Boeing B-1R:
Megafortress znovu na scéně

Maximální rychlost Mach 2,2, akční rádius 4800 km, nosnost přes 60 tun výzbroje, a to nejen proti cílům na zemi, ale i proti letadlům, možná také proti balistickým raketám nebo družicím, výhledově snad i energetické zbraně a „parazitní“ bezpilotní letouny. Tyto schopnosti má mít „regionální bombardér“ B-1R pro americké letectvo.

Americký spisovatel Dale Brown je už dobře znám i českým čtenářům. Neúnavný propagátor strategického letectva píše dlouhou a úspěšnou sérii románů, v níž hrají hlavní roli přestavěné bombardéry B-52 a B-1 označované termínem „Megafortress“. Pozoruhodné však je, že těmto románovým strojům se svými avizovanými schopnostmi nápadně podobá jeden z projektů, jež předložila společnost Boeing v odpověď na požadavek US Air Force, které hledá perspektivní prostředek pro přesné konvenční údery na velké vzdálenosti.

Šance klesají a vzrůstají
V roce 2004 zveřejnily tři hlavní americké zbrojovky Lockheed Martin, Northrop Grumman a Boeing své představy o budoucím strategickém bombardéru, který by se měl objevit ve službě po roce 2020 a který se tehdy označoval zkratkami LRS (Long-Range Strike) či PGS (Prompt Global Strike); nyní je oficiálně nazýván NGB (Next-Generation Bomber), případně také B-3. Objevily se rozmanité typy: podzvukové, nadzvukové i hypersonické, atmosférické i částečně kosmické, pilotované i bezpilotní, zcela nové i odvozené od stávajících strojů. Značka Boeing předložila mj. studii B-1R (Regional), tj. modifikaci dnešního letounu B-1B Lancer. Okamžitě se objevily komentáře, že značně připomíná románový letoun EB-1C Megafortress-2. B-1R se setkal s nemalým zájmem leteckých fandů, avšak USAF mu příliš šancí nedávalo a do popředí se dostaly jiné projekty. Akcie B-1R však nečekaně začaly znovu růst v loňském roce, kdy byl představen v působivém televizním dokumentu Dogfights of the Future. V letošním roce nová vláda prezidenta Obamy sdělila, že programu NGB nepřidělí žádné další finance, což posouvá vstup do výzbroje k horizontu roku 2030. Proto se začalo znovu hovořit o levnějších řešeních, mezi něž se řadí i B-1R. Dnes totiž probíhá vícefázová modernizace B-1B a nelze vyloučit, že by později mohla plynule přejít v konverzi na variantu B-1R. První stroje tohoto provedení by se mohly objevit na obloze už kolem roku 2016.

Motory pro Mach 2,2
Hlavní odlišností B-1R mají být motory. Namísto čtveřice dnešních jednotek General Electric F101 (max. tah po 140 kN) by měly být instalovány agregáty Pratt & Whitney F119 (max. tah po 160 kN), vyvinuté pro F-22. Ty by letadlu daly schopnost „supercruise“ do rychlostí okolo Mach 1,5 a nejvyšší rychlost s přídavným spalováním by dosahovala Mach 2,2, čímž by B-1R možná získal pozici nejrychlejšího bombardéru světa. Cenou za to by byl však pokles akčního rádiu oproti B-1B o asi 20 %, tj. na cca 4800 km. Stroj by měl mít prvky obtížné zjistitelnosti; faktem (byť málo zdůrazňovaným) ovšem je, že do kategorie stealth patří už B-1B, jelikož při podobných rozměrech jako B-52H má údajně stokrát menší radarový obraz! Zatím není jasné, zda by se při přestavbě z B-1B na B-1R měl měnit i drak; původně se s tím zřejmě nepočítalo, ale snaha o další zmenšení radarové odrazné plochy by k tomu mohla vést. V Dogfights of the Future se objevil B-1R s „motýlkovými“ ocasními plochami (tj. ve tvaru V) a není vyloučeno, že letounu by zbyla jen svislá ocasní plocha; funkci výškovek by převzala zvětšená křidélka a systém vychylování tahu motorů. B-1R by měl mít i zcela nový radar kategorie AESA, zřejmě odvozený od AN/APG-77 z F-22 (podobně jako komplet AN/APQ-164 v B-1B vznikl na bázi typu AN/APG-66 z F-16), a nový systém elektronického boje (snad na bázi toho z F/A-18E/F) zahrnující mj. směrové rušiče a tažené návnady.

Šedesát tun výzbroje
Z hlediska schopností by ovšem B-1R oproti B-1B neměl přinášet revoluční skok, nýbrž spíše evoluční krok, resp. plné využití potenciálu B-1B. Scott White (manažer projektů bombardérů firmy Boeing) dokonce uvedl, že B-1R znamená tak trochu „obnovení“ schopností, s nimiž se kdysi počítalo u B-1A. Faktem je, že dnes už se B-1B pro mise s jadernými zbraněmi používá jen výjimečně a jeho nejvýznamnějším úkolem jsou přesné dálkové konvenční údery; proto se jeho arzenál rozšířil o novou naváděnou munici, jako jsou protizemní střely JASSM, klouzavá tělesa JSOW, kontejnerové pumy WCMD nebo družicově naváděné pumy JDAM i SDB (těch lze na skupinových závěsech nést až 144). Při použití střeleckého kontejneru Sniper XR může B-1B shazovat i laserem naváděné pumy řady Paveway. Jeho tři pumovnice pojmou náklad až 34 tun zbraní, ale někdy se zapomíná, že B-1B může mít i šest externích závěsníků, při jejichž plném využití dosahuje nosnost výzbroje až 60 tun, což je více než u jakéhokoli jiného letadla v historii! Také je nutno dodat, že první dvě pumovnice jsou de facto jediný prostor rozdělený přepážkou; ta je produktem smlouvy START-2 a zabraňuje použití střel s plochou dráhou letu AGM-86 ALCM. Existuje však studie, podle které by B-1B po odstranění přepážky mohl nést i obří desetitunovou pumu GBU-43/B MOAB. Verze B-1R by měla mít celkem osm externích závěsníků nacházejících se po bocích pumovnic.

Víc než jen bombardér
Hlavní rozšíření arzenálu B-1R má přinést integrace protiletadlových řízených raket AIM-120 AMRAAM. (Existuje ale tvrzení, že také u B-1B se od začátku předpokládalo, že na externích závěsech ponese střely AIM-120 a AGM-88 HARM; jen prostě nikdy nebyl důvod to opravdu udělat.) To by nejen podstatně zvýšilo jeho schopnost průniku nad nepřátelské území, ale také by to umožnilo plnit zcela nové role. V dokumentu Dogfights of the Future totiž B-1R působil nikoliv jako bombardér, ale jako nosič dvaceti střel AMRAAM spolupracující se stíhači F-22. V případě, že by americkým stíhačkám hrozilo „přečíslení“ velkou početní převahou, proti níž by neměly dostatek vlastních střel, mohly by pomoci B-1R, jež by díky špičkovým „síťovým“ spojením („network-centric capability“) mohly vypouštět doslova „salvy“ střel AMRAAM na souřadnice dodané stíhači F-22. Někdy okolo roku 2020 by se výzbroj B-1R měla dále rozšířit o malé „dvojúčelové“ střely JDRADM (Joint Dual-Role Air Dominance Missile), které budou schopné ničit vzdušné cíle i prvky pozemní protivzdušné obrany, a patrně také o hypersonické protizemní střely. Díky své rychlosti, dostupu, nosnosti a radaru by B-1R byl rovněž perfektní létající platformou protiraketové obrany, jež by odpalovala rakety NCADE (derivát AIM-120) a ALHTK (Air-Launched Hit-To-Kill; letecká úprava střely Patriot PAC-3). A pro úplnost lze dodat, že podle vyjádření několika představitelů USAF a agentury MDA by se raketa NCADE dala použít i proti družicím na nízkých oběžných dráhách.

Létající nosič letadel
Funkcionáři USAF se též nechali slyšet, že B-1 by mohl výhledově dostat energetické zbraně, tj. lasery, mikrovlnné zářiče či plasmové projektory. Ale snad nejzajímavější možné uplatnění B-1R (které se opět nápadně podobá tomu, co pro románový EB-1C navrhuje Dale Brown) by spočívalo v úloze „létající letadlové lodě“, tedy nosiče pro bezpilotní průzkumné nebo bojové letouny. Myšlenka „parazitních“ letounů není samozřejmě nová a několikrát už se realizovala; lze uvést např. stíhače F9C-2 Sparrowhawk na vzducholodích Akron a Macon či průzkumnou kombinaci GRB-36D Peacemaker a RF-84K Thunderflash. B-1R by snad mohl fungovat jako skutečný „airborne aircraft carrier“: Malé bezpilotní stroje by startovaly ze speciálních závěsů v pumovnici, po návratu by byly zachyceny a „vtaženy“ zpět do trupu; tam by doplnily palivo a zbraně, načež by mohly znovu startovat. Tento proces by prý neměl být složitější než rutinní tankování paliva za letu. Ve firmě Boeing byla už roku 1973 vytvořena velice zajímavá studie Investigation of a Micro-Fighter / Airborne Aircraft Carrier Concept, která zkoumala konverzi těžkých dopravních letadel (B747 nebo C-5A) na nosiče malých pilotovaných stíhaček. Studie říká, že přes jisté problémy by projekt mohl být v 80. letech plně proveditelný. Návrhy využití B-1R dnes nejen dokazují, že tato koncepce je ve firmě Boeing asi stále živá, ale také svědčí o mimořádných kvalitách a potenciálu konstrukce B-1.
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