Duel: B-26 Marauder vs. Ki-49 Donryu:
Bombardéry se špatnou pověstí

Americký B-26 Marauder získal přezdívku „Výrobce vdov“ kvůli svým problematickým letovým vlastnostem, zatímco japonský Ki-49 Donryu byl cílem kritiky jako málo odolný a slabě vyzbrojený. Konstruktéři ale v obou případech vyvinuli velké úsilí, aby vlastnosti obou zpočátku nepopulárních bombardérů vylepšili.

Síly Osy investovaly jen málo prostředků do rozvoje těžkých strategických bombardérů, takže počáteční válečné úspěchy Německa, Itálie a Japonska jsou spojovány především s lehkými či středními bombardéry, které vedly taktické operace. Mezi nejlepší typy patřil japonský Ki-49, kterému Američané říkali „Helen“. Tuto kategorii strojů ale pochopitelně užívaly i spojenecké síly, do jejichž arzenálu náležel mj. B-26 Marauder, který operoval nad pacifickým, italským i západoevropským bojištěm, ačkoliv si u pilotů zpočátku vysloužil nevalnou pověst. S kritikou se však musel vyrovnávat rovněž jeho japonský soupeř.

Pochybnosti při zkouškách
V březnu 1939 vydalo americké letectvo specifikace na nový bombardér, který měl dosahovat rychlosti 560 km/h a na vzdálenost 4800 km měl dopravit 910 kg pum. Kontrakt získala firma Glenn L. Martin Company, která měla nejprve postavit dvě stovky strojů pod označením B-26 Marauder. Ještě před prvním letem prototypu, ke kterému došlo 25. listopadu 1940, si letectvo objednalo dalších 910 kusů, záhy se však objevily pochybnosti, zda to byl dobrý nápad, neboť zkoušky přinášely kontroverzní výsledky. B-26 byl moderně řešený celokovový hornoplošník, jenž měl velice propracovanou aerodynamiku a štíhlé křídlo, díky němuž byl opravdu rychlý a obratný, ale zároveň to znamenalo, že trpěl značně vysokým zatížením křídla. Kvůli tomu měl neobvykle vysokou přistávací rychlost, někdy přes 200 km/h, což bylo zvláštně pro nezkušené piloty nečekaným a občas fatálním problémem. U prvních letounů navíc docházelo k haváriím kvůli zborcení přední podvozkové nohy, což byl výsledek nevhodného rozložení váhy, jelikož u těchto exemplářů ještě chyběl jeden důležitý prvek, a to hřbetní střelecká věž. B-26 byl totiž prvním americkým letounem s motorickou (poháněnou) věží, ale trvalo nějakou dobu, než byl tento prvek opravdu instalován. Kromě dvojice 12,7mm kulometů v této věži nesl nový letoun tři 7,62mm zbraně v příďovém, záďovém a břišním střelišti a měl dvě trupové pumovnice, jež pojaly teoreticky až 2600 kg pum. V praxi ale málokdy přepravoval více než 1800 kg, protože jedna z pumovnic se užívala pro přídavnou palivovou nádrž. Navzdory potížím při testech byl stroj vyráběn dál a v únoru 1941 se první sériové letouny dostaly k 22. bombardovací skupině, jež se po vstupu Ameriky do války přesunula na Novou Guineu a 5. května 1942 zahájila akce proti Japoncům. B-26 měly velké ztráty, jež byly dost frustrující i kvůli faktu, že nehody se na nich podílely přinejmenším stejnou měrou jako nepřítel.

Delší křídlo a silnější zbraně
Kromě výše zmíněné vysoké přistávací rychlosti se totiž projevily také jiné problémy. Letadlo mělo vysoce pokrokový elektrický systém nastavení úhlu vrtulových listů, ten však vyžadoval správnou údržbu, jelikož jinak se stávalo, že se přetížená vrtule za letu rozpadla a listy zasáhly trup, což mělo samozřejmě tragické důsledky. Bylo velice složité (přestože ne zcela nemožné) létat s B-26 na jeden motor a přistání v takovéto situaci hraničilo se sebevraždou. Počet nehod vynesl letadlu nelichotivé přezdívky jako „Widowmaker“ („Výrobce vdov“) nebo „Murderer“ („Vrah“) a proběhlo i vyšetřování před komisí, kterou řídil známý senátor a pozdější prezident Harry Truman. Pod hrozbou zrušení smlouvy pak firma Martin přistoupila k úpravám letounu, takže pozdější série verze B-26B již měly delší křídlo. Kromě toho neslo „béčko“ také silnější výzbroj, protože dva z kulometů puškové ráže vystřídaly půlpalcové zbraně. Později se začaly montovat též čtyři vpřed pálící 12,7mm kulomety a u posledních obměn už 7,62mm kulomety nebyly vůbec, takže letouny označené B-26G nesly hned dvanáct půlpalcových zbraní, jež jim dávaly působivou palebnou sílu proti „měkkým“ cílům. Vedle pum mohl B-26 nosit i torpéda, což se opravdu stalo v bitvě o Midway, nepodařilo se však zasáhnout ani jednu japonskou loď (ačkoli jeden Marauder sestřelil stíhačku A6M, tedy obávané „Zero“). Letadla B-26 operovala nad tichomořským bojištěm až do počátku roku 1944 a do konce války bojovala nad Evropou, byť při náletech proti silně bráněným cílům Osy někdy zaznamenávala opravdu vysoké ztráty. Maraudery bojovaly též v barvách vzdušných sil Velké Británie, Jihoafrické unie či Svobodné Francie a vydržely ve službě několik roků po válce. Řada pilotů sice nepřestala na B-26 hledět s nedůvěrou, ale zmíněné potíže se postupně vyřešily, takže B-26 nakonec opustil službu coby bombardér s nejnižší nehodovostí v americkém letectvu.

Požadavky pro akce v Číně
V roce 1938 zařadilo japonské letectvo do služby střední bombardér Mitsubishi Ki-21, jenž se v americkém kódu značil „Sally“, ale již v té době pracovalo na specifikacích stroje, který měl perspektivně nastoupit na jeho místo. Při letové vytrvalosti minimálně pěti hodin měl nést 750 kg pum a maximální rychlost 400 km/h měla spolu se silnou výzbrojí zajistit, aby nové letadlo dovedlo operovat samostatně, resp. bez doprovodu stíhaček. Jednalo se o skutečně ambiciózní požadavky, které tehdy dokázalo splnit málo konstrukcí, a navíc byly koncipovány na základě zkušeností z Číny, kde japonské letectvo čelilo poměrně slabě vyzbrojenému nepříteli. Jestliže tudíž od nového bombardéru žádalo i schopnost vzdorovat stíhačkám, mělo na mysli stíhačky, jaké tehdy používala Čína, nikoli daleko výkonnější typy, které tehdy začínali vyrábět Britové nebo Američané. Prototypy nového bombardéru postavily firmy Mitsubishi a Nakajima a jako dodavatel byla vybrána druhá z nich, jejíž stroj dostal jméno Ki-49 Donryu („Hromový drak“) nebo též „Armádní těžký bombardér Typ 100“. Byl to velice elegantně řešený design, jenž ale pozorovatele trochu klamal, protože vypadal mnohem větší, než ve skutečnosti byl, takže jeho osádka se musela do štíhlého trupu vtěsnat dosti nepohodlně. V souladu s požadavky a s tehdy dominující filozofií japonských leteckých konstruktérů, která preferovala rychlost a obratnost, vznikl letoun poměrně hbitý, avšak málo pancéřovaný a nedostatečně vyzbrojený. V přídi sice nesl kanon ráže 20 mm, jenže další výzbroj tvořilo pouze pět kulometů puškové ráže. Ki-49 se poprvé vznesl v srpnu 1939 a od konce roku 1941 byl nasazen nad Čínou, ale záhy se ukázalo, že výkon motorů Nakajima Ha-5 nepostačuje, a tak bylo letadlo navzdory očekáváním pomalé a zvládlo jen malý náklad pum. S tím, jak se nad bojištěm objevovaly novější typy stíhaček, si navíc začala vybírat svou daň i nedostatečná odolnost.

Působivý nálet na Austrálii
Podobně jako řada dalších japonských letounů z počátku války totiž Ki-49 neměl takřka žádné pancéřování a postrádal i samosvorné palivové nádrže, takže ztráty narůstaly. Konstruktéři tak museli letadlo upravit, přidali 5 mm silný ocelový pancíř na důležitých místech a nové nádrže, ale tím samozřejmě vzrostla hmotnost, a proto se musely použít nové motory Ha-109. Vznikla tedy nová verze Ki-49-IIa, po níž následovala varianta Ki-49-IIb, u které byla pětice kulometů Typ 89 ráže 7,7 mm nahrazena zbraněmi Ho-103 kalibru 12,7 mm. Jedna se nacházela v přídi, jedna na hřbetě, dvě na břiše a poslední v ocasním střelišti. Letoun teoreticky dopravil až tunu pum, jenže takový náklad jej hodně zpomaloval, čímž vlastně „Hromový drak“ pozbýval svou původně nejdůležitější výhodu. Naneštěstí pro Japonce ovšem na scénu také přicházely další a další typy amerických a britských stíhaček, proti nimž měly Ki-49 jen malé šance, takže jejich osádky musely sázet na moment překvapení. To se jim samozřejmě i nezřídka dařilo, např. při mnoha náletech na cíle v Barmě nebo východní Indii, a to včetně strategicky důležité Kalkaty. Pravděpodobně nejpůsobivější akcí Ki-49 byl nálet na australský přístav Darwin, jenž proběhl 19. února 1942. Japonské letectvo ale poté ztratilo mnoho letounů také na zemi, protože letiště na Nové Guineji, z nichž Ki-49 obvykle operovaly (mj. též proti Darwinu), se stala terči úderů amerických letadel. Japonci se nadále pokoušeli zvýšit výkony Ki-49, avšak obměna Ki-49-III s agregáty Ha-117 zůstala jen v prototypech. Neuspěly ani další odvozené verze, mezi které se řadilo letadlo Ki-80 pro značkování cílů při náletech a eskortní stíhač Ki-58, který obdržel dva 20mm kanony a tři 12,7mm kulomety. Ke konci války se neustále klesající počet Ki-49 užíval i pro jiné úkoly, mj. jako transportní, ale většina strojů skončila tak jako další japonské bojové letouny, tedy při zoufalých sebevražedných útocích.
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Parametry letounu B-26B Marauder
Standardní osádka: 7 mužů
Rozpětí křídla: 19,81 m
Celková délka: 17,75 m
Celková výška: 6,04 m
Prázdná hmotnost: 10 152 kg
Maximální hmotnost: 15 513 kg
Typ motorů: Pratt & Whitney R-2800-41
Výkon motorů: 2× 1491 kW (2000 koní)
Max. rychlost: 510 km/h
Bojový dolet: 1850 km
Bojový dostup: 7165 m
Obranná výzbroj: čtyři 12,7mm kulomety a dva 7,62mm kulomety
Max. nosnost pum: 2350 kg

Parametry letounu Ki-49-IIa Donryu
Standardní osádka: 7–8 mužů
Rozpětí křídla: 20,42 m
Celková délka: 16,50 m
Celková výška: 4,25 m
Prázdná hmotnost: 6530 kg
Maximální hmotnost: 11 400 kg
Typ motorů: Nakajima Ha-109
Výkon motorů: 2× 1081 kW (1450 koní)
Max. rychlost: 492 km/h
Bojový dolet: 2950 km
Bojový dostup: 9300 m
Obranná výzbroj: 20mm kanon a pět 7,7mm kulometů
Max. nosnost pum: 1000 kg

Měření sil
U obou bombardérů se dá konstatovat, že se konstruktéři patrně dopustili několika chyb, jenže v případě B-26 se jednalo o omyly, které se poté daly relativně snadno napravit. Američané se snažili o co nejčistší aerodynamiku, takže použili štíhlé, avšak přetížené křídlo, které následně působilo problémy hlavně při přistání. Prvotní potíže vyvolávaly i jiné technologické novinky, jimiž se Marauder chlubil, např. systém nastavování vrtulí, jenže celá konstrukce měla značný vývojový potenciál, a tudíž se chyby povedlo postupně odladit a odstranit. B-26 se stal vysoce efektivním středním bombardérem, přestože se nikdy nedokázal úplně zbavit nedobré pověsti, která pramenila z počátečních problémů, ačkoliv je nutno dodat, že za mnoho nehod nesl vinu také lidský faktor, resp. nezkušenost pilotů a mechaniků. Japonský Ki-49 představoval příklad velice jednostranné konstrukční filozofie, jež preferovala rychlost na úkor všeho ostatního. Ve výsledku tedy vznikl rychlý, ovšem z hlediska odolnosti a výzbroje nedostačující letoun, který už v podstatě nemohl splnit základní požadavek vojáků, tzn. operace bez stíhacího doprovodu. Rekonstrukce na verzi Ki-49-II sice znamenala silnější pancéřování i výzbroj, ovšem ani nové agregáty zkrátka nestačily na dosažení žádaných výkonů. Celá filozofie designu tohoto letadla se takříkajíc točila v kruhu, z něhož se nedalo vystoupit i kvůli neschopnosti Japonska vyrábět dostatečně silné pohonné jednotky. Navzdory úspěchům (včetně útoku na Darwin) tedy Ki-49 vlastně nikdy nemohl úplně vyhovět původním požadavkům, zatímco B-26 se stal (i navzdory trvající nedůvěře) skutečně kvalitním bojovým letounem.

Vyrobeno kusů
B-26 (všechny verze): 5288
Ki-49 (všechny verze): 819
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