FC-1:
Stíhač pro Asii a Afriku

28. dubna 2006 poprvé vzlétl čtvrtý prototyp bojového letounu FC-1, který vznikl spoluprácí Číny a Pákistánu. Obě země nyní doufají, že FC-1 se prosadí i na mezinárodním trhu.

Čínsko-pákistánský bojový letoun FC‑1 vstoupil do finální fáze vývoje. Nedávno otestovaný čtvrtý prototyp už odpovídá sériové podobě. Hlavním uživatelem bude Pákistán, ale obě země hodlají FC-1 nabízet také na světovém trhu a doufají, že celkový objem objednávek z asijských a afrických zemí by mohl dosáhnout snad až tisíce kusů.

První let v srpnu 2003
V roce 1986 podepsala čínská letecká firma Chengdu s americkou firmou Grumman dohodu o vývoji lehkého jednomotorového letounu nazvaného Super‑7, který se měl stát náhradou čínského stíhače J‑7 (kopie MiG‑21). Tento projekt sice roku 1990 z politických a finančních důvodů skončil, ale společnost Chengdu v pracích pokračovala. Důležitý mezník přišel až v roce 1993, kdy zájem o účast v projektu projevil Pákistán. Jeho letectvo uvažovalo o náhradě typu F‑7P (pákistánská verze J‑7), ale kvůli embargu nemohlo získat západní typ. Čína a Pákistán dlouho vyjednávaly a v červnu 1999 podepsaly smlouvu o společném vývoji s tím, že každá země bude krýt polovinu nákladů. Ze strany Pákistánu se na projektu podílí firma Pakistani Aeronautical Complex (PAC), která již s Čínou úspěšně spolupracovala na vývoji a produkci lehkého cvičného letounu K‑8 Karakorum.
Nový stroj dostal název FC‑1 (Fighter China‑1). Původní studie počítaly s jednoduchým lehkým stíhacím a útočným letounem, jež bude představovat „J‑7 další generace“. Po nástupu špičkových ruských stíhaček Su‑30MKI do sestavy indického letectva ovšem Pákistán podstatně změnil požadavky. FC‑1 se měl stát výkonným bojovým letounem, který bude schopen vést boj i na vzdálenosti mimo vizuální kontakt. Bylo třeba vylepšit celou elektronickou výbavu FC‑1 a integrovat do jeho výzbroje čínské rakety SD‑10 (PL‑12) s aktivním radarovým naváděním.
První prototyp FC‑1 vyjel ze závodu Chengdu 31. května 2003 a poprvé se vznesl 24. srpna téhož roku. Pohon obstarával ruský motor RD‑33 známý ze stíhače MiG‑29. Následoval druhý prototyp určený pro pozemní zkoušky a poté třetí prototyp, který vzlétl 9. dubna 2004. V té době už bylo známo, že sériové letouny pro pákistánské letectvo ponesou označení JF‑17 (Joint Fighter‑17) Thunder a budou poháněny ruskými motory RD‑93.

Otázky: motor a radar
Čtvrtý prototyp odpovídající sériové konfiguraci měl vzlétnout na konci roku 2005, ale jeho let byl několikrát odložen kvůli strukturálním modifikacím. Čtvrtý letoun tedy vzlétl 28. dubna 2006, což zejména v Pákistánu vyvolalo nevídanou vlnu nadšení. Od prvních tří kusů se odlišuje tvarem prodloužených náběžných hran křídla a malým pouzdrem na vrcholu směrovky, které zřejmě obsahuje systémy pro elektronický boj. Největší diskuse ovšem vyvolávají vstupy vzduchu s prvky DSI (Diverterless Supersonic Inlets), což jsou zvláštní vyboulené útvary zabraňující nasátí mezní vrstvy vzduchu při nadzvukovém letu. Technologie DSI je charakteristická pro letoun F‑35 JSF a existuje podezření, že Čína ji získala pomocí špionáže.
Zkoušky prototypů FC‑1 každopádně úspěšně pokračují. Pákistán se zatím rozhodl objednat 150 kusů. Prvních šestnáct má dodat firma Chengdu, zatímco montáž zbývajících už by měl zajišťovat podnik PAC v Pákistánu. Zatím však není zcela dořešena otázka motorů, protože Rusko nechce povolit export agregátů RD‑93 do země, která je hlavním rivalem Indie (více v ATM č. 8/2005 na str. 7). Čína sice pro FC‑1 vyvíjí vlastní motor WS‑13, avšak současný stav tohoto projektu není znám.
Stejně tak dosud není úplně jasné, jakými radiolokátory budou pákistánské FC‑1 vybaveny. Prvních šestnáct strojů by mělo mít čínské přístroje KLJ‑10, což je zmenšená varianta radaru KLJ‑3 ze stíhače J‑10 (více o něm v ATM č. 5/2006). Pro následující sériové kusy ale připadá v úvahu také dalších pět typů radarů: ruský Fazotron Kopjo‑F, izraelský Elta EL/M 2032, francouzský Thales RC‑400, britský Vixen 500E a italský FIAR Grifo‑S7. Je zajímavé, že posledně jmenovaný radar je blízce příbuzný typu Grifo‑L z českého bitevníku L159 ALCA.

Zbraně z celého světa
Typ FC‑1 (JF‑17) bude disponovat i další kvalitní elektronikou včetně čtyřnásobného řídicího systému fly‑by‑wire. Pilot bude mít k dispozici tři ploché barevné displeje a velký průhledový displej. Ovládací prvky budou rozmístěny podle principu HOTAS. Pro navigaci slouží inerciální systém s laserovými gyroskopy a terminál družicové navigace. Jádrem celého systému je 32bitový palubní počítač čínské výroby.
Pevnou výzbroj tvoří 23mm dvouhlavňový kanon GŠ‑23‑2, který je umístěný v levé spodní části trupu. Další výzbroj do maximální hmotnosti 3800 kg se zavěšuje pod sedm závěsníků, z nichž dva se nacházejí na koncích křídla, čtyři pod křídlem a jeden pod trupem; ten slouží zejména pro palivové nádrže. Hlavní zbraně proti vzdušným cílům představují řízené střely krátkého dosahu PL‑5 a PL‑9 a střely středního dosahu PL‑12 (SD‑10). Pákistán může využít též americké rakety AIM‑9 Sidewinder, francouzské Magic 2 či italské Aspide. Zbraňový systém FC‑1 je postaven na standardizované sběrnici MIL‑STD‑1553B, což umožňuje nasazení výzbroje z celého světa.
Kromě protiletadlových raket tak lze FC‑1 vyzbrojit rozsáhlou škálou zbraní proti pozemním a námořním cílům. Pákistán totiž výslovně požádal, aby FC‑1 mohl odpalovat i výkonné protilodní střely, což je pravděpodobně reakce na rostoucí sílu indického námořnictva, jíž Pákistán nemůže čelit přímo. Do arzenálu FC‑1 patří i protiradarové rakety a laserem naváděné pumy. Prvních 16 letounů nebude vybaveno nástavci pro tankování za letu, ale pro další kusy už se s tímto prvkem počítá.

FC-1 míří na světový trh
Sériová výroba pro Pákistán by měla začít nejspíše už letos a první letouny budou dodány počátkem roku 2007. Podle některých pramenů uvažuje o nákupu určitého menšího počtu FC‑1 i čínské letectvo, v tomto ohledu však zatím není jasno. Po uspokojení poptávky Pákistánu by měla výroba pokračovat, neboť FC‑1 bude pod názvem Fierce Dragon nabízen i dalším zemím.
Jeho vstup na trh přichází ve velmi vhodnou dobu, protože celá řada států hledá nástupce dosluhujících lehkých stíhaček jako MiG‑21, J‑7, Mirage III nebo F‑5. Letoun FC‑1 s proklamovanou cenou mezi 10 a 15 miliony dolarů by tedy mohl najít množství zájemců, kteří si nebudou moci dovolit platit podstatně vyšší částky za MiG‑29, F‑16 nebo Mirage 2000. Značnou výhodou FC‑1 bude modulární koncepce jeho avioniky a výzbroje, neboť každý zákazník bude moci vybavit letoun podle vlastního přání. Byla zpracována i studie dvoumístné cvičně‑bojové verze, kterou by některé státy mohly používat jako letoun pro pokročilý výcvik. FC‑1 lze doplnit i přistávacím hákem.
Uvádí se, že vážný zájem o FC‑1 projevily například Bangladéš, Egypt, Nigérie, Myanmar, Súdán, Zimbabwe, Srí Lanka nebo Írán, což je v podstatě téměř kompletní seznam současných uživatelů čínských stíhaček F‑7. Je známým faktem, že čínská zahraniční politika se dlouhodobě soustřeďuje na získávání vlivu zejména v méně rozvinutých asijských a afrických zemích. Můžeme proto čekat, že FC‑1 si najde cestu právě do jejich leteckých sil a posílí mocenské postavení Číny.
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TTD letounu FC-1 (JF-17)
Tah motoru RD‑93
81,4 kN
Rozpětí křídla
9,5 m
Celková délka
13,9 m
Celková výška
5,1 m
Prázdná hmotnost
6320 kg
Max. hmotnost
12 700 kg
Nosnost zbraní
3800 kg
Max. rychlost
M = 1,6
Bojový rádius
1200 km
Operační dostup
16 700 m
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