Rudý drak sílí:
Novinky ve vývoji čínských bojových letounů

Je to už přibližně rok a půl, co se svět seznámil s čínským bojovým letounem 5. generace J-20. Program testů nového letadla i debaty o něm pokračují, Čína však zřejmě pracuje i na dalších bojových letounech a nepřestává ani s rozvojem starších typů, zejména vývojové řady J-11, tj. svého derivátu ruského stíhače Suchoj Su-27. Vedle toho řeší problematiku palubního letectva a v neposlední řadě otázku strategických bombardérů.

Opona kolem J-20 se zvedá
První fotografie nového čínského letounu unikly do světa těsně před Vánoci roku 2010 a jeho první let proběhl 11. ledna 2011. Pochopitelně se ihned vyrojilo obrovské množství spekulací o konstrukci, parametrech a určení nového letadla (více o vývoji J-20 najdete v ATM 2/2011). Mj. se hodně diskutovalo o rozměrech J-20, neboť už první výpočty délky naznačovaly, že jde o značně velký stroj, což podporovalo názor, že nejde o „obvyklý“ víceúčelový bojový letoun, ale spíše o těžký přepadový stíhač a stíhací bombardér, v čínském letectvu nahrazující letouny řady J-8 a z hlediska komparace se zahraničními typy odpovídající snad něčemu mezi MiG-31 a F-111. V prosinci loňského roku unikla na veřejnost tabulka takticko-technických dat, která je brána jako víceméně oficiální a která výše zmíněná názor také potvrdila. Takové pojetí J-20 koneckonců zapadá do celkové vojenské strategie ČLR, která se v současné době orientuje na vzdorování síle USA ve východní Asii a v Pacifiku, což zahrnuje mj. „ofenzivní obranu“ proti americkým základnám a leteckým a námořním silám v regionu. Dalším potvrzením této úlohy J-20 jsou fotky makety, jež ukazují vnitřní pumovnice. Stíhač Chengdu J-20 (označovaný také jako Mighty Dragon, popř. Black Eagle) má podobně jako letoun F-22 celkem tři prostory pro výzbroj, a to jeden velký ve spodní části trupu a dva menší po stranách. Do hlavní pumovnice se vejde šest střel vzduch-vzduch středního doletu PL-12 a každá postranní pumovnice pojme jednu raketu krátkého doletu PL-10. Lze tedy logicky očekávat, že do hlavní pumovnice bude alternativně možné umístit také protizemní střely či naváděné bomby. Zatím jen spekulovat se dá o senzorové a další přístrojové výbavě J-20; pro sériové letouny se údajně počítá s radarem KLJ-5 (Type 1475) kategorie AESA. Nyní procházejí zkouškami dva prototypy J-20, nesoucí trupová čísla 2001 a 2002. První již absolvoval řadu letových testů, druhý v době psaní tohoto článku prováděl pozemní zkoušky a patrně se chystal na vzlet. Čínské letectvo uvedlo, že J-20 vstoupí do operační služby mezi roky 2017 a 2019.

Další nové bojové letouny?
Stále více indicií naznačuje, že těžký stíhač a stíhací bombardér J-20 nebude jediným čínským bojovým letounem páté generace. Samotný fakt vývoje nového těžkého stroje, který by se měl stát protivníkem typů F-22 a PAK FA, byl „veřejným tajemstvím“ už koncem 90. let, ale před několika lety se začaly přidávat i informace o lehčím letadle o váze cca 20 tun, odpovídajícím americkému projektu JSF, resp. F-35. Existence takového programu v ČLR se zdá být logická i z hlediska složení a nasazení vzdušných sil, protože těžký a značně specializovaný J-20 bude potřebovat technologicky srovnatelný „doplněk“ v podobě menšího a univerzálnějšího letadla. Má se za to, že „čínský F-35“ vyvíjí firma Šenjang a že půjde o konvenčně konstruovaný stroj s lichoběžníkovým křídlem a klasickými ocasními plochami, nikoliv nepodobný typům F-22 a F-35. Důvodem nemusí být ani tak špionáž (ačkoliv zejména v případě Číny se to samozřejmě vyloučit nedá), ale spíše prostá skutečnost, že fyzikální zákony existují jen jedny. Spekulace o lehkém čínském letadle páté generace hodně podpořil model, který na akci International UAV Innovation Grand Prix v září 2011 vystavil právě podnik Šenjang. Znázorňuje letoun, který se dá zhruba popsat jako zmenšený F-22 či dvoumotorový F-35, byť je samozřejmě otázkou, zda jde skutečně o vzhled budoucího čínského letadla. Každopádně mnoho čínských i amerických médií přineslo zprávy, že tomu tak opravdu je, že chystaný stroj má jméno J-21 Snowy Owl a první prototyp by mohl vzlétnout již letos. Na světovém trhu by údajně mohl být nabízen jako levnější alternativa F-35, a to pod názvem F-60 či FC-2. V této chvíli však je nutno považovat všechny takové zprávy za neověřené a spíše spekulativní. Stejně musíme hodnotit i informace z dubna 2011, že ČLR otestovala letoun s krátkým či kolmým startem (STOVL) jménem J-18 Red Owl, údajně konstruovaný zhruba jako ekvivalent F-35B. Jestliže se tyto zprávy zakládají na pravdě, pak bude J-18 zřejmě operovat především z palub vrtulníkových výsadkových lodí, z nichž první (LHD Type 81) už čínské loděnice staví.

Evoluce letounů řady J-11
Navzdory intenzivnímu vývoji letounů páté generace je ovšem nepochybné, že páteř čínského letectva tvoří a ještě řadu let budou tvořit letouny řady J-11, vycházející z ruského typu Su-27. V současnosti podnik Šenjang sériově staví stíhače verze J-11B, které jsou již úplně „Made in China“, snad pouze s výjimkou některých sérií, do nichž se kvůli potížím s domácím vývojem motorů musely instalovat ruské agregáty AL-31F. Konstrukce draku se shoduje se Su-27, byť Čína zřejmě využila některé vlastní pokročilejší materiály; každopádně plně čínského původu by ale měla být veškerá elektronika a výzbroj J-11B. Kromě základních jednomístných letadel se pro letectvo staví také dvoumístné cvičné J-11BS, které ale mají zachované veškeré bojové schopnosti. Útvary čínského námořnictva, jež operují z pozemních základen, odebírají letouny variant označených J-11BH a J-11BSH; technické odlišnosti známy nejsou, ale na pohled jsou tyto stroje charakteristické barevným provedením v „námořní šedé“. Stejnou barvu nesou také nyní testované stroje J-15 Flying Shark, což je palubní odvozenina J-11B. Z hlediska draku se fakticky jedná o derivát ruského Su-33, jehož jeden prototyp Čína koupila od Ukrajiny, ovšem výzbroj a elektronika J-15 by měly odpovídat čínskému J-11B. Zdá se, že v případě J-11 bude Čína v podstatě opakovat koncepci vývojové řady J-7, což je původně kopie sovětského stroje MiG-21. Pozdější verze už ovšem s původním vzorem mnoho společného nemají, neboť ČLR pak rozvíjela konstrukci J-7 nezávisle na SSSR a vytvořila četné modernizované verze pro své potřeby i vývoz. O podobném přístupu k J-11 nejspíše svědčí i zatím nepotvrzené informace o dalších typech vývojové řady, pro které se užívají označení J-16, J-17 a J-19. Mají mít některé prvky stealth (mluví se dokonce i o vnitřních pumovnicích), větší nosnost zbraní, delší dolet a pokročilejší elektroniku (včetně radarů AESA). Zatím nejnovější zprávy říkají, že J-16 má být dvoumístný univerzální stroj, kvalitou odpovídající posledním verzím Su-30 (jako Su-30MKI nebo Su-30SM). Letadlo J-17 je údajně stíhací bombardér na úrovni ruského Su-34 a konečně J-19 jakožto těžký jednomístný stíhač má být protějšek Su-35S. V této souvislosti je zajímavé připomenout, že Rusko a Čína již od loňského podzimu vedly jednání o prodeji Su-35, ovšem tyto rozhovory byly letos v dubnu zastaveny, jelikož Čína chtěla koupit jen menší počet. To si ruský vojensko-průmyslový komplex vyložil (a asi ne neoprávněně) jako snahu Číňanů získat technologie a následně spustit výrobu nelicenčních kopií.

Otázka palubního letectva
Už zmíněný palubní stroj J-15 bude s největší pravděpodobností základním bojovým letadlem první letadlové lodě čínského loďstva, kterou bude zrekonstruovaný ex-sovětský nosič Varjag (v ČLR podle většiny zdrojů ponese jméno Shi Lang). Toto plavidlo už podstupuje opakované plavební testy; čerstvé fotografie ukazují mj. nácvik palubních operací s maketou J-15, na lodi přistávají a vzlétají helikoptéry a také byla instalována přistávací lana. Proto se očekává, že už během letošního roku proběhne na Varjagu první opravdový vzlet a přistání J-15. Samozřejmě se nabízí otázka, jak se bude typové spektrum čínských palubních strojů dále rozvíjet, protože kromě bojového letounu jsou nutné další typy. Úlohu cvičného letounu zřejmě zastane JL-9G, modifikovaná verze stroje JL-9 Mountain Eagle, což je v zásadě vysoce pokročilá odvozenina J-7 (jak ale bylo řečeno výše, z původního J-7 čili MiG-21 zůstalo jen velmi málo, pokud tedy vůbec něco). Možná bude třeba i dvoumístný bojový letoun, což by mohla vyřešit dvoumístná verze J-15. Kromě toho se hovoří o vývoji palubního letounu páté generace, na kterém údajně pracuje opět firma Šenjang. Podle některých zdrojů měl být J-15 vlastně novou konstrukcí, jež by s J-11 neměla prakticky již nic společného, ale problémy s vývojem prý vedly k rozhodnutí zkopírovat Su-33 a odsunout onen nový letoun (nyní údajně nazývaný J-25) na pozdější dobu. V každém případě je logické předpokládat, že Čína bude ve střednědobém horizontu řešit také otázku nástupce J-15, jelikož konstrukci Su-27 samozřejmě nelze modernizovat donekonečna. Vedle bojových letounů ale existuje ještě jeden důležitý problém, a to radiolokační letadla pro včasnou výstrahu a vzdušné řízení (AWACS). Dočasné řešení tvoří radarové vrtulníky Ka-31, ale Čína podle všeho usiluje o stroj s pevným křídlem, který nabídne mnohem větší rychlost a dolet. Jednu dobu se mluvilo o „vzkříšení“ ruského programu Jak-44E (více v ATM 10/2007), o který má jistý zájem i samo ruské námořnictvo a také Indie, avšak nyní je zřejmé, že se Čína chce spolehnout na vlastní síly. V současné době testuje palubní AWACS, jenž patrně vychází z transportního letadla Xian Y-7 (to je zdokonalená kopie An-24). Stroj nesoucí údajně jméno KJ-7 se asi inspiroval americkým strojem E-2 Hawkeye, jelikož má nejen talířový kryt antény na hřbetě, ale také čtveřici svislých ocasních ploch.

Čínský vývoj bombardérů
Jestliže čínský program stíhacích a univerzálních bojových letounů je skutečně pozoruhodný a typově pestrý, vývoj bombardérů už se jeví jako podstatně konzervativnější. Pokud pomineme neúprosně stárnoucí stíhací bombardéry JH-7 a Q-5 (což je odvozenina MiG-19), které zřejmě budou v dohledné době nahrazeny letouny řady J-11, pak čínské bombardovací letectvo stojí a padá s variantami letounu Xian H-6. Ten vznikl jako kopie sovětského Tu-16, ovšem podobně jako v případě stíhače J-7 kráčel následný vývoj v Číně nezávisle na evoluci v SSSR. Původní nosič pum se vyvinul nejen do nosiče protizemních či protilodních střel, ale též do modifikace průzkumné, tankovací či pro elektronický boj. Základní konstrukce Tu-16 však zůstává stejná. Největší změnu přináší nová varianta H-6K (údajně nesoucí bojové jméno God of War), která se poprvé vznesla 5. ledna 2007 a jejíž první sériové exempláře již zřejmě vstoupily do služby u čínského letectva. Nejdůležitější nový prvek H-6K představují nové motory, neboť dva staré a pověstně „žíznivé“ motory WP-8 (čili kopie ruských Mikulin AM-3) byly nahrazeny dvojící moderních ruských agregátů D-30KP-2 (tah 118 kN), popř. v budoucnu čínskými kopiemi, jež se označují WP-18. Dále se úplně změnila příď, jež nese nový radar pro sledování země a pod níž se nachází optoelektronický senzorový blok. Letoun je údajně vybaven také další moderní avionikou, v konstrukci letadla jsou široce využity kompozity a osádka se zmenšila o jednoho člena na tři muže. Zbraně jsou neseny pod šesticí závěsníků pod křídlem. Hlavní typ má tvořit střela s plochou dráhou letu CJ-10K s dosahem kolem 2500 km, alternativně lze zavěsit menší střely KD-63 (YJ-63) s doletem do 200 km. Navzdory všem vylepšením ovšem H-6K zůstává stále pouze modernizací bombardéru, jehož prototyp vzlétl 27. dubna 1952, tedy před šedesáti lety! To sice potvrzuje kvality Tu-16, avšak čínské letectvo si nesporně uvědomuje zastaralost H-6 a potřebu zavést do služby nový strategický bombardér. Firma Xian údajně již několik let pracuje na takovém letounu (patrně řešeném jako samokřídlo), jenž by mohl výrazně podpořit postavení Číny jako regionální vojenské velmoci.
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Průlom ve vývoji leteckých motorů?
Dlouholetou slabinu čínského leteckého průmyslu představovaly motory. Přinejmenším v této oblasti byla Čína těžce závislá na dovozu pohonných agregátů sérií AL-31F a RD-33 z Ruska, jelikož sama prostě nedokázala vyvinout srovnatelně kvalitní motory. Od roku 1987 se Číňané „trápili“ s vývojem vlastní jednotky WS-10 Taihang, která byla primárně určena pro typ J-10, ale první série těchto letadel musely být vybaveny ruskými AL-31FN, jelikož WS-10 byl stále nespolehlivý a nedostatečně výkonný. Podobně dvoumotorové stroje J-11B, ačkoliv jsou jinak kompletně stavěny v Číně, musely být ze začátku osazovány ruskými agregáty. Teprve v roce 2009 se mohla rozběhnout sériová výroba letounů vybavených motory WS-10A (tah 129 kN), ačkoliv pořád zřejmě platí, že čínský agregát za ruským podstatně zaostává v životnosti. Nyní je údajně testována výkonnější verze WS-10B (132 kN) s vychylováním tahu a připravuje se i verze WS-10G s tahem až 135 kN. Pro stroj páté generace J-20 byl pak vyvinut motor WS-15, jehož prototyp má údajně tah 162 kN, cílovou hodnotu však představuje 180 kN. Každopádně ale dosud panují nejasnosti ohledně technologické úrovně čínských motorů. Existuje tendence je spíše podceňovat, ale řada zpráv a analýz z loňského roku před takovým přístupem varuje a říká, že Čína v uplynulých dvou letech udělala zásadní krok kupředu. V současnosti už údajně dokáže vyrábět motory plně srovnatelné s těmi, které pohánějí americké a ruské letouny čtvrté generace, např. F100-PW-100 nebo AL-31F. V horizontu deseti let lze očekávat, že Čína bude disponovat plnohodnotným motorem pro stroje páté generace, úrovní odpovídající americkým F119 a F135 či ruským jednotkám pro letoun PAK FA.

TTD bojového letounu J-20
Rozpětí křídla
12,88 m
Rozpětí kachních ploch
7,62 m
Šířka trupu
3,94 m
Celková délka
21,26 m
Celková výška
4,45 m
Prázdná hmotnost
17 000 kg
Vzletová hmotnost
25 000 kg
Max. rychlost
M = 2,5
Cestovní rychlost
M = 1,83
Akční rádius
2000 km
Přeletová vzdálenost
5500 km
Operační dostup
20 000 m
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