Duel: B-24 Liberator vs. Ki-43 Hayabusa:
Letecké souboje nad východní Asií

Utkání amerických bombardérů B-24 a japonských stíhaček Ki-43 nad Čínou a Barmou představovala také střet dvou doktrín vzdušných sil. Američané vsadili na dálkové denní bombardovací nálety, zatímco japonské letectvo mělo především taktické úkoly a snažilo se vybojovat vzdušnou převahu nad bojištěm.

Americký bombardér B-24 Liberator známe hlavně jako účastníka mohutných náletů na města ve Třetí říši. Neměla by se ovšem opomíjet ani jeho vysoce důležitá role v Asii, protože útoky těchto letadel proti okupovanému území v Číně a Barmě působily Japonsku nemalé problémy. Země vycházejícího slunce spoléhala při obraně proti těmto strojům nejvíce na stíhačky Ki-43 Hayabusa („Sokol stěhovaný“), které se vyznačovaly výjimečnou obratností, avšak zaostávaly po stránce výzbroje. Kulminace střetnutí těchto dvou typů přišla roku 1943, kdy japonští piloti vytvořili vhodnou taktiku proti americkým bombardérům B-24D, ale nástup nové verze B-24J a zavedení stíhacích eskort situaci znovu zvrátilo ve prospěch Američanů. Naplno se projevily slabiny typu Ki-43, který čekal nevyhnutelný ústup ze slávy.

Bombardéry se silnější výzbrojí
Historie slavného bombardéru B-24 Liberator, jenž se stal nejvíce vyráběným čtyřmotorovým letounem historie, sahají do roku 1938. Tehdy americké letectvo požádalo firmu Consolidated o spuštění výrobní linky pro stroje Boeing B-17 Flying Fortress, ale vedení společnosti si bylo jisté, že může vytvořit vlastní a lepší bombardér. Letectvo souhlasilo, protože samo zvažovalo zadání na nový letoun s max. rychlostí 300 mil za hodinu (480 km/h), který dopraví čtyři tuny bomb na vzdálenost 3000 mil (4800 km). Inženýři společnosti Consolidated poté spojili návrh nového bombardéru pro francouzské letectvo s některými prvky projektu velkého hydroplánu, z čehož vznikl design nazvaný Model 32. V březnu 1939 letectvo zadalo kontrakt na prototyp, který vzlétl 29. prosince téhož roku. Vyznačoval se řadou pokročilých prvků a oproti B-17 byl schopen nést větší náklad (jelikož trup byl postavený takřka „kolem“ dvou pumovnic), nabízel však nižší odolnost a obtížněji se ovládal. Sériové objednávky přišly od amerického letectva a také od Britů a Francouzů, ale ti posledně jmenovaní své letouny nikdy nedostali, jelikož ještě před dodávkou byla Francie poražena. Její kontrakty převzala Británie, kde letadlo dostalo své jméno Liberator, jež se poté užívalo i v americkém letectvu. To odebralo první zkušební stroje LB-30A na konci roku 1940, v létě následovaly první sériové letouny B-24A a pak B-24C, ale velkosériová produkce se týkala až provedení B-24D. Kromě výkonnějších motorů získalo též silnější výzbroj, protože na předchozích variantách se užívala kombinace kulometů „puškové“ ráže (7,7 mm) a velkorážových zbraní (12,7 mm). Vyšlo však najevo, že zbraně menší ráže již nepostačují a bude nutné zvýšit počet „půlpalcových“ kulometů, a proto B-24D dostal celkově až deset kusů. V přídi se nacházel jeden, dva nebo tři, dva byly v bočních střelištích, jeden byl v „tunelu“ na břiše a čtyři ve věžích věží na hřbetě a v zádi.

Do akce bez doprovodu stíhaček
Tato impozantní sestava obranné výzbroje podpořila tragicky mylný dojem, že se bombardéry obejdou bez eskorty stíhacích letounů, jelikož se nepřátelským stíhačům mohou ubránit samy. Podle této doktríny tudíž americké letectvo organizovalo svoje první nálety jak na evropském, tak na asijském bojišti. Jak známo, nad Třetí říší vedly denní nálety bez stíhaček k obrovským ztrátám, zatímco nad Asií byla situace zpočátku odlišná. Ačkoli B-24 jsou u nás známé hlavně pro svou účast v bombardovací ofenzívě proti Německu, ve skutečnosti se většina vyrobených letounů posílala do Asie, resp. do náletů proti Japonci okupovaným teritoriím v Číně a Barmě. První letouny B-24D se tam dostaly na podzim 1942. Proti objektům v druhé zmíněné zemi se angažovaly letouny 7. bombardovací skupiny, které vzlétaly ze základen v Indii, a nálety proti Japoncům ve východní Číně prováděly stroje 308. bombardovací skupiny, jež vzlétaly z letišť v okolí čínského Kunmingu a jimž velel slavný generál Claire Chennault. Nálety na Barmu se rozběhly v lednu 1943 a na jaře téhož roku začaly operace v Číně. 7. skupina většinou posílala do akce jednu letku po šesti až devíti strojích (nejčastější počet byl sedm kusů) a jenom někdy odstartovala celá bojeschopná síla, tedy čtyři letky (neboli kolem třiceti letounů). 308. skupina zpravidla disponovala většími počty, a tudíž běžně vysílala do akce přes dvacet B-24D, ovšem obě skupiny po většinu roku 1943 létaly bez stíhacího doprovodu. V případě setkání s Japonci se prováděly dva základní manévry, a to prudké klesání nebo obrat vzad, protože tak se letoun obrátil nepříteli způsobem, který umožňoval účinnou střelbu hřbetní či zadní věže. Ztráty však postupně rostly a zvrat přišel až na konci roku 1943. Dorazily nové letouny B-24J, které místo střelišť v přídi a na břiše nesly další dvě věže, každou se dvěma 12,7mm kulomety, což hodně zlepšilo jejich obranu. Zásadní zlom ale přinesl fakt, že s B-24 začaly létat i americké stíhačky P-51 Mustang a P-38 Lightning jako ochranný doprovod.

Požadavky na nové stíhací stroje
Japonské armádní letectvo bylo (podobně jako německá Luftwaffe) vybudováno zejména jako taktická síla pro působení přímo nad bojištěm. Mělo se tedy soustředit především na vytvoření vzdušné převahy za pomoci stíhaček, jejichž následný úkol představovala ochrana japonských útočných letounů, provádějících podporu pozemních jednotek. Japonci byli přesvědčeni, že se účinná stíhačka musí vyznačovat především vysokou obratností. Patrně za tím stály odkazy na samurajskou tradici s jejím důrazem na odvahu a hledání cti v boji, z technického hlediska byl však základní argument takový, že obratná stíhačka se vždy dostane do výhodnější pozice, jež jí umožní účinný útok i v případě, že ponese slabší zbraně. Přesto ale bylo jasné, že již nestačí sestava výzbroje, která byla obvyklá ve 20. letech a na počátku 30. let, tzn. dva kulomety ráže mezi 7 a 8 mm, protože zavádění celokovových letounů znamenalo potřebu větší palebné síly. Podle těchto specifikací a poznatků proto japonská firma Nakajima začala roku 1936 pracovat na nových stíhačkách. Letoun Ki-27 měl ještě pevný podvozek a dva 7,7mm kulomety, ovšem již v době jeho přijetí do služby vznikal jeho vývojový nástupce. Dostal název Ki-43 a poprvé odstartoval v lednu 1939. Vedle zatahovacího podvozku se vyznačoval silnější výzbrojí, která zahrnovala dva 12,7mm kulomety, poněkud paradoxně konstruované podle vzoru amerického kulometu Browning M2, ačkoliv používající střelivo vyráběné pro změnu podle vzoru z Itálie. Správnost zavádění velkorážových kulometů potvrdily také zkušenosti ze střetů se sovětskými letouny v roce 1939, protože některé sovětské stíhačky již nosily i 20mm kanony. Stroj Ki-43, který byl v japonském letectvu známý také jako Typ 1 či Hayabusa a kterému poté Američané dali kódové jméno „Oscar“, byl opravdu výjimečně obratný, ale (podobně jako námořní stíhač A6M Zero) za cenu naprosto nedostatečné odolnosti.

Vypracování taktiky proti B-24
Značka Nakajima dostala i zadání na těžší, rychlejší a lépe vyzbrojenou stíhačku, z čehož poté vznikl stroj Ki-44. Analogicky byl postaven i letoun Kawasaki Ki-61, jenže japonský průmysl nedokázal dodávat nové typy v potřebném množství, a tudíž se i nadále spoléhalo na stárnoucí Ki-43, jenž vstoupil do služby na podzim 1941 a stal se nejpočetnějším stíhačem v japonském „suchozemském“ letectvu. První sériové stroje Ki-43 navíc ještě úplně neodpovídaly tomu, co se od stíhačky žádalo, jelikož nesly dva 7,7mm kulomety, popř. jeden 7,7mm a jeden 12,7mm kulomet, a teprve pozdější série nazvané Ki-43-IC obdržely dvě velkorážové zbraně. Stíhačky verze Ki-43-II dostaly o něco silnější motor a reflexní zaměřovač, velmi zásadní změnou však bylo určité zvýšení odolnosti v podobě pancéřování pilotního prostoru a samotěsnících nádrží. Následovala verze Ki-43-III s ještě zvýšeným výkonem motoru, ale její bojové angažmá mělo již jen omezený charakter a hlavní sílu japonského letectva tvořily Ki-43-II, jež představovaly i základní typ pro obranu proti americkým B-24 nad Čínou a Barmou. Nad východní Čínou se objevovaly stíhačky z 33. a 25. sentai (japonský ekvivalent letky), kdežto nad Barmou to byly zejména stroje 50. a 64. sentai; každá sentai mohla nasadit zhruba 20 až 25 letounů. Japonci si uvědomovali, že B-24 rozhodně není snadný terč. První souboje to potvrdily, jelikož americké bombardéry občas pokračovaly v letu i po desítkách zásahů, kdežto americké kulomety mohly působit málo odolným japonským letadlům nemalé problémy. Postupně však Japonci dokázali vyvinout účinnou taktiku ve formě střemhlavých útoků zepředu. Rovněž zjistili, že úspěch jim přinese „rozbití“ americké formace a soustředění více stíhaček na jeden bombardér. To ovšem znamenalo nutnost nasazování početní přesily, kterou Japonci někdy neměli a kterou od konce roku 1943 fakticky eliminovalo zapojení amerických stíhaček.
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Parametry bombardéru Consolidated B-24D Liberator
Standardní osádka: 8 až 10 mužů
Rozpětí křídla: 33,53 m
Celková délka: 20,22 m
Celková výška: 5,46 m
Prázdná hmotnost: 14 810 kg
Maximální hmotnost: 27 216 kg
Typ motorů: hvězdicové Pratt & Whitney R-1830-43
Výkon motorů: 4× 895 kW (1200 koní)
Max. rychlost: 487 km/h
Bojový dolet: 3700 km
Bojový dostup: 9700 m
Výzbroj: deset 12,7mm kulometů Browning M2 a max. 4000 kg pum

Parametry stíhače Nakajima Ki-43-IIb Hayabusa
Standardní osádka: 1 muž
Rozpětí křídla: 10,84 m
Celková délka: 8,92 m
Celková výška: 3,27 m
Prázdná hmotnost: 1910 kg
Maximální hmotnost: 2925 kg
Typ motorů: hvězdicový Nakajima Ha-115
Výkon motoru: 858 kW (1150 koní)
Max. rychlost: 530 km/h
Bojový dolet: 1760 km
Bojový dostup: 11 200 m
Výzbroj: dva 12,7mm kulomety Ho-103 a max. 500 kg pum

Měření sil
Souboje bombardérů B-24D a stíhaček Ki-43-II představovaly i střety dvou leteckých doktrín, které se nakonec ukázaly jako zavádějící. V případě amerického letectva šlo o přesvědčení, že kulomety bombardérů poskytují dostatečnou ochranu, a proto není nutný stíhací doprovod. Na japonské straně to pak byla filozofie lehkých stíhaček pro vzdušnou nadvládu, které takříkajíc všechno podřídily obratnosti, ale zaostávaly z hlediska odolnosti a obvykle neměly dostatečně silnou výzbroj. Zpočátku se zdálo, že americké plány vycházejí, protože B-24D nad Barmou a Čínou se ukázaly jako relativně odolné vůči japonským kulometům. Když ale Japonci nasadili do boje větší počet letadel a když vypracovali proti americkým bombardérům vhodné taktické metody, začala se situace měnit. Za rok 1943 pozbyly obě americké bombardovací skupiny 31 letounů B-24, z nich skoro polovinu (14) během listopadu a prosince, zatímco Japonci dosáhli všech těchto sestřelů za cenu dvaceti Ki-43. Při některých útocích dosahovaly americké ztráty strašlivých hodnot, někdy i přes 50 %. Počáteční výhoda B-24 se otočila ve prospěch Japonců, a to ve stejné době, kdy americké letectvo zaznamenalo velké ztráty i nad Evropou. Muselo se nějak zareagovat. Kromě varianty B-24J se silnější výzbrojí to bylo hlavně zavedení stíhacího doprovodu, který v závěru roku 1943 znamenal pro japonské Ki-43 konec úspěšných dnů. Lze to demonstrovat např. na faktu, že od počátku roku 1944 do konce války se stal obětí Ki-43 už pouze jeden Liberator. Letectvo USA vybojovalo nad východní Asií totální vzdušnou převahu a definitivní porážka Japonska se stala jenom otázkou času.

Vyrobeno kusů
B-24 Liberator (všechny verze): 18 313
Ki-43 Hayabusa (všechny verze): 5919
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