Duel: A-20 Havoc vs. Ki-48 Sokei:
Vzdušná podpora nad tichomořským bojištěm

Letouny operující v součinnosti s pozemními jednotkami se ukázaly jako vysoce důležitá a efektivní zbraň. Platilo to i v Tichomoří, kde Japonci pro tyto účely používali mj. lehké bombardéry Ki-48 Sokei. Americké letectvo zavedlo stroje A-20 Havoc, které i navzdory počátečním ztrátám slavily později velké úspěchy.

Zajisté nejvyšší úroveň spolupráce letectva s pozemními silami prokazovalo na počátku války Německo a příliš za ním nezaostával ani Sovětský svaz. Postupem času se přidali také Britové a od nich se mohli dobře učit Američané. Ti získané zkušenosti využili nejen v Evropě, ale též v Pacifiku. Na obou válčištích nasadili lehký bombardovací a bitevní letoun A-20 Havoc, jenž se dostal i do výzbroje řady dalších států, ačkoliv mu zabralo nějakou dobu, než se vypracoval na skutečně účinný nástroj. Jeho japonským protějškem byl Ki-48 Sokei, jehož kariéra vlastně představovala protipól A-20. Japonský letoun měl působivý nástup, avšak postupně vycházely najevo jeho nedostatky a další vývoj nesplnil očekávání.

Podivné a zastaralé specifikace
Na podzim 1937 vydalo americké letectvo (tehdy nesoucí název USAAC, United States Army Air Corps) specifikace na „útočný bombardér“. Měl to být lehký či střední dvoumotorový typ, jenž bude poskytovat vzdušnou podporu vlastním jednotkám na bojišti, a to zejména v situaci, kdy tyto jednotky budou takřka „připoutané“ k pozicím protivníka v rozsáhlé bitvě. Jednalo se o značně podivnou koncepci, jež odrážela zastaralou doktrínu z 30. let a nezohledňovala to, že moderní válka nabírala zřetelně pohyblivý charakter. Navíc byly chybně vyhodnoceny některé zkušenosti z občanské války ve Španělsku, kde se v řadě střetnutí také bojovalo spíš staticky a kde se rychlost bombardérů nepovažovala za prvořadou. Soutěže se zúčastnily firmy Douglas, North American, Stearman a Martin. První z nich předložila letadlo s továrním názvem Model 7B, vlastně úpravu staršího návrhu Model 7A, ovšem vybavenou silnějšími motory. Výsledky letových zkoušek byly slibné, ale letectvo (zatím) nezadalo žádné objednávky. Místo USAAC se však ozval někdo jiný, a to zákazníci z Evropy. Testům prototypu totiž přihlížela i delegace z Francie, ale v utajení, aby neprovokovala americké izolacionisty. Toto utajení sice „prasklo“ po havárii prototypu, který už tehdy nosil tovární označení DB-7 (Douglas Bomber 7), avšak i přesto Francie objednala 100 kusů. Po vypuknutí války přidala kontrakt na dalších 170 letadel a dodávky běžely až do posledních dnů před francouzskou kapitulací, takže část letadel potom získala vláda ve Vichy, jež je v roce 1942 dokonce nasadila proti Spojencům v severní Africe. Jako další důležitý zákazník se přihlásili Britové, kteří dali letadlu jméno Boston. Menší počet upravili do podoby nočního stíhače, který nesl označení Havoc. Právě toto jméno převzali pro všechny sériové varianty DB-7 také sami Američané, když po svém vstupu do války objednali produkci pro své letectvo. Útočný bombardér nesl označení A-20 Havoc, zatímco noční stíhač se jmenoval P-70 a průzkumná verze byla nazvána F-3A.

Výrazné navýšení palebné síly
Sériová výroba nabírala na obrátkách, jelikož vedle Velké Británie a amerického letectva byly letouny Boston/Havoc dodávány vzdušným silám dalších členů Commonwealthu a směřovaly také do Sovětského svazu. Ten posléze dostal skoro polovinu (kolem 3400) všech vyrobených strojů a DB-7 alias A-20 si tam získal nemalou oblibu. To ostatně platilo i u dalších uživatelů, ačkoliv letadlo zdaleka nebylo bez chyb. Bylo poněkud těžkopádné a (vlastně v souladu s tím, co kdysi zadalo USAAC) příliš se nehodilo pro útoky na menší pohyblivé cíle. Zpočátku měly letouny také nedostačující obrannou výzbroj v podobě jednoho zadního střeliště, takže utrpěly značné ztráty. Hlavně ve službách Francouzů byly výsledky bojového nasazení špatné, kdežto Britové dokázali se svými Bostony zacházet daleko lépe, jelikož nalezli jejich správné využití. Stroj byl výbornou zbraní pro údery proti takticky významným objektům nepřítele, jimiž byly např. mosty, železnice, silnice a shromaždiště vozidel. Zlepšovaly se také útočné schopnosti a odolnost stroje, neboť u varianty A-20C přibyl další pancíř a samosvorné palivové nádrže a na části sovětských letounů se objevily uzavřené střelecké věže. Klíčová změna se však dostavila až s provedením A-20G, které se dodávalo od února 1943 až do konce sériové produkce A-20, který nastal v září 1944. „Géčka“ tvořila zhruba třetinu všech postavených exemplářů a hlavní rozdíl spočíval v řešení přídě, neboť na místě proskleného stanoviště bombometčíka se objevil pevný „nos“ se šesti a poté s osmi 12,7mm kulomety. Letoun tedy získal impozantní palebnou sílu hlavně proti „měkkým“ cílům, čehož se široce využívalo v Tichomoří. Kromě japonských pěšáků se cíli náletů A-20 stávaly rovněž letecké základny či válečné lodě, proti nimž se vedle střelby kulometů uplatňovaly tříštivé bomby. Nejčastější kombinaci tvořily čtyři bomby vážící 227 kg v pumovnici a dvě pumy o váze 454 kg pod křídlem.

Odpověď na sovětský typ SB-2
Také japonské letectvo vyhodnocovalo zkušenosti z jednoho z konfliktů z konce 30. let, avšak v jeho případě se jednalo o přímou účast. Konkrétně šlo o válku proti Číně, jíž dodal Sovětský svaz mj. rychlé bombardéry Tupolev SB-2 (v Československu známé v licenční podobě zvané B-71). Ve své době se nesporně řadil mezi nejlepší stroje své kategorie na světě a pro Japonce znamenal nepříjemné překvapení, protože dokázal provádět překvapivé útoky na jejich síly na bojišti. Díky své nejvyšší rychlosti (přes 400 km/h) navíc snadno unikal většině jejich stíhačů. Japonská armáda proto oslovila společnost Kawasaki a požadovala po ní „rychlý bombardér“, jenž by patřil do stejné kategorie jako SB-2, ale nabízel by vyšší výkony. Konkrétně se žádala rychlost 485 km/h ve výšce 3000 m či schopnost vystoupat za 10 minut do výšky 5000 m. Pro tehdejší japonský přístup ke konstrukci však bylo charakteristické, že letoun nebyl téměř nijak pancéřován a na obranu měl jen tři malorážové kulomety, a to po jednom v předním, hřbetním a spodním střelišti. Japonci prostě postupovali podle koncepce, že ochranu mu nezajistí pancíř a výzbroj, nýbrž především rychlost. Té se ostatně podřizovala i nezvykle malá nosnost bomb, jež činila jenom 400 kg, tedy podstatně méně než u sovětského SB-2. Stroj dostal název Ki-48 Sokei a v roce 1940 si odbyl bojovou premiéru v Číně, kde se rychle zařadil mezi nejúčinnější typy bojové techniky v japonském arzenálu. Byl nejen skutečně rychlý, ale rovněž mimořádně obratný, takže mohl nepřátelským stíhačkám jak snadno uniknout, tak jim vzdorovat v souboji v malé výšce. Velice dobře se ovládal a dokázal zastat i roli střemhlavého bombardéru, a tudíž Japonci podlehli iluzi, že zkonstruovali bezmála dokonalé bojové letadlo. Naštěstí si přece jen uvědomovali i fakt, že ani nepřítel nezahálí, a proto firma Kawasaki pracovala na modernizaci Ki-48, konkrétně na výkonnější verzi Ki-48-II, která byla opatřena silnějšími motory. Už záhy však měly tyto plány narazit na nepříjemnou realitu války.

Omezený potenciál pro rozvoj
V bojích nad Čínou totiž Japonci většinou disponovali vzdušnou převahou a nepřítel zpravidla neprovozoval letadla, která by patřila na výkonnostní špičku. Situace se ale radikálně změnila, když se Japonci dostali do války s USA a Velkou Británií. Ačkoliv měli na své straně moment překvapení, od začátku bylo jasné, že se Američané a Britové mohou pochlubit daleko lepšími stroji než čínské vzdušné síly. Rychlost Ki-48 prvních verzí už nebyla dostatečnou ochranou a v bojích se spojeneckými stíhačkami začaly ztráty rychle narůstat. Naštěstí již firma Kawasaki dokončovala zmíněnou „dvojku“, a tak od dubna 1942 přicházela k jednotkám sériová letadla, která se označovala jako Ki-48-IIa. Modernizovaný letoun dostal silnější motory, pancéřování kabiny, samosvorné palivové nádrže a trochu prodloužený trup. Díky tomu se zvýšila kapacita pumovnice, kam se vešlo až 800 kg pum, byť i to už bylo na tehdejší poměry málo. Naneštěstí pro Japonce ale vývoj na straně protivníka postupoval rychleji, a tudíž ani Ki-48-IIa již nebyly postačujícím řešením. Pancéřování samozřejmě znamenalo nárůst váhy, a tak stroj ztratil svou kdysi výbornou obratnost a ovladatelnost, a ačkoliv se zvýšila horizontální rychlost, letoun již nebyl schopen takto unikat nepřátelským stíhačkám. Japonci evidentně snili o něčem, co mělo být protějškem britského stroje Mosquito, ale japonští výrobci motorů prostě nedokázali držet krok s těmi západními. Přesto produkce Ki-48 Sokei, jenž obdržel od Američanů identifikační kód „Lily“, pokračovala až do roku 1944, jelikož letadla, jež by jej případně dovedla nahradit, nebyla k dispozici v dostatečném počtu. Firma Kawasaki se snažila o další modernizaci, jenže potenciál konstrukce Ki-48 byl zjevně vyčerpán. Stále složitější situace Japonců vedla k tomu, že Ki-48 létaly až do posledních hořkých dnů války. Zapojily se též do bojů s Rudou armádou v Mandžusku v srpnu 1945 a řada letadel skončila svoji kariéru po konverzi na variantu Ki-48 Tai-Atari s náloží 800 kg trhaviny pro sebevražedné útoky.
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Parametry letounu Douglas A-20G Havoc
Standardní osádka: 3 muži
Rozpětí křídla: 18,69 m
Celková délka: 14,63 m
Celková výška: 5,36 m
Prázdná hmotnost: 7250 kg
Maximální hmotnost: 12 328 kg
Typ motorů: hvězdicové Wright Cyclone R-2600-23
Výkon motorů: 2× 1194 kW (1600 koní)
Max. rychlost: 546 km/h
Bojový dolet: 1755 km
Bojový dostup: 7650 m
Výzbroj: osm až deset 12,7mm kulometů Browning a 1800 kg pum

Parametry letounu Kawasaki Ki-48-IIb Sokei
Standardní osádka: 4 muži
Rozpětí křídla: 17,45 m
Celková délka: 12,75 m
Celková výška: 3,8 m
Prázdná hmotnost: 4550 kg
Maximální hmotnost: 7650 kg
Typ motorů: hvězdicové Nakajima Ha-115
Výkon motorů: 2× 858 kW (1150 koní)
Max. rychlost: 505 km/h
Bojový dolet: 2400 km
Bojový dostup: 10 100 m
Výzbroj: tři 7,7mm kulomety Typ 89 a 800 kg pum

Měření sil
Přestože lze letouny A-20 Havoc a Ki-48 Sokei považovat za přibližné ekvivalenty, každý byl zkonstruován podle odlišných specifikací. Američané požadovali letoun zejména pro útoky na statické cíle a za nejdůležitější parametr pokládali nosnost bomb, zatímco pro Japonce stála na prvním místě co největší rychlost, obratnost a dolet. Pro operace na rozsáhlých bojištích Číny, jihovýchodní Asie a Tichomoří, kde nepřítel nedisponoval vyspělejší technikou, to na počátku nebylo přímo špatné řešení, takže si Ki-48 vedly nejdříve velice dobře. Naopak první nasazení stojů DB-7 ve službách Francouzů a Britů přineslo výsledky, jež měly daleko k ideálu, jelikož v podmínkách vzdušné převahy Němců zaznamenávaly Bostony těžké ztráty. Přesto se ovšem řadily mezi oblíbené letouny, protože byly celkově nenáročné, odolné a i pro nezkušené piloty dobře ovladatelné, což ocenilo také těžce zkoušené letectvo Rudé armády. Kariéra A-20 proto měla vzestupný charakter a po nalezení správného způsobu nasazení se tyto letouny osvědčily nad evropským i tichomořským bojištěm. Naopak japonský Kí-48 po střetnutích se západními stíhačkami začal ukazovat své slabiny, a ačkoliv se výrobce snažil o modernizaci, již nikdy se tento letoun nevrátil na špičku. Technologická úroveň japonského průmyslu nestačila na nový motor, jaký by byl potřeba. Ki-48 vesměs dosloužily u sebevražedných jednotek, kdežto A-20 zůstal kvalitním taktickým bitevníkem až do konce války.

Vyrobeno kusů
A-20 (všechny verze): 7478
Ki-48 (všechny verze): 1997
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