Nebeské oči rudého draka:
Speciální verze čínských letounů Y-8 a Y-9

Letoun Y-8, varianta sovětského An-12, reprezentuje páteř čínského vojenského transportního letectva. Vedle základní podoby však vzniklo i pozoruhodné množství účelových verzí, které se užívají mj. pro průzkum, hlídkování a rušení. Další takové stroje jsou založeny na letounu Y-9, jak se označuje kompletně přepracovaný nástupce Y-8.

Během spektakulární vojenské přehlídky, jež se konala 3. září 2015 v Pekingu, se největší část zájmu expertů obracela k pozemní technice. Nad náměstím Nebeského klidu ale proletělo také několik desítek letounů a vrtulníků, mezi nimi též speciální provedení dopravních letounů Y-8 a Y-9, z nichž některá tam prodělala „veřejnou premiéru“. Dá se říci, že tato konstrukce se pro ČLR stala ekvivalentem typu C-130 Hercules, a proto nejspíš nepřekvapuje, že ji Čína využila i jako základ pro řadu pozoruhodných účelových variant. V tomto článku vám tudíž přinášíme kompletní přehled těchto letounů se speciálními účely.

Cesta od An-12 k čínskému Y-9
Sovětský přepravní stroj Antonov An-12 (v kódu NATO Cub) poprvé odstartoval 16. prosince 1957 a záhy získal pozici nejdůležitějšího taktického transportního letounu východního bloku. Mezi jeho uživatele se zařadila i Čína, jež počátkem 60. let koupila několik kusů a měla zájem o licenční produkci, ale kvůli zhoršování vztahů s Moskvou musela nakonec postupovat jinak. Společnost Shaanxi Aircraft Corporation (SAC) tak provedla zpětné inženýrství a v roce 1972 dokončila design svého derivátu nazvaného Y-8, jehož prototyp se poprvé vznesl 25. prosince 1974. Sériová výroba začala roku 1981 v provedení Y-8A pro čínské letectvo (PLAAF) a poté i námořnictvo (PLAN) a v provedení Y-8B pro civilní provozovatele. O pohon se staraly čtyři turbovrtulové agregáty Zhuzhou WJ-6 (výkon 3170 kW) čili kopie sovětských AI-20 a letadlo bylo schopno dopravit zátěž 20 tun. Následně vznikla dlouhá řada postupně modernizovaných vojenských i civilních verzí pro přepravu nákladu i osob, z nichž velkou změnu přinesla Y-8C s kompletně přetlakovým trupem (zatímco předchozí měly jen přetlakovou kabinu pro osádku a několik dalších osob). Firma SAC pak navázala spolupráci se západními firmami, a proto se některé verze vyznačují i západní elektronikou. Na bázi finální varianty Y-8F-600 byl posléze zkonstruován úplně nový typ Y-9, jenž vzlétl 5. listopadu 2010. Vyznačuje se přepracovaným trupem, čtveřicí motorů WJ-6C (výkon 3805 kW) a nosností asi 25 tun, takže se o něm hovoří i jako o čínském protějšku letounu C-130J Super Hercules.

Y-8X pro hlídkování nad mořem
Podobně jako An-12 a C-130 se též čínský Y-8 stal základem pro řadu speciálních letadel, jež obohatila arzenál PLAAF a PLAN. Prvním z této „rodiny“ byl Y-8X (v západních pramenech původně označovaný jako Y-8MPA), jenž vznikl pro námořní hlídkování a vstoupil do PLAN roku 1984. Jeho primární senzor tvoří americký radar Litton AN/APS-504(V)3 v pouzdru pod přídí na místě, kde se u základní verze nalézá meteorologický radar. Kromě toho stroj obdržel novou navigační soustavu, komplexy pro elektronický průzkum a výmetnice akustických bójí, ačkoli schopnost boje proti ponorkám nemá. Byly postaveny čtyři kusy, z nichž dva byly snad někdy kolem roku 2011 zmodernizovány na verzi Y-8XG s kulovým senzorovým blokem pod přídí a nápadným krytem pod střední částí trupu, jenž patrně ukrývá nový radar se syntetickou aperturou KLC-9. Jeden exemplář prošel konverzí na Y-8J.

Verze Y-8J s britským radarem
Označení Y-8J patří letadlu pro včasnou výstrahu, jež vzniklo koncem 90. let. Čína roku 1996 koupila od britské firmy Racal malý počet jejích radarů Skymaster, které dovedou sledovat až 100 vzdušných a 32 hladinových cílů. Právě tento přístroj se proto nalézá v typicky tvarované přídi stroje Y-8J (západní kód Mask), který byl poprvé spatřen v roce 2000 a byl postaven pro PLAN v počtu čtyř kusů. První vznikl konverzí Y-8X a zbývající tři na základě Y-8A. Jelikož jde o stroj bez přetlakového trupu, obsluha přístrojů musí pracovat (stejně jako v Y-8X) v oné nevelké přetlakové kabině. Kromě radiolokačního hlídkování a včasné výstrahy má Y-8J také omezenou schopnost vzdušného řízení (resp. funkci AWACS), neboť může navádět na cíle až šest vlastních stíhačů. Některé zdroje mluví rovněž o možnosti navádění protilodních řízených raket na cíle za horizontem, s jistotou to však známo není. Y-8X a Y-8J jsou dosud v provozu, ale obě verze se již považují za zastaralé a nevyhovující.

Dvakrát elektronický průzkum
Na konci 20. století zahájila Čína vývoj několika dalších derivátů Y-8, které dostaly souhrnné označení GX (Gao Xin, v anglických zdrojích někdy též High New). Jako první to byl Y-8CB alias GX-1 (západní kód Maid), jenž slouží pro elektronický průzkum. Poprvé odstartoval dne 26. ledna 2000 a do arzenálu PLAAF byly zařazeny čtyři exempláře. Na trupu si lze všimnout mnoha deskových, vypouklých i břitových antén, z nichž nejnápadnější je masivní polokulová anténa u kořene svislé ocasní plochy, která s největší pravděpodobností slouží pro družicovou komunikaci. Letadla vznikla na základě konstrukce Y-8A, a proto postrádají přetlakové trupy, zajímavostí je však bílo-modrý nátěr, který na první pohled budí dojem, že jde o civilní stroje. Námořnictvo od roku 2004 používá čtyři odlišné letouny pro elektronický průzkum, jež nesou označení Y-8JB, resp. GX-2 (západní kód Mace). Opět disponují množstvím antén včetně oné masivní družicové, avšak od Y-8CB se liší nápadným krytem pod přídí, kde se zřejmě nachází pátrací radar. Existuje podezření, že Y-8JB využívá technologie získané z amerického letounu EP-3E ARIES II po jeho přistání na ostrově Hainan v roce 2001.

Vzdušný rušič a velitelský letoun
Někdy v roce 2004 poprvé odstartoval prototyp verze Y-8G (alias GX-3), která už je založena na konstrukci Y-8C s plně přetlakovým trupem. Tentokrát jde o letoun, jenž se nestará „jen“ o elektronický průzkum, ale zajišťuje i aktivní rušení. Hned na první pohled se vyznačuje velmi nezvyklým kuželovým tvarem přídě a dvojicí masivních krytů po bocích trupu za kabinou, ve kterých se skrývají vysílací antény systému elektronického boje. Jistě však nepřekvapuje, že o schopnostech tohoto letounu není prakticky nic konkrétního známo a ví se jen to, že do služby v PLAAF bylo přijato celkově osm exemplářů. Dalším „speciálem“ je Y-8T (GX-4), který má primární funkci vzdušného velitelského stanoviště, pravděpodobně ovšem zajišťuje i omezené sledování pozemních jednotek na bojišti. Vychází z nepřetlakové podoby Y-8A, poprvé vzlétl roku 2004 a do arzenálu PLAAF se dostalo nejspíše pět exemplářů, jež lze poznat podle velmi typických řad malých břitových antén na hřbetě a břiše trupu.

Další radiolokační stroj KJ-200
Dne 8. listopadu 2001 absolvoval první let zkušební stroj, který je známý jako „Balance Beam Testbed“ a sloužil k vývoji stroje kategorie AWACS s radiolokátorem JY-06 typu AESA. Ten je instalován v charakteristickém podlouhlém hranatém krytu nad trupem, jenž se tak poněkud podobá řešení švédského stroje Saab 340 AEW&C. Sériová podoba dostala název Y-8W alias GX-5, ale nejznámější je jako KJ-200 (exportní označení zní ZDK-06). Její základ tvoří verze Y-8F-600, jež se oproti starším podobám Y-8 vyznačuje mj. delším trupem, silnějšími motory WJ-6C a šestilistými vrtulemi JL-4, díky čemuž nabízí výrazně vyšší dolet. První stroj KJ-200 (západní kód Moth) odstartoval dne 14. ledna 2005 a brzy se přidal druhý prototyp, ovšem ten byl 3. června téhož roku zničen při havárii. U sériových exemplářů tudíž byla posléze zesílena konstrukce a PLAAF již odebralo nejméně pět kusů, které spolupracují s výkonnějšími letadly KJ-2000 (kód Mainring) na bázi Il-76MD. Nejméně šest dalších letounů provozuje PLAN pod názvem Y-8WH nebo KJ-200H. V roce 2016 byla spatřena modernizovaná varianta KJ-200A, v jejíž přídi se nachází přídavná anténa pro přední polosféru.

Hlídkový Y-8Q proti ponorkám
Od roku 2007 byl vyvíjen nový námořní hlídkový a protiponorkový letoun, jehož prototyp byl poprvé spatřen v roce 2011. Označuje se jako Y-8Q, GX-6 či KQ-200 a jeho základ opět tvoří prodloužená platforma Y-8F-600 s motory WJ-6C a vrtulemi JL-4. Díky tomu stroj disponuje velice dlouhým dosahem (až 5000 km) a velkou vytrvalostí (až 10 hodin), takže se už pokládá za plnohodnotný ekvivalent amerického P-3 Orion či ruského Il-38. V přídi je umístěný radar, jehož kryt připomíná britský typ Searchwater 2000, ale nejtypičtějším znakem této varianty je dlouhý detektor magnetických anomálií na ocasní části. Pod trupem se nalézá senzorový blok, letoun disponuje vrhači akustických bójí a celá spodní část trupu byla překonstruována, aby se do ní vešla pumovnice pro hlubinné nálože či lehká torpéda Yu-11K. Letadlo též může nést až čtyři protilodní rakety YJ-83K pod křídlem. Po zkouškách dvou prototypů se rozběhla sériová výroba, na jaře 2015 již v sestavě PLAN sloužily dva exempláře a čerstvé fotografie dokazují, že v polovině roku 2017 jich operovalo už minimálně osm.

Y-8XZ pro psychologickou válku
Pravděpodobně posledním speciálním provedením Y-8 pro čínské letectvo se stal Y-8XZ alias GX-7, jenž byl poprvé spatřen v dubnu 2008. Vychází z přetlakové varianty Y-8C a na pohled se trochu podobá létajícímu rušiči Y-8G, s nímž jej spojuje i kuželový tvar přídě. Dva masivní anténní kryty na bocích přídě trupu za kabinou ale mají výrazně menší rozměry a odlišný tvar, spíš zakulacený než hranatý. Varianta Y-8XZ slouží zejména pro vedení psychologické války, což v praxi znamená monitorování civilní bezdrátové komunikace, rozhlasového a televizního vysílání, rušení příslušných frekvencí a šíření „vlastního“ propagandistického vysílání, jež má oslabovat a narušovat morálku civilistů i vojáků protivníka. Y-8XZ se tak dá označit za jakýsi čínský protějšek amerických letadel EC-130E alias Commando Solo a Rivet Rider. Fotografie ukazují, že PLAAF vlastní nejméně dva kusy Y-8XZ.

Radarový ZDK-03 pro Pákistán
Firma SAC vyvinula ještě jeden speciální derivát Y-8, tentokrát však už ne na žádost čínského letectva či námořnictva, nýbrž pro Pákistán. Proto tato verze obdržela v Číně jméno Y-8P, byť v pákistánském letectvu slouží pod jménem KE-03. Prototyp, nazývaný také Y-8CE, vycházel z přetlakové verze Y-8C a sloužil k ověření fungování nového radiolokátoru a anténního krytu na hřbetě. Podobně jako u většiny zahraničních letounů kategorie AWACS se jedná o obvyklý „talíř“, ale sám radar náleží do kategorie PESA. Anténa tedy v azimutu mechanicky rotuje, ale měření výšky se již provádí formou elektronického ovládání paprsku. Stroj Y-8CE absolvoval od roku 2006 v Pákistánu zkoušky, na jejichž základě vznikly specifikace definitivní varianty, která vychází z platformy Y-8F-600 s motory WJ-6C. První prototyp Y-8P, známého také pod exportním názvem ZDK-03, byl předveden v listopadu 2010. V prosinci následujícího roku se do Pákistánu dostal první sériový exemplář a do února 2015 následovaly ještě tři. V Pákistánu operují KE-03 (neboli „Karakoram Eagle“) spolu s letadly Saab 2000 Erieye a tato kombinace může navádět stíhačky původu jak čínského (zejména JF-17), tak západního, protože v KE-03 samozřejmě nejsou instalovány datalinky standardu NATO.

Speciální provedení letounu Y-9
Řada „speciálů“ GX pro čínské ozbrojené síly následně přešla na platformu letounu Y-9. Jako první to byl stroj Y-9JB neboli GX-8, na jehož trupu si lze povšimnout čtveřice velkých krytů antén, které nejspíše tvoří jeden integrální systém. Antény spolu s názvem napovídají, že jde o nástupce Y-8JB v roli letounu pro elektronický průzkum. Kromě toho se na stroji nachází řada dalších antén a kulový senzorový blok. První kus byl viděn v dubnu 2011 a podle fotografií se dá soudit, že čínské námořnictvo provozuje již nejméně čtyři. Dalším provedením Y-9 se stala verze Y-9XZ čili GX-10, poprvé zjištěná v říjnu 2012. Jak opět napovídá jméno, tentokrát jde o nástupce Y-8XZ v úloze stroje pro psychologickou válku. Přesný počet exemplářů ale zatím není znám, což platí také o verzi Y-9G alias GX-11, což je aktuálně zkoušený létající rušič. Je možno předpokládat, že PLAAF a PLAN budou chtít stávající deriváty Y-8 postupně nahradit verzemi Y-9, jak naznačují i zprávy o vývoji nového létajícího velitelského stanoviště GX-12, které by mělo výhledově nastoupit na místo verze Y-8T.

Nejnovější radarový stroj KJ-500
V předchozím výčtu chybí letoun GX-9, který si zasluhuje větší prostor. Většinou se označuje jako KJ-500 a představuje dnes nejmodernější stroj kategorie AWACS čínské výroby. Opět je postaven na platformě Y-9 a čerpá ze zkušeností s Y-8W (KJ-200), Y-8P (KE-03) a KJ-2000. Na již zmíněném experimentálním stroji Y-8CE se testovala různá řešení anténního krytu, mj. oválný trojúhelník, nakonec se ovšem ukázalo, že nejlepší parametry nabízí prověřený „talíř“, tzn. mírně vypouklý disk. Vzhledem k použití radaru kategorie AESA však tento kryt nerotuje a obsahuje trojici antén, složených do tvaru rovnostranného trojúhelníku s vrcholem vzad, což je řešení shodné s větším radarem na letadle KJ-2000. Nový letoun KJ-500 alias Y-9W vznikl nejdříve ve dvou prototypech, spatřených v roce 2013, a už v roce následujícím získalo čínské letectvo první dva sériové exempláře. V roce 2015 se přidalo i námořnictvo, k němuž zamířily první dva sériové letouny KJ-500H. Výroba pořád pokračuje a lze předpokládat, že Čína záhy nabídne také exportní verzi tohoto letounu. Naznačují to i zprávy, že by se pákistánské KE-03 měly modernizovat na standard odpovídající KJ-500.
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Několik „kusových“ kuriozit
Zmínku si zasluhuje ještě několik speciálních variant Y-8, jež byly vyrobeny pouze v jediném exempláři. Asi nejbizarnější z nich je „létající laboratoř“ Y-8CA, do jejíž přídě se během testů montovaly radiolokátory z různých nových čínských bojových letadel, mj. J-10, J-11B, JH-7 a nejnověji i J-20. Dalším je jeden Y-8H s prosklenou přídí a civilním nátěrem, o jehož přesném účelu se jen spekuluje, byť převažuje názor, že jde o stroj pro letecké snímkování a mapování. Opačná situace panuje u jednoho civilního letounu, u kterého není známo jméno, ale s jistotou se ví, že slouží ke geofyzikálním průzkumům, což ukazuje detektor magnetických anomálií na zádi (znatelně odlišný od těch na protiponorkových letounech). Na konci 80. let byl jeden Y-8 přestavěn na „speciál“ Y-8E k vypouštění průzkumných bezpilotních strojů WZ-5, jež vznikly jako kopie amerických strojů Ryan Model 147 Firebee (původně se k vypouštění WZ-5 užíval upravený bombardér Tu-4, resp. sovětská kopie B-29). ČLR údajně také zvažovala, že by Y-8 přestavěla na „gunship“ podobný americkému AC-130, avšak nelze vyloučit, že kresba tohoto stroje byla jen výplodem představivosti nějakého nadšence.
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