
Joint Strike Fighter: 
Pochybnosti přetrvávají  
V posledních měsících se v USA opět začíná debatovat o projektu Joint Strike Fighter. 

Tento kontroverzní program má totiž mnoho odpůrců, kteří jej považují za nevhodný pro 
potřeby ozbrojených sil USA. Jejich nejnovějším argumentem jsou technické problémy 
provázející vývoj kolmo startující verze F-35B.  

Letoun F-35 JSF (ATM 7/2003) je vyvíjen ve třech verzích, z nichž každá byla původně určena pro jednu složku ozbrojených sil. Základní F-35A má sloužit u letectva, palubní F-35C 
je zamýšlen pro námořnictvo a kolmo startující F-35B by měl u námořní pěchoty nahradit Harriery. Letectvo však nedávno překvapilo oznámením, že má zájem o menší počet F-35B 
pro účely přímé letecké podpory (tj. jako nástupce populárních A-10). Právě kolmo startující verze byla od začátku považována za klíčovou pro celý program a nelze se proto divit, že její 
potíže vzbuzují velkou pozornost.  

JSF možná klame vzhledem F-35B zatím vykazuje značné problémy se vzletovou hmotností, resp. se zásobami paliva 
a výzbroje. K pochopení celé věci je třeba se krátce zmínit o tom, jaká technická řešení zvolily dvě firmy, které se ve výběrovém řízení JSF střetnuly. Boeing X-32B byl od počátku 
řešen jako kolmo startující, neboť byl opatřen soustavou pohyblivých trysek pro vychylování tahu motoru. Naproti tomu do typu Lockheed X-35B (resp. F-35B) bylo dodatečně vestavěno 
zvláštní dmychadlo za pilotní kabinou. Přechod z normálního do „kolmého“ režimu je snazší, ale také to znamená, že letoun nese na palubě cca 2000 kg „mrtvé váhy“ (dmychadlo a 
podpůrné systémy), samozřejmě na úkor paliva a výzbroje. To však není jediný rozpor týkající se JSF. Možná nepřináší zdaleka takový technický 
pokrok, jak by se z jeho tvarů mohlo zdát. Svou podobností s větším F/A-22 Raptor (ATM 10/2003) budí dojem, že je na stejné technické úrovni. F/A-22 je ovšem postaven tak, aby byl 
naprosto špičkový bez ohledu na cenu, kdežto u JSF byl kladen důraz i na náklady (cena F/A-22 se podle různých zdrojů pohybuje mezi 250 a 300 miliony dolarů, F-35 přijde jen na 
30 až 40 milionů). JSF se sice vyznačuje aplikací prvků obtížné zjistitelnosti (stealth), ale v jiných vlastnostech údajně zaostává. Ve vzdušných soubojích prý bude přinejlepším stejně 
efektivní jako nejnovější verze F-16 (více o nich najdete v minulém ATM). Na technické nedostatky JSF bylo poukázáno již v září 2000, kdy byl zveřejněn dokument 
Rebuilding America’s Defenses, na jehož sepsání se podíleli mj. Donald Rumsfeld (nynější ministr obrany) a Paul Wolfowitz (jeho náměstek). Tento plán vlastně představuje komplexní 
návrh reformy amerických ozbrojených sil a je základem vojenské politiky současné americké vlády. Uvádí se v něm toto: „Joint Strike Fighter má omezené schopnosti a znamená 
technologické riziko. Je to překážka transformace letectva a finanční past.“  

Jaké jsou alternativy? Když Bushova vláda po svém nástupu v roce 2001 prováděla revizi zbrojních programů, 
JSF od začátku figuroval mezi kandidáty na zrušení. Nejspíše by byl skutečně zastaven, ale vše změnily teroristické útoky 11. září 2001 a následné vyhlášení války proti terorismu. Po 
bouřlivých debatách byl JSF doporučen pro další vývoj, neboť se zdálo, že je ideální zbraní pro regionální konflikty. První dojmy z operací v Afghánistánu tomu také nasvědčovaly. 

Pozdější analýzy však ukázaly, že válka proti terorismu se od všech předchozích válek diametrálně odlišuje a že nelze dost dobře předpokládat, jak se bude vyvíjet dál a jaké zbraně 
pro ni budou vhodné. Zrušení vývoje padesátitunové houfnice Crusader (ATM 3/2004) se zdálo jako logické, naopak překvapivě zapůsobilo zastavení projektu vrtulníku Comanche 



(více v Krátkých zprávách v minulém ATM). První letouny F-35 JSF by byly bojeschopné 
nejdříve v roce 2010, což je dost dlouhá doba na to, aby se situace ve světě zcela změnila. V extrémním případě se může stát, že americké ozbrojené síly obdrží letoun, jenž bude 
za aktuálních podmínek nepoužitelný. Pentagon sice JSF oficiálně podporuje, ale není žádným tajemstvím, že Rumsfeldův tým 
by dal přednost realizací plánů obsažených v Rebuilding America’s Defenses. Podle nich měl z celého projektu JSF zůstat jen útočný letoun s kolmým startem a přistáním pro námořní 
pěchotu; pak by bylo prakticky jisté, že vítězem výběrového řízení by byl vyhlášen Boeing X-32, nikoli Lockheed X-35. 

Letectvo by mělo modernizovat své F-16 a zakoupit menší počet nových F-16E/F, které se JSF v mnoha ohledech vyrovnají. Námořnictvo se mělo soustředit na další vývoj F/A-18E/F 
Super Hornet (ATM 8/2003). Následně by obě složky ozbrojených sil měly obdržet bezpilotní bojové letouny (ATM 4/2003). Boeing A-45 Stingray pro letectvo bude připraven k nasazení 
již v roce 2008, ale námořní UCAV-N (Northrop A-47 Pegasus nebo námořní obměna A-45) až roku 2015. Jejich zastánci však argumentují tím, že úspora financí vzniklá omezením JSF 
by umožnila akcelerovat vývoj bezpilotních prostředků.  

Nelze vybírat mezi F/A-22 a JSF JSF se ovšem těší velké přízni uniformovaného vedení letectva, námořnictva a námořní 
pěchoty. Hájí jej i řada civilních činitelů, což se ukázalo při nedávném jednání kongresového výboru, který řešil již popsané hmotnostní problémy F-35B. Předseda komise, republikán 
Curt Weldon, však toto jednání změnil v diskusi o smysluplnosti celého projektu. Dokonce padla otázka, zda by letectvo mohlo volit mezi F/A-22 a F-35. Náměstek tajemníka US Air 
Force, dr. Marvin R. Sambur, se k tomu vyjádřil takto: „F/A-22 je realita – není to, mohu-li se tak vyjádřit, grafická prezentace. F/A-22 je tady, 
ale to neznamená, že odstoupíme od JSF. Ale pokud poroste finanční tlak na taktické letectvo tak jako dosud, budeme se muset něčeho vzdát. A nejpravděpodobnějším kandidátem, pokud 
se na to díváte z hlediska politického tlaku, bude něco, co ještě neexistuje.“ Dr. Sambur tedy naznačil, že v případě krize by bylo nutné zrušit JSF. Ten se totiž stále ještě nachází v rané 
fázi vývoje, zatímco první jednotka F/A-22 už by měla být letos bojeschopná. Dr. Sambur však hned dodal, že letectvo by nemělo být nuceno vybírat, neboť oba dva letouny jsou nutné. 
„Dali byste nám na výběr mezi useknutím levé paže a useknutím pravé paže,“ vysvětloval. „Chtěl bych vás ujistit, že F/A-22 a JSF se vzájemně doplňují. Potřebujeme oba dva.“ 

Silným argumentem zastánců JSF je mezinárodní charakter celého projektu a velké šance na světovém trhu. Vedle USA a Velké Británie, které vedou a financují vývoj, je do programu 
zapojena řada zemí NATO, Izrael a Singapur. Relativně nízká cena JSF by jej měla učinit dostupným i pro méně movité státy (neoficiálně se hovoří i o České republice). Odpůrci JSF 
naopak tvrdí, že právě toto je základní chyba v přístupu. JSF je prý ideální pro menší země, takže není důvod, proč by Amerika měla financovat vývoj letounu, který sama neupotřebí a 
který bude fungovat jen jako exportní artikl.  

Záleží na výsledku voleb Letoun F-35 JSF se nyní nachází na počátku vývojové demonstrační fáze (SDD, System Development Demonstration). Do roku 2008 by mělo být vyrobeno 22 předsériových kusů 
pro vojskové zkoušky, podle jejichž výsledků se definitivně rozhodne o zahájení sériové produkce (ta by mohla začít v roce 2009). Avšak kromě zkoušek bude také velice záležet na 
tom, jak se vyvine politická situace ve světě, zejména co se týče pokračování války proti terorismu a hrozby lokálních vojenských konfliktů (především na Středním východě a ve 
východní Asii). 



Je tedy zřejmé, že o osudu JSF bude rozhodovat administrativa, která vzejde z letošních 
prezidentských voleb, neboť ty určí politický a vojenský kurs Ameriky pro další čtyři roky. Pokud by se prezidentem stal kandidát Demokratické strany, lze téměř jistě prohlásit, že JSF 
má budoucnost zajištěnou, protože demokraté se k němu stavějí vesměs velmi pozitivně. Není náhodou, že většina vývojových prací se uskutečnila během osmi let vlády Billa Clintona. 

Jestliže však prezidentem zůstane George Bush, zůstává budoucnost JSF nejasná. Možná převládne názor, že Spojené státy už další pilotovaný letoun nepotřebují a že z dlouhodobého 
hlediska bude lépe program JSF silně zredukovat a uspořené prostředky investovat do vývoje bezpilotních strojů. Bylo by to skutečně bezprecedentní a radikální rozhodnutí, jež s sebou 
nese i významná rizika, zejména proto, že bezpilotní letouny pořád ještě představují svým způsobem exotickou a v řadě ohledů neprozkoumanou technologii. Až budoucnost ukáže, zda 
si Amerika troufne tato rizika přijmout.  
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Vložený článek: 
Diskuse okolo F/A-22 Vlivný republikánský senátor John McCain řekl 11. dubna 2004 toto: „Kongres by měl uvažovat o zrušení stíhacího letounu Lockheed Martin F/A-22, aby bylo možné zaplatit 

zvýšení počtu vojáků v Iráku. Možná budeme muset tento projekt zrušit, protože jeden kus bude stát 250 až 300 milionů dolarů.“ McCain tak nepřímo podpořil výrok komise Kongresu, 
která v březnu 2004 prohlásila, že letectvo dosud nepředložilo seriózní argument, na jehož základě by měla být schválena sériová výroba F/A-22. 

Kritika F/A-22 je technické i finanční povahy. Údajně se jedná o relikt studené války, neboť jeho primárním určením je boj s novými ruskými letadly (zejména Su-27). Proti tomu 
lze namítnout, že takové stroje jsou např. ve výzbroji Číny, která se stále pokládá za možného protivníka USA. Cena F/A-22 je skutečně vysoká, ale zdá se, že USAF za ni obdrží skutečně 
špičkové bojové letadlo, jež nebude mít po dobu šesti až deseti let vážnějšího soupeře. 


