S-70 Ochotnik-B:
Nový ruský bezpilotní letoun na scéně

Dne 23. ledna 2019 byl na ruských sociálních sítích zveřejněn první snímek dosud neznámého bezpilotního stroje a záhy přibylo několik dalších. Veřejnost tak mohla spatřit letadlo, které se zrodilo z programu Ochotnik-B společnosti Suchoj.

Rusko ve vývoji bezpilotních letounů značně zaostávalo, což řešilo mj. nákupem technologií a licencí od Izraele, díky čemuž zvládlo neobvykle rychle zmenšit náskok dalších zemí. Nyní se na trhu nalézá řada ruských bezpilotních strojů s průzkumnými účely a vyskytují se také první bojové stroje, mj. typ Korsar, který již zřejmě absolvoval rovněž bojové nasazení v Sýrii. Jistě nejvíce ambicí ale přináší projekt s krycím názvem Ochotnik-B, z něhož by měl vzejít obtížně zjistitelný podzvukový bojový letoun bez lidské osádky.

Kooperace firem Suchoj a MiG
O pozadí projektu Ochotnik-B je zatím s určitostí známo velice málo. První zprávy ve smyslu, že by takový stroj měl vzniknout, se objevily v roce 2009, ovšem vlastní vývojový program se rozběhl zřejmě až v roce 2012. Ochotnik-B patří do čtveřice projektů, jejichž cílem je vytvořit moderní bezpilotní stroje pro ruské letectvo a které zahrnují také úkoly Korsar (taktický stroj), Inochoděc (výsledkem je letoun Orion, vlastně ekvivalent typu Predator) a Altius-M (výškový letoun s velmi dlouhou vytrvalostí). Řešením úkolu Ochotnik-B byla pověřena značka Suchoj, ačkoliv se čerpalo též z letadla Skat, jehož maketu v roce 2007 představila kancelář MiG. Oba výrobci koneckonců patří pod státní holding OAK a v roce 2012 podepsali smlouvu, podle níž na vývoji bezpilotního bojového letadla kooperují. O rok později byla zhotovena maketa, jejíž nekvalitní snímek se dostal na veřejnost v roce 2017. V médiích se průběžně objevovaly různé neurčité „střípky“, byť stále častěji se uváděla informace, že demonstrátor nebo prototyp bude dokončen v roce 2018, což se evidentně podařilo. Letoun, který firma Suchoj interně označuje jako typ S-70, byl vyroben v Závodě V. P. Čkalova v Novosibirsku, na jehož letišti probíhají i testy. Na zkouškách se patrně podílí také prototyp stíhače Su-57 č. 053, na jehož povrchu jsou znázorněny siluety S-70. To nepřímo potvrzuje zprávy, že sériové letouny Ochotnik-B se mají uplatnit především v kombinaci s pilotovanými Su-57.

Opravdu rozměrná konstrukce
Snímky z Novosibirsku ukazují stroj, jehož aerodynamická konfigurace je v tomto oboru dosti častá a odpovídá samokřídlu se zesílenou „diamantovou“ centrální částí (podobně vypadá také mj. americký X-47B nebo čínský Li Jian alias Sharp Sword). V čele se nachází nasávací otvor a v zádi tryska motoru, kterým je nejspíš AL-41F1 (Izdělije 117), jenž dodává max. tah 86 kN bez přídavného spalování (či cca 147 kN s ním). Tryska na prvním S-70 však totálně odporuje požadavkům na obtížnou zjistitelnost, takže sériové stroje se v tomto patrně budou lišit. Soudí se, že ve spodní části trupu S-70 se nalézají dvě pumovnice a že letoun má modulárně řešenou sestavu elektroniky pro plnění různých misí. Největší pozornost ale vzbudily rozměry, protože Ochotnik-B je vskutku velký, jak prokazuje i srovnání s tahačem Kirovec na snímcích. Letoun měří na délku mezi 13 a 15 m a rozpětí činí mezi 17 a 20 m. Zadání úkolu Ochotnik-B říká, že má mít vzletovou hmotnost cca 20 tun a max. rychlost zhruba 1000 km/h. Primárně má sloužit pro podporu a ochranu strojů Su-57, pro které bude zajišťovat mj. předsunutý průzkum, ničení PVO, navádění raket vzduch-vzduch dlouhého doletu atd. Má operovat v podstatě autonomně, ale podle pokynů osádek Su-57, což samozřejmě vyžaduje vyspělé systémy umělé inteligence. První start S-70 má proběhnout na jaře 2019, ale vzhledem k náročnosti programu se očekává, že dosažení plné bojeschopnosti zabere ještě řadu let.
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