Čínský letoun J-11:
Kopie nebo originál?

Mezi Ruskem a Čínou propukl vážný spor. Jeho předmětem se stal letoun J‑11, což je čínská obměna Su‑27SK. Podle názoru Moskvy ale produkce J‑11B odporuje smlouvám a poškozuje intelektuální vlastnictví ruských zbrojovek.

Ruská federace a Čínská lidová republika se oficiálně označují za dobré spojence s mnoha společnými zájmy. Řada odborníků ale upozorňuje, že za touto fasádou se skrývá množství konfliktů a skutečné vztahy obou zemí nejsou vůbec ideální. Kromě čínských aspirací na dominanci ve střední Asii (což samozřejmě znamená ohrožení pro zájmy Moskvy) se v posledních letech často mluví o tiché krizi v oblasti zbrojního obchodu. Hlavní příčinou je svérázný čínský výklad smluv na licenční výrobu a někdy zcela bezlicenční výroba kopií ruské techniky.

Vzestup díky imitacím
Analytici se vesměs shodují, že jedním z faktorů ekonomického vzestupu Číny je i masová produkce kopií zahraničních výrobků, které mohou být díky takřka nulovým nákladům na vývoj nabízeny na trhu za mnohem nižší ceny než originály. Nejedná se zdaleka jen o oblečení nebo spotřební elektroniku. V posledních letech čínské firmy často imitují i evropské automobily. A samozřejmě kopírují také vojenskou techniku, která poté na světovém trhu konkuruje zahraničním vzorům. Nejvíce se tento čínský přístup dotýká Ruska, které je hlavním dodavatelem zbraní pro Čínu, a tudíž i předloh pro tamní zbrojní průmysl.
Čína používá rozmanité postupy. Někdy začnou jednání o nákupu či licenci, čínská strana získá technické dokumenty, případně ruskou zbraň i otestuje, ale nakonec smlouvu neuzavře. Za dva až tři roky přijde na trh čínská imitace ruského vzoru. Jindy Čína řádným způsobem dojedná licenční smlouvu a zahájí výrobu legálních kopií, ale poté příslušnou zbraň více či méně upraví a spustí produkci varianty, na níž se (podle čínského výkladu) licenční smlouva už nevztahuje.
Čína samozřejmě není prvním ani jediným státem, který využívá této taktiky. Zbrojní průmysl Izraele nebo Tchaj‑wanu se také zrodil na bázi výroby kopií zahraničních zbraní, které nebyly vždycky licenční; lze připomenout izraelský letoun Kfir, který dosud zůstává předmětem jistého napětí mezi židovským státem a Francií. Rozdíl spočívá v tom, že zmíněné země vesměs nasadily „imitační“ přístup pouze jako počáteční či provizorní, zatímco Čína jej evidentně opustit nehodlá, což dokládá aktuální kauza bojového letounu Šenjang J‑11.

Su‑27 pro Říši Draka
Čína byla prvním státem mimo země bývalého SSSR, který získal stíhače Su‑27. V roce 1991 zahájila firma Suchoj výrobu verze Su‑27SK (Serijnyj Kommerčeskij) a jejího cvičného dvoumístného protějšku Su‑27UBK. Prvních 24 kusů dorazilo do Číny roku 1992 a počátkem roku 1996 bylo dodáno dalších 32 letounů. V té době už však běžela jednání o licenční produkci v Číně, která byla úspěšně zakončena 6. prosince 1996 podpisem smlouvy v hodnotě 2,5 miliardy dolarů. Firma Šenjang získala právo na zhotovení 200 exemplářů Su‑27 pod názvem J‑11.
Podle smlouvy byly všechny komponenty rozděleny do tří skupin. První představovaly součásti, které dodávaly ruské firmy jako materiál pro montáž. Do druhé patřily části, jež mohla čínská strana vyrábět licenčně podle ruských originálů, a konečně do třetí spadaly prvky čistě čínského původu, které mohl Šenjang montovat do J‑11 samostatně. Ačkoli se předpokládalo, že podíl součástí čínské výroby poroste, výslovně bylo určeno, že Rusko bude dodávat motory AL‑31F a palubní radary N‑001E Meč. První J‑11 opustil závod v prosinci 1998, ale plná sériová produkce začala kvůli technickým potížím až roku 2000.
Letoun J‑11 se od původního Su‑27SK liší především rozšířením možností útoků na pozemní cíle; radar může navádět protizemní zbraně a pilot má k tomu účelu k dispozici i nový CRT displej. Letouny vyráběné od roku 2002 odpovídají verzi J‑11A, která se vyznačuje výkonnějším radiolokátorem N‑001VE (umožňuje navádět palbu na dva vzdušné cíle), novým přilbovým zaměřovačem čínské výroby a zcela změněným vybavením kokpitu. Většina analogových přístrojů zmizela a na jejich místo přišly čtyři velké barevné víceúčelové LCD displeje typu EFIS.

Nový standard J-11B
V listopadu 2004 však čínská strana oznámila, že už nemá zájem o sady součástí od firmy Suchoj, protože ty neodpovídají jejím aktualizovaným požadavkům, a že je sama schopna vyrábět zhruba 70 % všech komponentů. V té době bylo hotovo 95 kusů provedení J‑11 a J‑11A. Zbylých 105 letounů pokrytých licenční smlouvou tedy bylo zhotoveno převážně ze součástí čínské výroby, pouze motory a radary pocházely z Ruska. Ale tehdy už se vědělo, že Čína připravuje novou verzi J‑11B.
Toto provedení se odlišuje v několika hlavních bodech. Některé části draku jsou zhotoveny z uhlíkových kompozitů, jež snižují hmotnost o cca 700 kg. Místo motorů AL‑31F jsou montovány nové čínské motory WS‑10 Tai Hang, které jsou údajně úspornější. Je použit nový radar (snad komplex Type 1474) schopný sledovat 20 cílů a navádět palbu na šest (podle některých pramenů dokonce osm) z nich. Letoun má nový infračervený senzor a kvalitnější navigační soustavu. Celá avionika je kompletně digitalizovaná a stroj má rovněž nový digitální letový řídicí systém. Arzenál se rozšířil o zbraně čínské výroby, např. rakety vzduch‑vzduch PL‑8 a PL‑12, naváděné bomby LT‑2, klouzavé bomby LS‑6 a různé protizemní a protilodní střely.
Zkoušky jednotlivých prvků probíhaly už od roku 2002 a v roce 2003 byl otestován J‑11 s agregáty WS‑10. První tři prototypy J‑11B s čísly 523, 524 a 525 vznikly zřejmě ještě jako úpravy původních J‑11A a testy začaly v roce 2006. Sériová výroba se rozběhla ve druhé polovině roku 2007 a ještě před koncem roku 2007 byly první sériové stroje zařazeny do výzbroje 1. divize letectva Lidové osvobozenecké armády.

Rusko hrozí žalobou
Sériová výroba J‑11B samozřejmě vzbudila nevoli Ruska, protože jde o stroje nad rámec licenční smlouvy. Ještě větší pobouření Moskvy však vyvolalo oficiální čínské vysvětlení; Peking totiž uvedl, že J‑11B je od původního Su‑27SK natolik odlišný, že už se na něj původní smlouva nevztahuje. A že dokonce nic nebrání tomu, aby byl nabízen na světovém trhu. Kromě toho se ukázalo, že firma Šenjang postavila nejméně jeden dvoumístný stroj, jež má údajně název J‑11BS a snad odpovídá ruskému Su‑30MKK. Mluví se i o vývoji palubní verze J‑11C, což by byl ekvivalent ruské varianty Su‑27K (Su‑33). Ani na jednu z těchto variant ale ČLR licenční práva nezakoupila.
V prvních měsících roku 2008 zaznělo z Moskvy několik ostrých prohlášení na adresu Číny. Rusko varovalo, že bude ochraňovat intelektuální vlastnictví svých firem a že chce zahájit právní kroky proti narušování licenčních práv, což by mohlo zahrnovat i mezinárodní žaloby. A zároveň byly pozdrženy dodávky dalších zbraní do Číny, oficiálně pro „nečekané technické potíže“, ale jenom málokdo pochyboval, že skutečným důvodem byl konec ruské trpělivosti s čínským přístupem.
Nejnovější zprávy ale naznačují, že tuto krizi se snad podaří zažehnat i bez mezinárodní žaloby, která by patrně nikomu nic dobrého nepřinesla. Čerstvý ruský prezident Dmitrij Medveděv a jeho čínský protějšek Chu Tin‑tchao při svém květnovém setkání hovořili také o dodávkách ruských zbraní do ČLR, byť o čínském kopírování se oficiální komuniké nezmiňuje. Také je jasné, že Moskva má lepší vyjednávací pozici kvůli čínské závislostí na ruské ropě a plynu. Z toho lze soudit, že Rusko sice považuje Čínu za spojence, ale současně jí dává důrazně najevo, že toto spojenectví má i svoje jasné meze.
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TTD letounu Su-27SK (J-11)
Rozpětí křídla
14,7 m
Celková délka
21,94 m
Celková výška
6,36 m
Běžná hmotnost
22 500 kg
Max. hmotnost
33 000 kg
Max. rychlost
Mach 2,35
Akční rádius
1500 km
Předávací dolet
4000 km
Operační dostup
19 850 m
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