Druhá „neviditelná“ čínská stíhačka

V polovině září se definitivně potvrdilo to, o čem již dříve mluvila řada odborníků a o čem jste si mohli přečíst i v ATM. Fotografie dokazují, že v Číně existuje také druhý program bojového letounu 5. generace, odlišného od J-20. O novém stroji je ovšem dosud známo jen málo, zatím se dokonce ani neví, jak zní přesné typové označení.

První spekulace a analýzy
Na konci roku 2010 překvapila Čína svět prototypem těžkého bojového letounu J-20, který se jednoznačně řadí mezi letadla 5. generace, stejně jako americké F-22 a F-35 a ruský PAK FA. Současně s pokračováním zkoušek a přibýváním informací o J-20 ovšem přibývalo i zpráv, že tento výrobek firmy Chengdu možná není jediný „neviditelný“ stroj čínského původu, protože druhý hlavní čínský producent bojových letadel Šenjang pracuje na svém vlastním typu, který bude doplněním či konkurencí J-20. O tomto stroji se zpravidla hovořilo jako o J-21, někdy se přidávalo i slovní označení Snowy Owl a spekulovalo se, že oproti těžkému J-20 půjde o lehčí konstrukci, odpovídající spíše americkému F-35. Spekulace dále zesílily v září 2011, když byl na výstavě International UAV Innovation Grand Prix představen model, jenž se nápadně blížil úvahám o J-21. Řada médií poté informovala o vývoji nového stroje, jehož prototyp by se měl objevit ještě v roce 2012. Další téma k diskusím přinesl červen a červenec 2012, neboť z Číny začaly přicházet fotky zachycující nějaký letoun (případně maketu ve skutečné velikosti), jenž byl pokryt plachtou a dopravován na automobilovém návěsu, a to právě poblíž města Šenjang. První komentáře hovořily o tom, že jde jen o cvičný L-15, záhy se ovšem ukázalo, že tajemný stroj je větší a tvarově odlišný, a proto se stále více expertů opatrně vyjadřovalo ve smyslu, že může jít o první snímky J-21. A nyní se zdá, že tomu tak skutečně bylo, protože o víkendu 15. a 16. září 2012 se objevily již zcela nesporné fotografie prototypu nového stroje na zkušebním letišti firmy Šenjang. Zachycují dosud neznámý dvoumotorový letoun, který se tvarově velice podobá americkému F-22, avšak jeho délka činí jen něco málo přes 15 m, takže svou velikostí odpovídá spíše F-35. Vzhled trysek a instalace motorů vedou k názorům, že stroj pohání ruské agregáty RD-93 (tah 98 kN). Tento motor byl vyvinut z úspěšného RD-33 (známého primárně z MiG-29) pro čínský exportní stíhač JF-17 Thunder.

Teorie o novém letadle
S jistotou se ovšem o novém čínském letounu neví prakticky nic. Dokonce nepanuje shoda ani na jeho názvu, protože řada zdrojů uvádí, že nejde o J-21, nýbrž o J-31. Tomu by nasvědčoval nápis 31001 na boku stroje, neboť prototypy letounu J-20 nesou čísla 2001 a 2002. Vedle toho se uvádí, že stíhač má slovní název Falcon, případně že již bylo stanoveno i exportní označení F-60 nebo FC-2. Jasno ale není ani v určení a smyslu nového stroje. Nejrozšířenější a zřejmě i nejlogičtější je názor, že lehký až střední J-21/31 má v podstatě roli „čínského F-35“, tj. půjde o univerzálně pojatý stroj, který má být doplňkem těžkého a specializovanějšího letounu J-20, Existuje ovšem i tvrzení, že původně šlo o konkurenční návrh, s nímž firma Šenjang neuspěla proti J-20 od podniku Chengdu, avšak přesto v něm pokračuje s malou nebo žádnou podporou čínského letectva. Nabízí se alternativa, že J-21/31 je zamýšlen hlavně jako exportní artikl pro Afriku, jihovýchodní Asii, Střední východ či Latinskou Ameriku, kde má ČLR jako dodavatel zbraní poměrně dobrou (a zlepšující se) pozici. Takový krok by nebyl bez precedentu, protože zmíněný JF-17 (alias FC-1) byl také vytvořen pro vývoz (resp. jako nástupce F-7 neboli kopie MiG-21); současně však také platí, že vývoj čistě vývozních zbraní bez zaručených odběratelů může být velice rizikový. Dále se objevilo vysvětlení, že J-21/31 je určen primárně pro čínské letadlové lodě jako doplněk či náhrada letadla J-15 (což je kopie ruského Su-33). Koneckonců nelze vyloučit, že platí všechny teze: J-21/31 může být doplněk J-20, exportní letoun i palubní stíhačka (ostatně také americký F-35 má všechny tyto účely). Závěrem je však nutné dodat, že není nijak jisté, že se J-21/31 skutečně dostane do sériové výroby a řadové výzbroje. Přece jen jde stále jen o první prototyp (ne-li pouze demonstrátor) a je otázka, na jaké úrovni se nachází čínský vývoj kriticky důležitých součástí moderního letounu, hlavně motorů a avioniky. Nelze však pochybovat, že sama existence projektu J-21/31 je důležitým projevem snah Číny zařadit se mezi přední světové výrobce vojenských letadel.
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