Duel: F4U Corsair vs. Ki-84 Hayate:
Finále soubojů nad Pacifikem

V závěrečné fázi války se nad tichomořskými ostrovy občas utkávaly i dva typy stíhaček, pro které byly typické velké hvězdicové motory. Souboje amerických strojů F4U Corsair s japonskými Ki-84 Hayate však nerozhodovaly zdaleka jen technické parametry, ale též schopnosti pilotů a výrobní potenciál obou zemí.

Hvězdicový letecký motor vždy představoval do jisté míry kontroverzní řešení. Oproti motoru řadovému či vidlicovému měl samozřejmě vždy daleko větší čelní plochu, což mohlo znatelně zhoršit aerodynamiku letounu, ale stačilo mu vzduchové chlazení, zatímco řadové či vidlicové agregáty potřebovaly kapalinové chladiče, takže byly složitější a choulostivější. Některé země (jako Velká Británie) tak „hvězdice“ neužívaly takřka vůbec, jiné (jako SSSR nebo Německo) kombinovaly oba přístupy a některé další sázely téměř jen na hvězdicové motory. Patřilo mezi ně zejména Japonsko a podobně se chovalo US Navy.

Neobvyklý design značky Vought
Již v únoru 1938, kdy začaly testy prototypu palubní stíhačky F4F Wildcat, obdržely americké letecké firmy od US Navy žádost, aby zahájily projektové práce na nové generaci letounů této kategorie. Mezi specifikacemi figurovala mj. rychlost 350 mil za hodinu (560 km/h) a výzbroj ve formě čtyř kulometů. Na požadavek reagovala mj. značka Chance Vought Corporation, jež tehdy předložila několik konceptů včetně mírně nekonvenčního V-166B, pro jehož pohon měl sloužit motor Pratt & Whitney R-2800 Double Wasp, tehdy nejvýkonnější hvězdicový agregát amerického původu. Autorem konceptu byl Rex Beisel a v červnu 1938 dostala firma kontrakt na dodání prototypu XF4U-1. Ten hned na první pohled zaujal použitím obrácené podoby tzv. racčího křídla, a tak mělo křídlo v čelním průřezu tvar W. Toto řešení bylo zvoleno proto, aby mohl onen vysokovýkonný motor pohánět neobvykle velkou vrtuli, jejíž průměr činil bezmála čtyři metry, a zároveň aby „prohnutí“ zlepšilo letcům výhled z kabiny při přistávání na palubě letadlové lodě. Prototyp měl v trupu dva 7,62mm kulomety, zatímco v křídle se nacházely dvě 12,7mm zbraně a dvě malé pumovnice. Poprvé vzlétnul 29. května 1940 a již v říjnu 1940 měl na kontě jeden rekord, když jako první americká stíhačka překročil rychlost 400 mil za hodinu (640 km/h) ve vodorovném letu. V červnu 1941 tak následovala zakázka na sériovou produkci pod názvem F4U-1 Corsair a vedle toho se do výroby zapojily firmy Brewster a Goodyear, od nichž přicházely stroje nazývané F3A-1, resp. FG-1. Sériová podoba se od prototypu lišila mj. výzbrojí, protože neměla ony malé pumovnice a nesla šestici 12,7mm kulometů v křídle. Také měla jinak umístěné palivové nádrže, mírně delší trup či pancéřovou desku za kokpitem. Coby palubní stíhačka se ale „Korzár“ potýkal s velkými potížemi, což ukázaly testy v červnu 1942. Stroj měl tendenci bez varování ztrácet výšku a po dosednutí byl značně nestabilní, a tudíž US Navy nejprve odmítlo jeho nasazení na palubách nosičů.

Upravování pro palubní operace
Jinak podařený design však naštěstí nezapadl, jelikož sériová výroba běžela pro letecké útvary námořní pěchoty, které operovaly ze země. Navzdory problémům si letouny objednali Britové a jejich zkušenosti poté hodně přispěly k uzpůsobení F4U, na kterém firma Vought intenzivně pracovala. Proběhlo několik na pohled méně patrných, jenže velmi významných změn křídla a podvozku, díky nimž značně vzrostla stabilita, původní překryt kabiny se změnil na bublinový a sedadlo pilota bylo umístěno výš, takže letec měl lepší výhled. Tak vznikla obměna, jež byla v dubnu 1944 schválena pro palubní činnost, avšak vývoj pochopitelně běžel dále, protože US Navy žádalo též stíhačky se silnější výzbrojí a stroje schopné sloužit coby stíhací bombardéry. Tak vznikla verze F4U-1C, která nesla v křídle čtyři 20mm kanony AN/M2, či verze F4U-1D, u které se objevily nové nosníky pro neřízené rakety HVAR a závěsníky pro pumy. Posléze se objevila nová úprava motoru se jménem R-2800-18W a záhy následovalo její zamontování do „Korzára“, čímž se zrodila modifikace F4U-4, jejíž první sériové kusy byly dodány na podzim 1944. Produkce této varianty však probíhala již jen na linkách Vought a Goodyear, jelikož US Navy nebylo spokojeno s kvalitou „jedniček“ od značky Brewster. Bez ohledu na verzi ovšem platilo, že Corsair nebyl vhodný pro začátečníky, neboť přistávání s ním (navzdory uvedeným změnám) patřilo k náročnějším. Naopak zkušení piloti si pochvalovali jeho odolnost, rychlost, obratnost a výzbroj. Díky těmto vlastnostem byl vnímán jako nejlepší letadlo pro ochranu lodí proti sebevražedným útokům Japonců, avšak jeho nosnost až 1800 kg pum a raket z něj dělala i vynikající nástroj pro útoky na pozemní cíle. Úspěchy proto sbíral i v korejské válce a kromě US Navy, US Marine Corps a Royal Navy potom sloužil také na Novém Zélandu, ve Francii a v Latinské Americe. Možná to vypadá neuvěřitelně, avšak „Korzáry“ vzdušných sil Salvadoru a Hondurasu sváděly vzdušné souboje ještě v roce 1969.

Od dvou typů letadel k jednomu
Také kořeny japonské stíhačky Ki-84 lze vysledovat do roku 1938. Japonské letectvo se tehdy drželo doktríny dvou typů stíhaček, z nichž jedna měla být lehce vyzbrojená a vysoce obratná, zatímco u druhé se akcentovala vysoká rychlost, dobrá stoupavost a silná výzbroj. První typ si letectvo přálo zejména pro získání vzdušné převahy nad bojištěm, kdežto hlavní úkol druhého měly tvořit útoky proti bombardérům. Obě zadání nejlépe splnila společnost Nakajima Hikoki s lehčím stíhačem Ki-43 Hayabusa (značeným u vojska také jako Typ 1) a těžším Ki-44 Shoki (neboli Typ 2), jež vstoupily do služby roku 1941, resp. 1942. Ale už roku 1939, kdy japonské vzdušné síly se staršími stroji Ki-27 (Typ 97) utrpěly ztráty v bojích proti sovětským stíhačům I-16 nad Chalchyn-Golem, začala klíčit myšlenka, že koncept dvou stíhaček možná není zcela optimální. Letectvo proto začalo formulovat požadavky na nový letoun, jenž propojí obratnost „lehké“ stíhačky s rychlostí a výzbrojí té „těžké“. Kromě toho bylo zřejmé, že bude třeba lepší pancéřová ochrana pilota, pevnější konstrukce a samosvorné palivové nádrže. To vše zákonitě znamenalo větší hmotnost, z čehož pramenila potřeba výkonnějšího motoru. Naštěstí ale firma Nakajima pracovala i na něm, byť oproti USA už nabírala zpoždění, jelikož její agregát Ha-45 Homare se začal rodit až v době, kdy Corsair s motorem R-2800 již létal. Specifikace letectva, které urgentně žádalo novou stíhačku, byly předány v prosinci 1941 a obsahovaly i požadavek na výzbroj v podobě 20mm kanonů. Yasushi Koyama, jenž zkonstruoval už typy Ki-27, Ki-43 a Ki-44, tak dále rozvíjel svůj přístup a na jaře 1942 dokončil design, který dostal název Ki-84 Hayate („Vichřice“). Prototyp odstartoval v březnu 1943 a napověděl, že jde o velice výkonný stroj s působivými parametry, motor však pronásledovaly potíže, kterých se Ki-84 nikdy zcela nezbavil. Válečnou situací stále více tísněné letectvo však tlačilo na začátek sériové produkce, a proto byl Ki-84 v dubnu 1944 oficiálně akceptován.

Přetrvávající problémy s motory
Stroj, označovaný v armádě rovněž jako Typ 4, skutečně reprezentoval důležitý pokrok oproti předchozím letounům. Přinejmenším z hlediska „papírových“ parametrů neměl žádný zásadní nedostatek. Byl velice rychlý a obratný, skvěle stoupal a nesl výzbroj, jež mu dovolila bojovat také proti pancéřovaným americkým bombardérům. Tvořily ji dva 12,7mm kulomety v přídi a dva 20mm kanony v křídle, kromě toho byly k dispozici i pumové závěsníky, ale právě akcent boje proti bombardérům přinesl úsilí o další zvýšení palebné síly. Po standardní verzi, která se označovala jako Ki-84-I Ko, tedy přišla varianta Ki-84-I Otsu, která měla čtyři 20mm kanony, a poté Ki-84-I Hei, jež nesla dva 20mm a dva 30mm kanony. Vznikl také noční stíhač Ki-84-I Tei, jenž obdržel šikmo vzhůru střílející 20mm kanon pro útoky na břicha bombardérů, ovšem sériová výroba všech těchto provedení zůstala na poměrně nízkých číslech. Japonský průmysl, který se potýkal se stále větším nedostatkem surovin, pak přešel na standard Ki-84-II, jak byly označovány stroje se smíšenou konstrukcí, v níž byly některé duralové prvky nahrazeny prvky ze dřeva či překližky. Přetrvávaly však problémy s motory, jejichž válce při chodu na nejvyšší výkon nepracovaly hladce, takže agregát hodně trpěl. Motor Ha-45 navíc žádal nejlepší palivo (kterého měli Japonci nedostatek) a byl náročný na precizní údržbu, takže nepřekvapuje, že se ve zhoršující se válečné situaci stále více letounů Ki-84 dostávalo mimo službu. Vedle toho se zpomalovaly dodávky motorů, jejichž tempo zaostávalo za výrobou draků. Sériové Ki-84 byly poprvé nasazeny do bojů koncem léta 1944 nad Čínou a Barmou, ale piloti US Navy se s nimi ve větších počtech potkali až v říjnu nad Filipínami a největší střety proběhly na jaře 1945 nad Okinawou. Je příznačné, že množství Ki-84 tam nasadily i sebevražedné jednotky Shinbu-Tai, jelikož Japonsko trpělo nedostatkem vycvičených pilotů. V poslední den války zbývalo již jen 267 exemplářů Ki-84, z nichž pouze 162 bylo funkčních.
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Parametry letounu F4U-1 Corsair
Rozpětí křídla: 12,50 m
Celková délka: 10,17 m
Celková výška: 4,90 m
Prázdná hmotnost: 4074 kg
Maximální hmotnost: 6350 kg
Typ motoru: hvězdicový Pratt & Whitney R-2800-8
Výkon motoru: 1495 kW (2000 koní)
Max. rychlost: 670 km/h
Bojový dolet: 1630 km
Bojový dostup: 11 250 m
Výzbroj: šest 12,7mm kulometů M2

Parametry letounu Ki-84-I Hayate
Rozpětí křídla: 11,24 m
Celková délka: 9,92 m
Celková výška: 3,39 m
Prázdná hmotnost: 2660 kg
Maximální hmotnost: 3890 kg
Typ motoru: hvězdicový Nakajima Ha-45
Výkon motoru: 1342 kW (1800 koní)
Max. rychlost: 630 km/h
Bojový dolet: 1695 km
Bojový dostup: 10 500 m
Výzbroj: dva 12,7mm kulomety Ho-103 a dva 20mm kanony Ho-5

Měření sil
Srovnání parametrů ukazuje, že Ki-84 Hayate (v americkém kódu nazývaný „Frank“) měl nad palubním letounem F4U Corsair převahu po stránce výzbroje, obratnosti a výškových výkonů, kdežto americký stroj vedl z hlediska odolnosti a doletu. Reálné souboje však vyznívaly úplně jasně ve prospěch Američanů, ačkoli je třeba podotknout, že přesné statistické srovnání trochu komplikuje skutečnost, že v hlášeních US Navy se Ki-84 leckdy zaměňují se staršími letouny. Příchod Ki-84 byl totiž logicky překvapením, takže se Američané na počátku domnívali, že se jedná o nějakou novou verzi Ki-43, Ki-44 či námořního N1K. Jisté je, že v podobě Ki-84 měli Japonci k dispozici opravdu kvalitní konstrukci stíhačky, avšak naneštěstí pro ně se dostala do sériové produkce až v době, kdy schopnosti japonského průmyslu začaly nezadržitelně upadat a kdy pro takové stroje již nebyl dostatek vycvičených pilotů. Japonsko navíc evidentně nikdy nezvládlo velkosériovou produkci motorů v potřebné kvalitě, což se logicky odráželo na nízké spolehlivosti Ki-84. Američané měli samozřejmě drtivou převahu, pokud jde o počty stíhaček, které produkovaly jejich továrny, ale poněkud méně se ví, že vedli i z hlediska taktiky, jelikož daleko dříve přešli na činnost čtveřic (resp. dvou párů) letounů, zatímco Japonci se až do roku 1943 drželi zastaralého systému trojic, který jim dával nižší flexibilitu. Pokud by se však měla vybrat jediná rozhodující příčina, kvůli níž „papírově“ lepší Ki-84 prohrávaly většinu soubojů s F4U, pak by to jistě byla kvalita pilotů, jelikož lépe vycvičeným a zkušenějším Američanům zkrátka Japonci nemohli čelit ani se svou nejlepší technikou.

Vyrobeno kusů
F4U Corsair: 12 571
Ki-84 Hayate: 3382
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