Palubní letectvo Říše Draka:
Čína pokračuje v kopírování

Během druhé poloviny roku 2009 se dostaly na veřejnost fotografie, které naznačují, že v Číně vstoupil do finální fáze vývoje nový bojový letoun pro letadlové lodě. Pravděpodobně se jedná o upravenou kopii ruského stroje Su-33, a jestliže se potvrdí zprávy, že také samotný letadlový nosič bude do jisté míry „plagiát“ ruského plavidla Varjag, lze očekávat další eskalaci napětí mezi Pekingem a stále více znepokojenou Moskvou.

Námořnictva v Asii a oblasti Pacifiku prodělávají velké změny. Současný multipolární svět se stal příležitostí pro mocenské uplatnění řady zemí, které usilují o získání kapacit pro „projekci síly“, resp. vedení vojenských operací v zahraničí. Za tím účelem provozují, staví nebo kupují letadlové nosiče, popř. plavidla pro výsadkové nebo protiponorkové vrtulníky. Zvláštní případ z tohoto hlediska představuje Čína, která je nepochybnou regionální velmocí, ale usiluje o roli supervelmoci s globálním vlivem. Úsilí čínského loďstva získat kvalitní nástroje pro „projekci síly“ se tedy těší největší pozornosti analytiků. A právě uplynulý rok 2009 byl v tomto smyslu velice důležitý a bohatý na zajímavé události.

Nový život plavidla Varjag
Čína uvažuje o zavedení letadlových lodí už od 70. let 20. století. Tento zájem potvrdila i řada nákupů vyřazených nosičů ze zahraničí, které posloužily hlavně pro seznámení se s konstrukcí této kategorie plavidel. Čína získala australskou loď HMAS Melbourne, vyjednávala s Francií o odkoupení lodě Clémenceau a koupila i tři sovětské nosiče Kijev, Minsk a Varjag. První dva se po prostudování změnily na plovoucí hotely a kasina, avšak nedokončený Varjag (sesterská loď jediného dnešního ruského letadlového nosiče Admirál Kuzněcov), který byl zakoupen od Ukrajiny, čekal úplně jiný osud. Po řadě průtahů byl v roce 2002 dotažen do čínského přístavu Dalian, kde začalo nejen jeho studium, ale i (přestože zpočátku málo nápadné) stavební práce. Od roku 2007, kdy loď získala nový nátěr, už se čínské záměry nedají příliš utajovat. V dubnu 2009 byl Varjag odtažen do jiného doku a na aktuálních snímcích lze rozeznat montáž nových radarových antén na ostrůvku. Nyní už se dá jen těžko pochybovat o tom, že Čína chce Varjag dokončit a zařadit do sestavy svého loďstva, ačkoli zatím není jasné, zda má sloužit pro reálné operační nasazení, nebo spíše pro testy a výcvik.

První nosič „Made in China“
V loňském roce navíc mnoho spolehlivých asijských zdrojů přineslo informaci, že šanghajské loděnice již zahájily stavbu domácí čínské letadlové lodě. Má se jednat o nosič o výtlaku mezi 50 000 a 60 000 tunami se „skokanským můstkem“ podle ruského vzoru. Dokonce se tvrdí, že celé plavidlo bude konstrukčně vycházet z Varjagu; podle části pramenů totiž ČLR koupila od Ukrajiny i projektovou dokumentaci. O záměru použít „skokanský můstek“, nikoliv katapulty, svědčí i betonová maketa paluby včetně ostrůvku a „můstku“, postavená ve městě Wuhan. Jde nejspíše o platformu k nácviku palubních operací; vzhledem k umístění mezi budovami se zdá nepravděpodobné, že by měla sloužit i pro reálné letové testy. Každopádně je ale evidentní, že se čínské námořnictvo hodlá v blízké době zařadit k provozovatelům velkých letadlových lodí pro stroje s konvenčním startem. Nejčastěji se v této souvislosti hovoří o roce 2015. Čína snad plánuje stavu dvou takových plavidel s tím, že někdy po roce 2020 by chtěla začít stavět nosič s nukleárním pohonem. Ale samy letadlové lodě samozřejmě reprezentují jen část otázky. Tou druhou jsou pochopitelně moderní palubní letadla.

Čínský zájem o Su-33
Primárním kandidátem na palubní bojový stroj byl vždy ruský Su-33, tedy námořní verze typu Su-27. Od roku 2005 se objevují zprávy, že Čína jeví velký zájem o pořízení Su-33, ale Rusko se chová spíše zdrženlivě. Od počátku totiž bylo zvláštní, že ČLR chtěla nejprve jen dva stroje s tím, že později by mohla koupit až sto letadel. Rusko začalo Čínu (rozhodně ne bezdůvodně) podezřívat, že ve skutečnosti hodlá zahájit bezlicenční výrobu kopií Su-33, podobně jako se to už stalo s „pozemním“ stíhačem Su-27SK. Jeho upravenou verzi J-11B totiž Číňané produkují mimo rámec licenční smlouvy, a dokonce deklarují záměr stroj nabízet na světovém trhu (více o této kauze v ATM 7/2008). Není příliš divu, že Rusko stanovilo nejmenší počet Su-33, který by bylo ochotno prodat; hovořilo se o čtrnácti, ale také 30 nebo 50 kusech. Čína také nabízela, že bude financovat vývoj modernizované verze s provizorním názvem Su-33M či Su-33K, jež by dostala mj. motory s vychylováním tahu, radar s elektronickým řízením paprsku a možnost navádět výkonné protilodní střely. Tuto variantu by pak mohlo zakoupit i ruské loďstvo. Čínu zaujal i dvoumístný Su-33UB, který chtěla vybavit velkou externí anténou pro mise AWACS. Vedle Su-33 se však zvažovaly další alternativy, mezi nimi „navalizace“ čínské stíhačky J-10. V roce 2006 se dokonce objevila informace, že v případě zrušení zbrojního embarga Evropské unie by Čína usilovala o francouzský typ Rafale.

J-15 se představuje
Zpráv o čínském zájmu o Su-33 však v letech 2007 a 2008 značně ubylo a zdálo se, že jednání byla zrušena nebo pozastavena. Teprve na konci roku 2008 a v průběhu roku loňského se opět začalo o tomto kontraktu mluvit, avšak s tím, že Su-33 už tvoří spíše okrajovou záležitost a že se Čína soustřeďuje na technologie „pozemního“ stíhače Su-35. A v létě 2009 se zjistilo, co je toho příčinou: ČLR už nejspíše dokázala vyvinout vlastní palubní bojový letoun. Nejprve se o něm hovořilo jako o J-13, podle posledních zpráv se však nazývá J-15 Flying Shark. Vyvinula jej firma Šenjang, jež produkuje i J-11, resp. kopii Su-27. Stíhač J-15 se podařilo identifikovat na základě fotografií, které jej zachycují na výše zmíněné betonové maketě letadlového nosiče ve Wuhanu. Už na pohled se jedná o částečnou kopii Su-33, resp. námořní verzi J-11. Údaje o vývoji takového letadla (pod názvem J-11C či J-11BJ) přicházely vlastně už několik let, avšak obvykle s pochybnostmi. „Navalizace“ Su-27 totiž nebyla vůbec snadná a Su-33 neodlišují od „pozemního“ Su-27 jen charakteristické kachní plochy (čili „předkřídlo“, ruská zkratka PGO), ale i zcela nová konstrukce křídla a řada dalších specifických součástí. Západní odborníci tedy nevěřili, že by Čína mohla snadno „navalizovat“ J-11, ale při těchto úvahách neměli údaj, jenž vyšel najevo teprve nedávno: ČLR totiž patrně zakoupila od Ukrajiny nejen nosič Varjag, ale i letoun Suchoj T-10K-3, tj. první předsériový Su-33.

Maketa, nebo prototyp?
J-15 však přece jen není úplnou kopií Su-33, neboť pečlivá analýza fotografií odhaluje i určité drobné tvarové odlišnosti, mj. linii hřbetu nebo tvary ocasních ploch. Podle čínských zdrojů je nový letoun technologicky blízký typu J-11B, tzn. využívá čínské prvky jako motory WS-10B a stejný radar a vybavení kokpitu. Jeho výzbroj mají tvořit hlavně rakety vzduch-vzduch PL-8 a PL-12 a protilodní střely jako YJ-83; právě tato zbraň je zavěšena na zachyceném stroji. Dle čínských zdrojů odpovídá J-15 svými výkony americkému stroji F/A-18C Hornet, ovšem jeho pokročilejší verze se mají vyrovnat i typu F/A-18E Super Hornet. Velkou otázkou ale zůstává, v jaké fázi se dnes projekt J-15 nachází. Zpočátku se tvrdilo, že onen vyfotografovaný stroj už je snad prvním prototypem, ale novější snímky dokazují, že je to maketa k výcviku personálu. Čínské prameny ovšem uvádějí, že první prototyp J-15 začala společnost Šenjang konstruovat už v roce 2008 a že dne 31. srpna 2009 byl zalétán, byť tehdy ještě s ruskými motory AL-31F. Objevily se sice i názory, že J-15 je jen záměrná dezinformace a že skutečný vývoj míří jiným směrem, avšak přesto lze usoudit, že ČLR už zvládla základní technologii palubních bojových letounů a letadlových lodí. Je však otázka, jak bude na takový vývoj reagovat Rusko, neboť je jasné, že „čínské“ technologie jsou převážně „plagiáty“ ruských. Pokud ČLR nezmění přístup, lze od Moskvy očekávat odvetná opatření, která by výkonné a zdánlivě silné, ale velmi křehké čínské ekonomice mohla způsobit závažné škody.
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