kvalitní přístroje
Minusy: obrovské náklady, provozní náročnost
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