Duel: Hawker Hurricane vs. Messerschmitt Bf 110:
Vzdušné souboje v bitvě o Británii

Souboje stíhaček v bitvě o Británii se mnohdy zužují na jednomotorové letouny, takže se občas zapomíná na dvoumotorový německý Bf 110. Jeho hlavním nepřítelem byl britský stíhač Hurricane, který sice nezískal takovou slávu jako Spitfire, přesto má ovšem právě on největší zásluhy na úspěchu obrany ostrovů.

Těžký stíhací letoun Messerschmitt Bf 110 obklopila propaganda Třetí říše velikou slávou, jež se opírala zejména o jeho úspěchy nad Polskem a Norskem. V bojích nad Francií však posléze Německo dostalo také ostré varování, jelikož při střetech s britskými jednomotorovými stíhači Hurricane a Spitfire náležela jejich „stodesítce“ jednoznačně nevýhodná pozice. V plné síle se to projevilo během bitvy o Británii, kde se Bf 110 ukázal jako dosti nevhodný pro úkoly, které mu Luftwaffe přiřknula. Naopak britský Hurricane, v té době nezřídka kritizovaný jako letoun již zastaralé koncepce, přesvědčivě potvrdil svoje kvality.

Cammův rychlý jednoplošník
Slavný producent stíhacích letadel Sopwith Aviation se stal obětí škrtů po konci první světové války, ale Thomas Sopwith firmu po čase znovu oživil a dal jí nové jméno Hawker, které bylo vlastně poctou zkušebnímu letci Harrymu Hawkerovi, který zahynul v roce 1921. V roce 1923 se do firmy dostal schopný inženýr Sydney Camm, jenž navrhl povedené dvouplošníky Hart a Fury. Od roku 1933 se ovšem zabýval také ideou jednoplošníku, protože byl přesvědčen, že se potenciál jednoplošníků vyčerpal. To, co vytvořil, byl v podstatě trup stroje Fury, který opatřil jediným novým křídlem a posléze i mnohem výkonnějším motorem od firmy Rolls-Royce, jež vytvořila dvanáctiválcový agregát PV 12, pozdější slavný Merlin. Cammův design poté zaujal i velení RAF, jež vydalo specifikace stíhačky vycházející z tohoto projektu. V únoru 1935 si u firmy Hawker objednalo prototyp „jednomístného rychlého stíhacího jednoplošníku“, jak bylo nové letadlo popisováno. Od Cammovy původní vize se ale přece jen lišilo, neboť konstruktér chtěl použít řadu převratných prvků a technologií, které by ale komplikovaly masovou výrobu letadla. Nakonec tedy nová stíhačka působila trochu archaicky, protože hlavní část kostry sice byla ocelová, ale byla obklopena dřevem a potah byl částečně plátěný. 6. listopadu 1935 přišel první zkušební let prototypu, v červnu 1936 si britské letectvo objednalo sériovou výrobu pod jménem Hurricane a v prosinci 1937 byl dodán první sériový kus verze Mk I. Někdy se ozývá kritika, že stroj šel do výroby příliš brzy, což omezilo jeho vývojový potenciál, pokud by však letectvo s objednávkou vyčkávalo, takřka jistě by v roce 1940 nemělo dost letadel k tomu, aby se ubránilo německému tlaku. Navzdory zdánlivě zastaralé konstrukci byl Hurricane skutečně povedeným letadlem, stal se prvním stíhacím jednoplošníkem ve službách RAF a také prvním stíhačem s rychlostí přes 300 mil za hodinu (480 km/h).

Transformace techniky i taktiky
Přesto však potřeboval úpravy, jelikož první série, víceméně shodné s prototypem, omezovala zastaralá dvoulistá dřevěná vrtule Watts. Potom se zkoušela třílistá kovová vrtule od americké firmy Hamilton Standard, která dovolovala změnu úhlu listů, definitivní řešení však znamenal až výrobek britské společnosti Rotol. Od třetí série tak letouny Hurricane dostávaly tuto vrtuli a kombinace s motorem Merlin III jim zajišťovala velmi dobré výkony, které poté dále zlepšil přechod na celokovová křídla. Přesto však ještě v bitvě o Británii bojovala řada letounů, jež se vyznačovaly křídlem s textilním potahem, a také strojů s nedostatečnou pancéřovou ochranou. To se naštěstí dalo řešit vcelku snadno montáží dalších ocelových desek okolo kokpitu, ačkoli to stačilo jen proti střelám z kulometů, nikoliv proti kanonům, jimiž většina německých strojů již disponovala. Ostatně i sama výzbroj představovala oblast, v níž Hurricane zaostával, neboť disponoval osmi kulomety „puškové“ ráže v křídle. Ty byly instalované tak, aby se dráhy střel setkaly ve vzdálenosti cca 400 m, což se ale během bitvy o Británii ukázalo jako příliš daleko. RAF Fighter Command sice oficiálně zakázalo změnu tohoto nastavení, většina jednotek však stejně upravila vzdálenost na zhruba 250 m. Podobně „neoficiálním“ způsobem se vyvíjela též taktika, jelikož během bojů nad kontinentem i během bitvy o Británii platila oficiální pravidla, jež nařizovala operace ve velkých sevřených formacích, tzv. Vic (čtyři trojice za sebou). Ty se však vyznačovaly malou pružností a nemohly se měřit s moderním přístupem Luftwaffe, která nasazovala Bf 109 ve čtveřicích (Schwarm), resp. dvojicích (Rotte). Řada jednotek RAF proto posléze převzala německé metody. V září 1940 přišel do služby zdokonalený Hurricane Mk II s výkonnějším motorem Merlin XX (a později nesoucí též silnější výzbroj), ale hlavní zásluhy za britský úspěch nepochybně patří letounům verze Mk I.

Vize těžkého dálkového stíhače
Když německá Luftwaffe zaváděla do výzbroje jednomotorový stíhač Bf 109, uvědomovala si i některé jeho slabiny, zejména nedostatečný dolet či omezený potenciál při útoku na pozemní cíle. Jako stroj pro bombardování i doprovod bombardérů proto požadovala „Kampfzerstörer“ neboli těžkou dvoumotorovou stíhačku, která by byla opatřena i pumovnicí. Prototypy nabídly firmy Henschel, Focke-Wulf a Messerschmitt, jenže poslední z nich zcela záměrně ignorovala onen požadavek pumovnice. Willy Messerschmitt totiž vsadil na své politické kontakty, takže se mu podařilo dosáhnout změny specifikací. Ty nově mluvily o ryze stíhacím letounu, což se odrazilo i ve změně názvu na „Zerstörer“. Více se akcentovala rychlost a dolet, v čemž letadlo od značky Messerschmitt konkurenci jasně poráželo. Prototyp Bf 110 vzlétl 12. května 1936 a záhy byl vyhlášen očekávaný výsledek výběrového řízení. Během zkoušek se ovšem projevily nejen vysoké kvality draku, ale i problémy týkající se motorů, jež ostatně trápily i řadu dalších typů letounů. Poruchové motory Daimler-Benz DB 600, s nimiž se nejdřív počítalo, se musely u prvních sériových letadel verzí Bf 110A a Bf 110B nahradit agregáty Junkers Jumo 210, což se projevilo nepříjemným poklesem rychlosti. „Stodesítka“ však excelovala z hlediska dosahu (přes 800 km) a výzbroje, protože ke čtveřici kulometů v přídi se u modelu B přidaly ještě dva kanony ráže 20 mm. A jelikož byl stroj řešen jako dvoumístný, disponoval i zbraní pro obranu zadní polosféry, a sice pátým kulometem v zádi kabiny. Předpokládalo se, že právě díky tomu bude Bf 110 rovnocenným soupeřem i pro obratnější jednomotorové stíhače. Optimismus dále vzrostl koncem roku 1938 s příchodem provedení Bf 110C, které konečně obdrželo výkonné a spolehlivé motory DB 601, takže ještě vzrostla rychlost a dolet. Na konci roku 1939 se přidala varianta Bf 110D s přídavnými palivovými nádržemi.

Past ukrytá v prvních úspěších
Luftwaffe vrhla celý svůj arzenál „stodesítek“ proti Polsku a v roce 1940 i proti Norsku. První výsledky byly opravdu působivé. Německý stroj výtečně plnil svůj hlavní úkol, tzn. doprovod bombardérů na větší vzdálenosti a „čištění“ vzduchu od nepřátelských stíhaček. V úspěších se však skrývala velká past, jelikož Němci stáli proti překvapenému a daleko hůře vyzbrojenému protivníkovi. Za těchto podmínek si Bf 110 vedl opravdu dobře, což pochopitelně propaganda Třetí říše náležitě využila. Když pak však do bojů nad Francií a během evakuace z Dunkerque zasáhly ve větších počtech stíhačky Hurricane a Spitfire, začaly ztráty Bf 110 prudce narůstat. Představa, že se méně obratný těžký stíhač dokáže díky silné výzbroji vypořádat s obratnějším jednomotorovým strojem, se ukázala jako naprosto mylná. A v plné síle se to projevilo v bitvě o Británii, během níž stál proti Luftwaffe připravený a odhodlaný nepřítel. Bf 110 se účastnily všech fází kampaně, ale jejich výsledky značně zaostávaly za tím, co si představoval Hermann Göring jako vrchní velitel německého letectva. Pro Bf 110 existovala správná taktika, jež byla víceméně podobná té, kterou užívaly Bf 109, tzn. rychlé útoky z převýšení, při kterých se dala dobře využít převaha v rychlosti a palebné síle. Hlavní úkol „stodesítek“ však tvořil doprovod německých bombardérů, což jim většinou znemožňovalo provádět výše zmíněné manévry. Při setkání s britskými stíhači proto Bf 110 zpravidla uplatňovaly taktiku „obranného kruhu“, kdy skupina Němců kroužila po obloze za sebou v kruzích a lákala protivníky s očekáváním, že se z útočníka stane cíl. Navzdory tomu ale Bf 110 utrpěly těžké ztráty, jelikož do bitvy o Británii vyslala Luftwaffe přes 300 strojů, z nichž ztratila přes 230. Hodně nadšení pozbyl rovněž sám Göring, protože v Bf 110 padl jeho synovec. „Stodesítka“ se pak používala až do konce války, avšak především jako stíhací bombardér a noční stíhač.
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Parametry letounu Hawker Hurricane Mk I
Osádka: 1 muž
Rozpětí křídla: 12,19 m
Celková délka: 9,55 m
Celková výška: 4,07 m
Prázdná hmotnost: 2260 kg
Max. vzletová hmotnost: 3650 kg
Typ motoru: Rolls-Royce Merlin III
Výkon motoru: 977 kW (1310 koní)
Max. rychlost: 528 km/h
Bojový dolet: 684 km
Bojový dostup: 10 400 m
Výzbroj: osm 7,7mm kulometů Browning

Parametry letounu Messerschmitt Bf 110C-4
Osádka: 2 muži
Rozpětí křídla: 16,27 m
Celková délka: 12,65 m
Celková výška: 3,5 m
Prázdná hmotnost: 5200 kg
Max. vzletová hmotnost: 6750 kg
Typ motorů: Daimler-Benz DB 601A
Výkon motorů: 2× 820 kW (1100 koní)
Max. rychlost: 560 km/h
Bojový dolet: 1090 km
Bojový dostup: 10 000 m
Výzbroj: dva 20mm kanony MG FF a pět 7,92mm kulometů MG 17 a MG 15

Měření sil
Hawker Hurricane vznikl vlastně coby „přechodový“ typ, díky němuž RAF udělala krok z éry dřevěných a plátěných dvouplošníků do období celokovových jednoplošníků. Cammův letoun v sobě spojil prvky obojího, a proto také mnohdy čelil kritice, která vynikala ještě více, pokud byl porovnán „zastaralý“ a hrubě vypadající Hurricane a novější a elegantnější Spitfire. Byl to však právě jednoduchý, nenáročný a odolný stíhač značky Hawker, který se nejvíc zasloužil o vítězství v bitvě o Británii, o čemž koneckonců svědčí třeba jenom fakt, že s ním létalo zhruba dvakrát více jednotek než s letouny Spitfire. Letouny Hurricane představovaly také nejčastější protivníky německých Bf 110, které jednoznačně spadaly do nové éry celokovových stíhaček, ale na rozdíl od výborné konstrukce Bf 109 šlo o značně kontroverzní design. Němci se prostě dopustili velkého omylu, když se domnívali, že rychlost, dolet a silná výzbroj mohou nahradit obratnost ve vzdušných bojích. V jejich omylu je utvrdily první bojové výsledky Bf 110, jichž se ale dosáhlo za hodně nestandardních podmínek. Setkání s britskými stíhačkami nad Francií bylo varováním, které však Luftwaffe ignorovala, takže svoje „stodesítky“ používala v bitvě o Británii zjevně nevhodným způsobem, který vedl k velkým ztrátám. Bf 110 později našel jiné, daleko účinnější uplatnění jako noční stíhač, nad Velkou Británií však byl nesporným vítězem Hawker Hurricane. Také on se pak používal až do konce války zejména pro útoky na pozemní cíle, když dostal silnější výzbroj, ačkoliv do síně letecké slávy vstoupil především jako stíhací letoun, který zachránil Velkou Británii. Z hlediska sestřelů ve vzájemných bojích snad postačí údaj, že Hurricane porážel německé Bf 110 v poměru 4:1.

Vyrobeno kusů
Hawker Hurricane (všechny verze): 14 231
Messerschmitt Bf 110 (všechny verze): 6170
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