Bizarní bojová letadla:
Prototypy z válečných archivů

Kromě úspěšných a velkosériově vyráběných strojů vznikla během druhé světové války i celá řada kuriózních projektů. Mnohé z nich zůstaly jen na papíře, ale některé se dostaly do stádia prototypu. Nabízíme vám tedy seznámení s šesti nezvyklými typy letadel, které z různých důvodů nakonec nezasáhly do boje.

Chance-Vought XF5U-1: Opravdový létající talíř
Mezi originální koncepce letadel, jež vznikly ve 30. letech, patřily stroje s kruhovým křídlem, které propagoval mj. Charles H. Zimmermann z firmy Vought. Mezi výhody takového letadla náležela mj. vysoká stabilita, dobrá ovladatelnost, velký rozsah rychlostí a velmi krátký start a přistání. V každém případě to stačilo, aby projekt „létajícího lívance“ („Flying Flapjack“), jak se této koncepci také přezdívalo, získal pozornost amerického námořnictva. Zimmermann pak postavil dřevěný demonstrátor V-173, který vzlétnul 23. listopadu 1942; do kokpitu se později posadil i slavný Charles Lindbergh, který stroj velmi chválil. Bylo proto rozhodnuto přistoupit k dalšímu kroku a zkonstruovat prototyp plnohodnotného bojového letounu. Ten dostal jméno XF5U-1, a ačkoli si zachovával onu zvláštní koncepci, byl oproti V-173 mnohem větší a těžší, protože byl již kovový. Myšlenka kruhového křídla naplňovala většinu očekávání, jelikož u ní existovala mimořádná kombinace vysoké letové rychlosti a nízké přistávací rychlosti. Toho se dosáhlo zejména díky tomu, že vhodně umístěné vrtule eliminovaly tzv. vírový odpor, jenž by jinak stroj enormně zpomaloval. Letové testy úspěšně pokračovaly i po válce a byly i příčinou několika hlášení o UFO. Námořnictvo však už přecházelo na proudový pohon a poukazovalo i na zpožďování projektu „létajícího lívance“ a překračování rozpočtu. V březnu 1947 byl proto vývoj zastaven; jediný kompletní prototyp XF5U-1 však byl zkonstruovaný natolik odolně, že ho nakonec museli zlikvidovat koulí na bourání domů.

Parametry letounu Chance-Vought XF5U-1
Osádka: 1 muž
Rozpětí křídla: 9,91 m
Celková délka: 8,73 m
Celková výška: 4,5 m
Prázdná hmotnost: 5900 kg
Max. hmotnost: 8500 kg
Typ motorů: 2× hvězdicový Pratt & Whitney R-2000-7
Výkon motorů: 2× 1000 kW
Max. rychlost: 765 km/h
Bojový dolet: 1700 km
Operační dostup: 10 500 m
Výzbroj: šest 12,7mm kulometů M2 nebo čtyři 20mm kanony M2

Bell YFM-1 Airacuda: Střelba do všech směrů
V meziválečném údobí se hodně hovořilo o strojích, jimž se říkalo „létající křižníky“. Mělo se jednat o letouny stojící kdesi mezi stíhačkami a bombardéry a určené především pro doprovod a ochranu bombardovacích svazů. V praxi šlo vesměs o dvoumotorové těžké stíhače, jež nesly rozsáhlou a pohyblivě instalovanou výzbroj. Jeden z extrémů v této kategorii představoval typ YFM-1 Airacuda, jehož prototyp poprvé vzlétl 1. září 1937 coby vůbec první vojenský letoun, který firma Bell vyrobila. Nelze ovšem říct, že by se jednalo o nějak zvlášť podařený vstup na scénu. Letoun Airacuda nepochybně vyhlížel velmi neobvykle, jelikož měl dva tlačné motory, jejichž gondoly měly v přední části dvě střeliště s kanony ráže 37 mm. V trupu byla další čtyři střeliště s kulomety, aby byl celý prostor okolo stroje pokryt palebnými úhly zbraní. Ale to, co na papíře vypadalo jako skvělý nápad, se ukázalo v praxi jako dosti problematické. Především byl stroj značně pomalý a neobratný a množství pohyblivých zbraní to nemohlo kompenzovat, což bylo zjištění, které se poté potvrdilo i při bojích bombardérů a stíhačů nad Velkou Británií a Německem. Letoun pořád provázely potíže s motory, navzdory tomu však bylo po prototypu zhotoveno dvanáct předsériových strojů, z nichž byla v roce 1940 sestavena jedna letka, nikdy ovšem nezasáhla do boje. Dvě letadla byla upravena do podoby YFM-1B se silnějšími motory a jinak řešeným podvozkem, avšak ani tuto vylepšenou Airacudu si nikdo si netroufl poslat do boje, ve kterém by s největší pravděpodobností prohrála.

Parametry letounu Bell YFM-1 Airacuda
Osádka: 5 mužů
Rozpětí křídla: 21,29 m
Celková délka: 13,67 m
Celková výška: 4,14 m
Prázdná hmotnost: 6000 kg
Max. hmotnost: 9800 kg
Typ motorů: 2× vidlicový Allison V-1710-9
Výkon motorů: 2× 810 kW
Max. rychlost: 446 km/h
Bojový dolet: 4100 km
Operační dostup: 9200 m
Výzbroj: dva 37mm kanony M4, dva 12,7mm kulomety M2, dva 7,62mm kulomety M1919

Northrop YB-35: Prapředek bombardéru B-2
Při pohledu na tento bombardér se mysl možná bude vzpírat přijmout informaci, že jde o stroj, jenž vznikl za druhé světové války. Inženýr Jack Northrop se ale věnoval myšlence „létajícího křídla“ (samokřídla) již od počátku 30. let. V roce 1941 požádalo americké letectvo výrobce o bombardér schopný nést 4,5 tuny bomb na vzdálenost přes 16 000 km, což by umožnilo údery na nacistické Německo v případě, že by byla poražena Velká Británie. Northrop tedy reagoval návrhem XB-35. Ten nejprve létal v třetinově zmenšené podobě zvané N-9M, aby se v červnu 1946 vznesl opravdový prototyp XB-35. Byl zkonstruován z nové hliníkové slitiny a poháněly jej čtyři gigantické tlačné vrtule. Právě pohonný systém však byl tím, co letoun nejvíce trápilo a co způsobilo velké zpoždění programu. Předsériový letoun YB-35 vzlétl až 15. května 1948, jenže letectvo konstatovalo, že pokud nebude Northropův vynález schopen dopravit atomovou pumu nad SSSR, nemá o něj zájem. Ambiciózní konstruktér se snažil problémy vyřešit, avšak bylo zřejmé, že tento letoun evidentně předstihuje technologickou úroveň své doby. Paradoxní bylo, že v případě vyřešení potíží s motory by YB-35 značně překonával svého konkurenta, tj. bombardér B-36 Peacemaker. Dočasnou záchranu programu pak poskytl přechod na proudový pohon, čímž vznikl typ YB-49, ale ani ten se nedostal do sériové produkce. Teprve o přibližně čtyřicet let později se ona myšlenka dočkala své dokonalé satisfakce, když byl vyroben slavný „neviditelný“ bombardér B-2 Spirit. Ale to už je jiný příběh.

Parametry letounu Northrop YB-35
Osádka: 9 mužů
Rozpětí křídla: 52,2 m
Celková délka: 16,2 m
Celková výška: 6,2 m
Prázdná hmotnost: 40 500 kg
Max. hmotnost: 94 800 kg
Typ motorů: 4× hvězdicový Pratt & Whitney R-4360
Výkon motorů: 4× 2200 kW
Max. rychlost: 632 km/h
Bojový dolet: 13 100 km
Operační dostup: 12 100 m
Výzbroj: dvacet 12,7mm kulometů M3, max. 23 tun bomb

Tomaševič Pegas: Pokus o jednoduchý bitevník
Sovětské letectvo kladlo mimořádně velký důraz na vzdušnou podporu pozemních sil, tedy na speciální bitevní letouny. Nejslavnějším z nich je Iljušin Il-2, zvaný „Šturmovik“, avšak nebyl zdaleka jediným typem této kategorie. V důsledku mimořádného válečného tlaku, pod kterým se SSSR ocitnul po německém útoku, se logicky hledaly způsoby, jak co nejvíce zjednodušit a zlevnit výrobu vojenské techniky, a tak svou šanci dostali i konstruktéři zadržovaní v obávané síti vězeňských táborů GULAG. Patřil mezi ně také Dmitrij Ljudvigovič Tomaševič, jenž poté přišel s konceptem bitevníku, který měl být stejně levný a jednoduchý jako dvouplošník Po-2, ale přitom výkonově srovnatelný s Il-2. Postavil skutečně mimořádně nekomplikovaný letoun, sestávající vesměs z dřevěných a překližkových plátů. Jen prostor pilota chránilo pancéřování, které tvořila ocel schopná odolat munici ráže 12,7 mm; je ale nutné dodat, že se pancíř nalézal pouze na bocích a dole, shora byl kokpit zcela otevřený! O pohon se starala dvojice motorů na křídle a výzbroj tvořily dva kanony a kulomet v čele trupu; v případě potřeby bylo možno tyto zbraně vymontovat a nahradit půltunovým nákladem bomb, víc letoun jménem Pegas neunesl. Poprvé byl otestován koncem roku 1942, ale navzdory slušné ovladatelnosti se ukázalo, že jde o stroj málo výkonný. Byly naplánovány též „ostré“ zkoušky prototypů během bitvy u Kursku v létě 1943, avšak nízké výkony a primitivní konstrukce zkrátka nepřesvědčily, a tak Pegas do boje nikdy nevzlétl a zůstalo jen u několika exemplářů.

Parametry letounu Tomaševič Pegas
Osádka: 1 muž
Rozpětí křídla: 14 m
Celková délka: 10,3 m
Celková výška: 3,68 m
Prázdná hmotnost: 1800 kg
Max. hmotnost: 2320 kg
Typ motorů: 2× hvězdicový Švecov M-11F
Výkon motorů: 2× 100 kW
Max. rychlost: 167 km/h
Bojový dolet: 400 km
Operační dostup: 2620 m
Výzbroj: dva 23mm kanony VJa-23, jeden 12,7 mm kulomet

Blohm und Voss Bv 141: Nesymetrická kuriozita
V roce 1937 vypsalo německé letectvo konkurz na nový třímístný letoun pro průzkum bojiště, u něhož se kladl největší důraz na dobrý rozhled z kokpitu. Vítězem se stal „Rám“ neboli stroj Focke-Wulf Fw 189, firma Hamburger Flugzeugbau však postavila jako soukromou iniciativu typ Ha 141, později nazývaný Bv 141, protože mateřskou společností oné firmy byly loděnice Blohm und Voss. Stroj vynikal zcela nekonvenčním asymetrickým uspořádáním, obsahujícím vlevo jeden nosník s motorem a ocasními plochami a vpravo gondolu, která nabízela skutečně excelentní výhled. Letoun samozřejmě vzbuzoval na první pohled šok a nedůvěru, ovšem jeho letové testy, které začaly 25. února 1938, prokázaly, že je to stroj stabilní a dobře ovladatelný. Vedle průzkumu se dal použít i k bombardování, ovšem původní motor BMW 132N byl příliš slabý, což poté bylo oficiálním důvodem zamítnutí ze strany Luftwaffe. Asymetrickému stroji však zajistil podporu sám Ernst Udet, díky jehož vlivu mohla od roku 1940 vznikat malá série přepracovaných letounů Bv 141B s motorem BMW 801, ovšem podařený stroj měl i tentokrát smůlu. Tyto agregáty totiž byly potřeba pro nové stíhače Fw 190, a navíc již probíhala výroba průzkumných Fw 189, takže Bv 141 nakonec vznikl jen v malém počtu kusů. Nepochybně šlo o kvalitní konstrukci s velkým potenciálem (to potvrzovaly i poválečné zkoušky provedené ve Velké Británii), ale vedení Luftwaffe mu nedalo šanci a letadlo budilo (ač ve skutečnosti zcela zbytečně) instinktivní nedůvěru u leteckého personálu.

Parametry letounu Blohm und Voss Bv 141
Osádka: 3 muži
Rozpětí křídla: 17,46 m
Celková délka: 13,95 m
Celková výška: 3,6 m
Prázdná hmotnost: 10 300 kg
Max. hmotnost: 12 500 kg
Typ motoru: hvězdicový BMW 801A
Výkon motoru: 1163 kW
Max. rychlost: 370 km/h
Bojový dolet: 1200 km
Operační dostup: 10 000 m
Výzbroj: dva 7,92mm kulomety MG 17, dva 7,92mm kulomety MG 15, 200 kg bomb

Kyushu J7W Shinden: Úsvit kachní konstrukce
Ze závěru války je známa řada futuristických návrhů letadel Luftwaffe, ovšem daleko méně se hovoří o progresivních projektech císařského Japonska. Bylo jich určitě méně než ve Třetí říši (což logicky vyplývalo z nižší vědecko-technické úrovně císařství), přesto ale vzniklo několik vysoce zajímavých konstrukcí. Mezi ty opravdu pokrokově řešené náleží letadlo J7W Shinden („Velkolepý blesk“), vyvinuté firmou Kyushyu Hikoki jako přepadová stíhačka, která se měla podílet na obraně ostrovů před nálety amerických bombardérů B-29. Projekt vznikl roku 1943 a již od počátku vykazoval sklon k hodně futuristickému pojetí, neboť vedle zvláštní „kachní“ konfigurace (tj. s křídlem vzadu a ocasními plochami vpředu) se uvažovalo velmi progresivně i o pohonu. Zhotovené prototypy měly tlačné vrtule na zádi, což se ale bralo jen coby dočasné řešení, jelikož definitivní varianta J7W2 měla dostat proudový motor. První prototyp základní podoby J7W1 byl dokončen na jaře 1945 a ještě před jeho prvním startem objednalo japonské námořnictvo (zadavatel projektu) sériovou výrobu. Ta byla rozpočítána až do března 1947 (!), kdy měl celkový počet dodaných strojů přesáhnout tisícovku. K onomu prvnímu letu ale došlo 3. srpna 1945, tedy tři dny před bombardováním Hirošimy, jehož důsledky znamenaly i konec všech japonských zbrojních projektů. Přesto ale zkušební lety Shindenu ukázaly, že se jedná o velmi kvalitní konstrukci. Stroj byl výjimečně rychlý a obratný a v případě bojového nasazení by jistě znamenal pro americké bombardéry vážnou hrozbu.

Parametry letounu Kyushu J7W Shinden
Osádka: 1 muž
Rozpětí křídla: 11,11 m
Celková délka: 9,66 m
Celková výška: 3,92 m
Prázdná hmotnost: 3645 kg
Max. hmotnost: 5300 kg
Typ motoru: hvězdicový Mitsubishi Ha-43
Výkon motoru: 1600 kW
Max. rychlost: 750 km/h
Bojový dolet: 850 km
Operační dostup: 12 000 m
Výzbroj: čtyři 30mm kanony Typ 5, 120 kg bomb

Lukáš Visingr

Publikace: Válka Revue Speciál 11/2015: Legendární letouny 2. světové

