Vše hovoří pro Gripeny
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Akcie Gripenů znovu posilují. Tak by se dal stručně shrnout výstup z Bezpečnostní rady státu, jak jej prezentoval odcházející ministr obrany Alexandr Vondra. Jestliže před několika měsíci se zdálo jako celkem pravděpodobné, že se české letectvo bude po letounech ohlížet jinde než ve Švédsku, nyní je pravděpodobné, že pronájem čtrnácti nadzvukových stíhaček JAS-39C/D Gripen bude přinejmenším ještě několik let pokračovat. Ministerstvo obrany totiž dokázalo se Švédy vyjednat nižší cenu prodlouženého leasingu.

Pro bezpečnost České republiky je to určitě dobrá a uklidňující zpráva. Bez ohledu na některé divoké spekulace a podivné nápady je z vojenského hlediska jasné, že pro ochranu vzdušného prostoru ČR jsou nadzvukové bojové letouny prostě nezbytné. Podzvukové stroje (jako L-159 ALCA) nebo pozemní protiletadlové rakety mohou být vhodným doplňkem, ale páteří musejí být výkonné stíhače s kvalitní výzbrojí a elektronikou. Letouny této kategorie jsou pokládány za jeden ze znaků suverenity státu a postrádat je by bylo problematické nejenom vojensky, ale i z hlediska prestiže a tradice. Československo (nechejme stranou politiku) vždy mělo kvalitní stíhačky i piloty a vzdát se stíhacího letectva by v podstatě znamenalo zahodit odkaz těch, kdo jako letci nasadili (a mnohdy také položili) život za naši vlast. Zrušit nějaký druh vojska může být snadné, jeho obnovení však může být obtížné až nemožné. Pokračování Gripenů je dobrou zprávou i pro NATO, neboť Česko se podílí na aliančním systému protivzdušné obrany a naše stíhače fungují také jako ochrana našich spojenců. Ostatně i proto jsou nepostradatelné, neboť v integrovaném mezinárodním systému logicky nemůže být „díra“. Česko by si v tom případě muselo zaplatit ochranu od letounů jiné členské země.

A proč právě Gripeny? Švédský (přesněji švédsko-britský) letoun JAS-39 představuje kvalitní a relativně novou stíhačku, která nabízí dobrý poměr výkon/cena. Samozřejmě existují letadla výkonnější, např. Eurofighter Typhoon nebo Dassault Rafale, ovšem rubem jejich kvality jsou logicky výrazně vyšší pořizovací a provozní náklady. Příkladem je sousední Rakousko, jež se rozhodlo pro velké a drahé Typhoony, jejichž schopnosti evidentně nedokáže rozumně využít. Starší americké letouny (jako F-16 či F/A-18) by mohly být levnější, ale na rozdíl od Gripenů jsou již vlastně na konci svých možností, zatímco švédské letadlo má velký potenciál pro další vývoj a modernizace. Navíc je nutno říci, že se Gripeny v Armádě ČR jednoznačně osvědčily, a to nad rámec toho, co se od nich původně požadovalo. Zajišťují totiž nejen ochranu českého vzdušného prostoru, ale zvládají rovněž podstatně „ostřejší“ angažmá nad Pobaltím (a čeká je nasazení nad Islandem). České zkušenosti s Gripeny jsou vynikající a máme pro ně vycvičený personál a funkční pozemní zabezpečení. Přejít na jiné stroje by bylo nejen složité a nákladné, ale také z časového hlediska vysoce problematické. Prakticky by to znamenalo, že bychom se na několik let ocitli bez efektivního nadzvukového letectva.

Také z toho důvodu je další jednání se Švédy o prodloužení pronájmu Gripenů pragmatickým a rozumným krokem. Poněkud méně rozumně působí fakt, že všechny české vlády rozhodnutí o budoucnosti našeho nadzvukového letectva odsouvaly, takže nyní už je vlastně na jakékoliv jiné alternativy pozdě. Dřívější výroky členů vlády o příliš drahé nabídce Švédů tak mohly být jenom součástí vyjednávací taktiky, protože všechna jiná řešení než pokračování pronájmu by nakonec patrně znamenala mnoho problémů. Pozitivní je zajisté fakt, že pokračování leasingu také znamená pokračování kvalitních podpůrných služeb ze strany Švédska. Snad bude možné dohodnout se i na modernizaci Gripenů, resp. aspoň jejich „dotažení“ na úplnou kompatibilitu se standardy NATO. Z dlouhodobého hlediska by bylo samozřejmě výhodnější si nadzvukové letouny koupit (a logicky by se tu nabízely Gripeny nejnovější verze JAS-39E/F, pro kterou se nedávno rozhodli Švýcaři), to je však proces, který potřebuje čas. Optimálním řešením je nyní pokračovat v provozu Gripenů s tím, že by měla začít vážná a odpovědná debata o tom, co by mělo přijít pak. Jedná se o bezpečnostní záležitost přesahující mandát jedné vlády, takže by se jí měly zúčastnit všechny relevantní politické strany a samozřejmě nepolitičtí experti. Snad se získaný čas opravdu využije, rozhodnutí se nebude opět oddalovat a stíhačky českého letectva budou mít před sebou konečně jasné a klidné nebe.
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