Boeing F/A-XX:
Vize stíhačky šesté generace

Největší pozornost odborníků i fandů dnes přitahují bojová letadla páté generace, tj. americké stroje F-22 a F-35 a jejich ruský soupeř PAK FA. Stále častěji se ale objevuje také otázka, jak by mohli vypadat jejich nástupci, tedy letouny generace šesté. Jednu z odpovědí nabídla firma Boeing, která představila studii jménem F/A-XX.

Je známo, že při vývoji vojenské techniky Američané obvykle uplatňují princip, jemuž se říká „Weapon After Next“. V podstatě jde o to, že současně se zaváděním jistého typu techniky do služby se začíná uvažovat nad jeho perspektivním nástupcem. Např. na počátku 80. let, kdy se dostávaly do výzbroje stroje F-15 Eagle, již začínal projekt ATF (Advanced Tactical Fighter), z něhož následně vzešel typ F-22 Raptor, tedy následovník F-15. Je proto logické, že zavádění typů F-22 a F-35 doprovázejí zprávy o prvních konceptech bojových letadel 6. generace, která by mohla být připravena k nasazení někdy po roce 2025.

Nástupce Super Hornetu
Hlavní položkou v nabídce bojových letounů firmy Boeing je bezesporu typ F/A-18E/F Super Hornet, který dobře slouží v US Navy a je nabízen řadě zahraničních zákazníků. Boeing tvrdí, že přinejmenším do roku 2020 budou dále zdokonalené varianty F/A-18E/F stále vynikajícími bojovými letadly. Přes nepochybné kvality tohoto stíhače 4,5. generace je ovšem evidentní, že nejpozději po roce 2025 nebude schopný čelit stíhačkám 5. generace, jakými v té době zřejmě budou disponovat někteří z potencionálních protivníků USA (kromě exportu ruského PAK FA se musí počítat s čínským strojem J-XX). A proto firma Boeing zahájila práce na letounu, jenž by mohl v americkém námořnictvu perspektivně nahradit F/A-18E/F a současně by mohl být i vhodným exportním artiklem pro americké spojence. V rámci studie nazvané F/A-XX již bylo zpracováno několik designů, které byly nedávno prezentovány ve formě modelů či počítačové grafiky. Všechny mají společné dva silné proudové motory s vychylováním tahu v tak velkém rozsahu, že nejsou třeba žádná samostatná kormidla, takže letoun by měl fakticky „integrální“ konstrukci se splývajícím trupem a křídlem. Křídlo bude mít zřejmě lichoběžníkový tvar, tedy podobný jako v případě F-22 a F-35, byť různé konfigurace F/A-XX se v tomto ohledu trochu odlišují. F/A-XX by měl patřit do střední hmotnostní kategorie; jeho běžná vzletová hmotnost se předběžně kalkuluje na asi 18 tun. Boeing navíc doufá, že by výsledek studie F/A-XX mohl nabídnout i letectvu jako nástupce F-22. US Air Force patrně bude žádat větší stroj, bude však jistě možné sdílet mj. motory, elektroniku a zbraně.

Pilotované i bezpilotní
Téma nahrazení F/A-18E/F bude aktuální zhruba za 10 až 15 let, americké námořnictvo už ale nastartovalo první fázi výběru případného nástupce pod jménem NGAD (Next-Generation Air Dominance); název naznačuje, že mezi jeho úkoly bude mít prioritu vzdušná nadvláda, jelikož útoky na pozemní cíle budou zajišťovat zejména stroje F-35C. Co je však velice důležité, to je předpoklad, že část bojových letadel 6. generace ponese na palubě lidskou osádku, přestože se v minulých letech často objevovaly prognózy ve smyslu, že F-35 bude „posledním americkým pilotovaným bojovým letounem“. V rámci projektu F/A-XX existují dvě možná pojetí: Buďto by vznikl pouze jediný typ letounu, který by byl „volitelně pilotovaný“ (Optionally Piloted, tj. mohl by létat s lidskou osádkou i bez ní), nebo by na bázi společné konstrukce byly vytvořeny dva příbuzné typy, pilotovaný a bezpilotní. V oboru elektroniky a výzbroje se počítá mj. s tím, že letouny šesté generace budou mít po celém povrchu rozmístěné konformní rádiové vysílače a přijímače, takže celý stroj bude prakticky schopný pracovat jako jediná obří radarová anténa či mikrovlnná pulsní zbraň. Součástí arzenálu budou také laserové či plasmové zbraně a navíc vypouštěná výzbroj, u níž se bude klást důraz na omezení vedlejších škod, např. hypersonické řízené střely ničící cíle pouze kinetickou energií či miniaturní naváděné pumy, jejichž exploze budou údajně srovnatelné s ručními granáty. Je však třeba zdůraznit, že celý program F/A-XX je dosud v počátcích. Jestliže budou z napjatého rozpočtu uvolněny potřebné finance, prototyp by mohl absolvovat první let někdy po roce 2020.
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