J‑10:
Stíhač z říše Draka

Nedávno se objevily informace potvrzující, že Pákistán zakoupí čínské bojové letouny J‑10. Tento nový stroj tak prokazuje, že se dokáže prosadit i v tvrdé konkurenci letounů z USA, Ruska a Evropy, proti nimž má výhodu v nižší ceně.

Víceúčelový bojový letoun J‑10 úspěšně prošel zkouškami a nyní už probíhá pomalá sériová výroba. V příštích letech se má J‑10 spolu s letadly rodiny Su‑27/30 (J‑11) stát klíčovou součástí čínského letectva. Kromě toho se ale počítá i s exportem J‑10. Prvním zákazníkem bude pravděpodobně Pákistán, který si podle informací z počátku dubna objedná 36 kusů.

J‑10 není kopie Lavi
Vývoj typu J‑10 byl zahájen v roce 1986 s cílem vyvinout nový stíhací letoun lehčí hmotnostní kategorie, který by se posléze stal nástupcem strojů řady J‑7 (MiG‑21). Jako hlavní dodavatel byla posléze určena státní zbrojovka Chengdu Aircraft Industry Corporation. Od počátku se pracovalo s konfigurací křídla typu delta a kachními plochami. Vývoj však probíhal poměrně pomalu. Zásadní impuls pro projekt tak přišel až počátkem 90. let, kdy firma Chengdu získala z Izraele kompletní dokumentaci letounu IAI Lavi, jehož vývoj Izrael zastavil. Není dokonce vyloučeno, že Chengdu koupila přímo jeden z prototypů Lavi.
Čína každopádně získala údaje o aerodynamice, na jejichž bázi poněkud pozměnila stávající podobu J‑10. Na druhou stranu však určitě nelze říci, že J‑10 je kopií Lavi. Oba letouny se přece jen zřetelně odlišují hlavně svou přídí a zádí, protože každý využívá jiný radar a jiný motor. J‑10 je rovněž výrazně delší než Lavi. Čína i Izrael ovšem v každém případě ostře odmítají jakoukoli spojitost obou letadel; pro Čínu je to pochopitelně věc hrdosti, naopak Izrael se chce vyhnout dalšímu nařčení ze strany USA, že prodává Číně pokročilé zbraně.
Čína původně předpokládala, že J‑10 bude pohánět domácí motor WS‑10. Jeho vývoj však doprovázely značné problémy, a tak bylo rozhodnuto koupit pro J‑10 ruské motory Saturn AL‑31FN. Kvůli tomu bylo nutné odložit první let, který byl naplánován na rok 1996. První prototyp J‑10 se musel přestavět, aby mohl pojmout zmíněný ruský motor. Stroj se tedy poprvé vznesl do vzduchu až 23. března 1998. Některé zdroje ale uvádějí, že J‑10 skutečně vzlétl již v roce 1996 a během roku 1997 se jeden z prototypů údajně zřítil kvůli závadě řídicího systému.

Nové motory AL-31FN M1
Továrna Chengdu vyrobila devět (možná i deset) prototypů J‑10, které do konce roku 2000 nalétaly cca 140 hodin. Všechny byly poháněny ruskými motory AL‑31FN. 28. června 2002 byla zalétána počáteční sériová verze J‑10 nazvaná J‑10A a krátce nato padlo rozhodnutí o pomalé sériové produkci. Ta začala v roce 2003 a první letouny obdržela 44. letecká divize umístěná v provincii Yunnan. Počáteční operační způsobilosti dosáhly letouny J‑10A v roce 2005. Čínské letectvo si původně objednalo 300 letounů, ale je možné, že kvůli zavádění typu Su‑30MKK bude tento počet snížen na cca 100 kusů.
Dále bylo plánováno, že prvních padesát J‑10A bude mít motory AL‑31FN, ale následující už budou poháněny čínskými jednotkami WS‑10A. Vývoj tohoto typu motoru ovšem nabírá značné zpoždění, takže se Čína v loňském roce rozhodla koupit od Ruska dalších sto motorů AL‑31FN. Jedná se však o modernější typ AL‑31FN M1, jehož tah se zvýšil ze 122,5 na 132,4 kN. Kromě toho může jeho tryska vychylovat tah ve dvou rovinách, což samozřejmě výrazně zvýší manévrovací schopnosti J‑10. Část letounů pravděpodobně má nástavce pro tankování za letu, ale údaje z různých zdrojů se v tomto směru rozcházejí.
J‑10 je řešen jako aerodynamicky nestabilní letoun, u kterého je kladený důraz na vysokou obratnost a snadnou ovladatelnost. Řízení se uskutečňuje pomocí čtyřnásobného digitálního systému fly‑by‑wire pojmenovaného Iron Bird. Také kokpit je na poměrně vysoké úrovni. Pilot má k dispozici přilbový zaměřovač, široký průhledový displej a tři velkoplošné víceúčelové LCD displeje, z nichž jeden je barevný a dva černobílé. Ovládací prvky jsou rozmístěny podle principu HOTAS. J‑10A je první čínský letoun, který má velký dvoudílný překryt kokpitu.

Radiolokátor a výzbroj
Letouny J‑10A současné produkční verze jsou vybaveny čínskými pulzně-dopplerovskými radary Nanjing KLJ‑3, které vycházejí ze starších amerických radarů APG‑66 a APG‑68. Mohou zjistit cíl o velikosti stíhačky na vzdálenost 100-130 km, navádět řízené střely na 80‑90 km a řídit palbu na dva cíle současně. Čína má v úmyslu vyvinout kvalitnější radiolokátor, nejspíše s plošně fázovanou anténou. Pozdější kusy J‑10A mohou být také vybaveny zahraničními radary. Ruská firma Fazotron nabízí typ Žuk‑10PD s dosahem 160 km a možností sledovat šest cílů, zatímco Izrael může dodat radary Elta EL/M‑2035. Na rozdíl od ruských stíhačů nemá J‑10A vestavěný optoelektronický senzor. Je ale známo, že Čína vyvinula obdobu amerického systému LANTIRN, tj. soustavu infračervených a laserových senzorů v pouzdru, které se zavěsí na speciální pylon u vstupu vzduchu. Není vyloučeno, že tento systém je příbuzný izraelskému typu Litening.
Integrální výzbroj J‑10 tvoří 23mm rychlopalný kanon umístěný vlevo od přední podvozkové šachty. Další výzbroj se instaluje na celkem jedenáct závěsníků: jeden prostřední trupový, čtyři trupové u kořenů křídla a šest pod křídlem. Prostřední trupový závěsník a vnitřní křídlové závěsníky jsou určeny zejména pro palivové nádrže. Základní výzbroj pro protivzdušné mise tvoří střely krátkého dosahu PL‑8 příbuzné izraelské raketě Python‑3 a střely středního dosahu PL‑11 s poloaktivním nebo PL‑12 (pro export SD‑10) s aktivním radarovým naváděním. J‑10 může nést i ruské rakety R‑73 a R‑77. K útokům na pozemní a hladinové cíle slouží široká nabídka řízených i neřízených pum a střel, např. protilodní rakety YJ‑8K (C‑801K).

Vývoj pokračuje
Od počátku vývoje J‑10 se počítalo s dvoumístnou verzí, která by měla mít zachované úplné bojové možnosti. Dostala označení J‑10B a její první prototyp vzlétl 26. prosince 2003. Zatím je známa existence dvou prototypů J‑10B. Oproti J‑10A má poněkud prodlouženou příď, vyšší hřbetní kýl a rovněž zvýšený překryt kokpitu, neboť sedačka druhého člena osádky je vyvýšená. Kromě výcviku se s J‑10B počítá také pro údery na pozemní cíle. Byly zveřejněny např. nákresy J‑10B se čtyřmi naváděnými bombami a výše zmíněným optoelektronickým pouzdrem. Údajně existují též plány na úpravu J‑10B pro elektronický boj.
Produkce jednomístných letadel má postupně přejít na standard Super‑10 s novým radiolokátorem a motorem AL‑31FN M1. Uvažuje se také o palubní verzi, která by měla sloužit na perspektivní čínské letadlové lodi. Ale nejradikálnější zásah do konstrukce znamená návrh J‑10C čili J‑10X. Jedná se o zcela přepracovaný letoun se dvěma motory WS‑10A, dvojitou svislou ocasní plochou a vlastnostmi stealth. Chengdu hodlá z J‑10C vyjít při vývoji nového stroje 5. generace. Její návrh nazvaný J‑12 se vzdáleně podobá ruskému typu MiG 1.42/1.44 (MiG‑39), kdežto konkurenční Shenyang J‑13 má více konvenční vzhled připomínající americký F‑22 nebo ruský PAK FA.
Chengdu J‑10 představuje zajímavý stroj, který určitě není bez šancí na komerční úspěch. Podle dnes dostupných informací sice nedosahuje úrovně evropských stíhaček Typhoon nebo Rafale, ale pravděpodobně je srovnatelný s letounem JAS‑39 Gripen a zcela jistě jej předčí nižší cenou. Na světovém trhu je J‑10 nabízen pod exportním názvem F‑10 Vigorous Dragon. Prvním zahraničním zájemcem o F‑10 je Pákistán, který si hodlá pořídit minimálně 36 strojů. Čína doufá, že Pákistán budou následovat další země z Asie či Afriky, jež nastřádaly dobré zkušenosti se staršími letadly čínské výroby.
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Dosud známé technické údaje J‑10A
Prázdná hmotnost
9750 kg
Vnitřní zásoba paliva
4500 kg
Max. nosnost výzbroje
4500 kg
Max. vzletová hmotnost
19 277 kg
Max. rychlost ve výšce
Mach 2,0
Max. rychlost u země
Mach 1,2
Bojový rádius
přes 550 km
Operační dostup
18 000 m
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