Duel: I-16 vs. Bf 109:
„Osel“ proti „Mezkovi“

Takřka od prvních momentů německé invaze do SSSR docházelo i ke vzdušným střetům letounů s černými kříži a rudými hvězdami. Nejčastější byly souboje dvou strojů, jejichž první verze se utkaly již na nebi Španělska. Na straně Luftwaffe to byl populární Bf 109, proti němuž se postavil sovětský stíhač I-16.

Konec 30. let byl obdobím velkého zlomu v sektoru stíhacích letadel, protože scénu opouštěly dvouplošníky s pevným podvozkem, zatímco přicházely jednoplošníky, které měly zatahovací podvozky. V té době jistě nejobávanějším strojem nové koncepce byl německý Messerschmitt Bf 109, jehož pozdější verze tvořily páteř stíhacích sil Luftwaffe i při útoku na Sovětský svaz. Jejich hlavním nepřítelem během léta a podzimu 1941 byl sovětský jednoplošník I-16, jenž se ale vyznačoval zcela odlišným konstrukčním přístupem.

Počátky samonosných jednoplošníků
Sovětský konstruktér Nikolaj Nikolajevič Polikarpov (1892–1944) byl ve své době označován za „krále stíhaček“ a navrhl řadu vynikajících strojů včetně slavné „Čajky“, tedy dvojplošníku I-15. Dobře si však uvědomoval limity letounů se dvěma křídly a již počátkem 30. let se začal z vlastní iniciativy (aniž by dostal pokyn „shora“, což mohlo být ve Stalinově SSSR také dosti nebezpečné) zabývat designem rychlého jednoplošníku. Zachoval však u něj také některé rysy charakteristické pro své starší dvojplošníky, např. krátký sudovitý trup, v jehož přední části se nalézal masivní hvězdicový motor, a smíšenou konstrukci z dřeva, oceli, duralu a plátna. Stroj s pracovním názvem CKB-12 poprvé vzlétl 30. prosince 1933, když jej poháněl motor Švecov M-22, licenční verze agregátu Gnôme-Rhône Jupiter 9ASB, a v lednu příštího roku se připojil druhý prototyp s americkým motorem Wright Cyclone R-1820-F-2. Letoun okamžitě dokázal, že se svými výkony vyrovná nejlepším stíhačkám té doby, ačkoliv u něj přetrvávala vlastnost, jež se vyskytovala i u předchozích Polikarpovových stíhaček, totiž nízká podélná stabilita, což byl logický důsledek krátkého trupu a velké hmotnosti motoru. Přesto ale legendární zkušební piloti Valerij Čkalov a Vladimir Kokkinaki nešetřili chválou a letectvo Rudé armády rozhodlo o sériové výrobě letadla. Zpočátku sice vůči I-16, jak se stroj nově nazýval, existoval i značný odpor, zněla mj. tvrzení, že je nebezpečně nestabilní a nemůže se dostat z vývrtky, avšak další testy a modifikace vedly k vyvrácení námitek a odstranění potíží. Na přehlídce 1. května 1935 se tak světu předvedl letoun I-16, první samonosný stíhací jednoplošník vyráběný ve skutečně masovém měřítku. První letouny I-16 dostaly agregát M-22 a výzbroj v podobě dvou 7,62mm kulometů, ovšem záhy přišel Typ 5 s motorem M-25, což byla licenční podoba motoru Wright Cyclone R-1830-F-3, a další vylepšení brzy následovala.

Další verze a bojové nasazení „Osla“
Verze I-16 Typ 10 obdržela motor Švecov M-25A, ke dvěma kulometům v trupu přibyly další dva v křídle a letoun mohl mít rovněž lyžový podvozek. V roce 1936 se objevila první letadla, u nichž byly křídelní kulomety nahrazeny dvojicí 20mm kanonů (Typ 12 a 16), a posléze byly pod křídla umístěny závěsy pro raketové střely RS-82, které byly v roce 1939 použity v bojích s Japonci na Dálném Východě. Velkou slávu si ovšem „Išak“ (rusky „Osel“), jak letadlu kvůli výslovnosti jeho označení říkali piloti, již před tím vydobyl na obloze Španělska, kde prokázal svou jasnou převahu nad německými a italskými dvojplošníky. Rodily se další verze, až přišel I-16 Typ 24 s motorem Švecov M-63, jenž dodával výkon 670 kW, kdežto předchozí agregáty produkovaly mezi 500 a 600 kW. Typ 24 reprezentoval výrobní standard roku 1940 a poté byl sériově dodáván již jen Typ 29, který neměl křídelní kanony (byť k dvěma kulometům v trupu přibyl ještě jeden 12,7mm kulomet), zato však opět nesl neřízené rakety. Celkem bylo dodáno 9450 sériových I-16, z nichž poslední sjely z výrobních linek v roce 1942. Do chvíle německé invaze odebralo letectvo asi 6000 kusů, což bylo na předválečné poměry obrovské množství, a proto není divu, že I-16 byl tehdy zdaleka nejpočetnějším sovětským vojenským letadlem. Šlo o dvě třetiny sovětských stíhaček a výzbroj zhruba 40 % leteckých útvarů Rudé armády, takže na počátku bojů s Třetí říší logicky nesly největší tíhu bojů a utrpěly největší ztráty. V té době již byly za zenitem, a ačkoli obratností převyšovaly své německé soupeře, znatelně zaostávaly v rychlosti. Většina sovětských pilotů byla nezkušená a neuměla schopnosti I-16 využít, avšak některá esa dovedla způsobit Luftwaffe velké potíže. I-16 se osvědčily i v útocích na pozemní cíle, při nichž těžily i ze své odolnosti. Od bojových útvarů byly staženy až roku 1943. Poté se Polikarpov ještě snažil svou koncepci dál rozvíjet, před jeho letadly I-180 a I-185 však dostaly přednost perspektivnější stíhačky Jakovlev a Lavočkin.

Úspěch i navzdory počáteční skepsi
„Stodevítka“, „Messer“ (nůž) či „Mezek“, jak se říká letounu Messerschmitt Bf 109, nesporně patří mezi nejznámější letouny druhé světové války a díky téměř 34 000 dodaných strojů jde o druhé (po sovětském „Šturmoviku“ Il-2) nejvíce vyráběné bojové letadlo v dějinách. Úspěch a popularita této stíhačky pozoruhodně kontrastují s tím, že u velení Luftwaffe nejprve vyvolala spíše skepsi a vůbec nepatřila mezi favority výběrového řízení na nový stíhací letoun, jež bylo vyhlášeno v roce 1933. Konstruktér Willy Messerschmitt (1898–1978) přišel s designem, jenž byl tehdy skutečně futuristický. S využitím prvků sportovního a kurýrního typu Bf 108 Taifun navrhl celokovový samonosný jednoplošník se zakrytým kokpitem a zatahovacím podvozkem (takovou kombinaci neměl žádný z jeho konkurentů) a prototyp Bf 109, jenž vzlétl 29. května 1935 (tehdy paradoxně s britským motorem Rolls-Royce), záhy ukázal, že výkonově náleží na absolutní špičku. Přes první pochybnosti pilotů, kteří byli zvyklí na úplně jinak pojaté letouny (stěžovali si např. na špatný výhled na zemi), se „Stodevítka“ stala vítězem. Světová veřejnost se s ní mohla poprvé seznámit během olympijských her v Berlíně v roce 1936. V následujícím roce začala sériová výroba a již roku 1937 prodělaly tyto stíhačky „křest ohněm“ ve španělské občanské válce, kde se střetly s novou sovětskou technikou. Německo poslalo do boje letouny verzí Bf 109A, B a C, které již poháněly německé motory Jumo 210. Výzbroj prvních verzí se shodovala s prototypy a tvořily ji jen dva 7,92mm kulomety v trupu, ovšem varianta C dostala silnější křídlo (čemuž se Willy Messerschmitt zpočátku bránil a hájil štíhlé, tj. aerodynamicky co nejvíce „čisté“ křídlo), do něhož mohly být zastavěny další dva kulomety. V éře těsně před druhou světovou válkou tvořil standardní provedení Bf 109D, jehož některé sub-varianty byly již vyzbrojeny také rychlopalnými kanony ráže 20 mm.

„Mezek“ ve válce, rozvoji a výrobě
Na konci roku 1938 se začala dodávat slavná verze Bf 109E neboli „Emil“, opatřená motorem Daimler-Benz DB 601A, jehož výkon byl o víc než 200 kW větší než u agregátů Jumo, což se pochopitelně odrazilo i v lepších parametrech „Emila“. Standardní výzbroj většiny sub-variant tvořily dva kulomety v trupu a dva 20mm kanony v křídle, které mohly pálit explozivní střely, což znamenalo dramatický posun oproti klasickým „puškovým“ kulkám z kulometů. Objevilo se několik sub-variant včetně bombardovacích, průzkumných a dálkových, které mohly nosit i přídavné palivové nádrže, které řešily jeden z hlavních nedostatků „Stodevítky“, a to ne právě velký operační dosah. Na počátku operace Barbarossa tvořily základ výzbroje stíhacích útvarů Luftwaffe právě Bf 109E, ačkoli již byly k dispozici i první Bf 109F, u kterých přibyla už pátá palná zbraň, a to 15mm kulomet či 20mm kanon střílející dutou hřídelí vrtule. Kromě toho byl letoun celkově přepracován, takže se významně vylepšila jeho aerodynamika. Během operace Barbarossa (tedy od 22. června do začátku prosince 1941) si nárokovali němečtí piloti letounů Bf 109 zhruba 7355 sestřelů sovětských letounů za cenu ztráty 350 strojů, což znamená poměr 21:1. Další stovky sovětských letadel byly v prvních dnech bojů zničeny ještě na zemi. Bf 109 se ukázaly jako lepší než velká většina sovětských letounů, takže vzdušnou převahu Luftwaffe narušil až nástup nové generace strojů od konstruktérů Jakovleva a Lavočkina. Samozřejmě se však nezastavil ani vývoj v Německu, a proto vznikla další verze Bf 109G poháněná motorem DB 605A. Následně bylo vyvinuto tak velké množství sub-variant, že to vážně zkomplikovalo produkci, takže se zrodila finální sériová obměna Bf 109K, u které šlo zejména o racionalizaci výroby. „Stodevítka“ každopádně dokázala prakticky po celou válku udržovat krok s vývojem stíhaček Spojenců i s konkurenčními typy v Německu, což ilustruje mj. fakt, že ji mnozí piloti i na konci války preferovali před novějším typem Fw 190.
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Takticko-technická data letounu Polikarpov I-16 Typ 24
Rozpětí křídla: 9 m
Celková délka: 6,13 m
Celková výška: 3,25 m
Prázdná hmotnost: 1437 kg
Bojová hmotnost: 1878 kg
Typ motoru: Švecov M-63
Výkon motoru: 670 kW (900 koní)
Max. rychlost: 525 km/h
Bojový dolet: 700 km
Bojový dostup: 9700 m
Výzbroj: dva 20mm kanony ŠVAK a dva 7,62mm kulomety ŠKAS

Takticko-technická data letounu Messerschmitt Bf 109E-4
Rozpětí křídla: 9,87 m
Celková délka: 8,64 m
Celková výška: 2,6 m
Prázdná hmotnost: 2010 kg
Bojová hmotnost: 2505 kg
Typ motoru: Daimler-Benz DB 601A-1
Výkon motoru: 864 kW (1175 koní)
Max. rychlost: 575 km/h
Bojový dolet: 665 km
Bojový dostup: 11 000 m
Výzbroj: dva 20mm kanony MG FF/M a dva 7,92mm kulomety MG 17

Měření sil
Polikarpov I-16 představoval úplný začátek éry samonosných stíhacích jednoplošníků, kdežto německý Bf 109 vzlétl o dva roky později. Následné vylepšování obou letounů se dá do určité míry označit za „závody“, motivované jejich prvními boji nad Španělskem a potom rostoucím očekáváním, že se Třetí říše a Sovětský svaz jednoho dne střetnou ve zničujícím konfliktu. Na začátku měly oba dva typy agregáty o výkonu něco přes 500 kW a výzbroj v podobě jen dvou kulometů „puškové“ ráže, ale následně získávaly silnější a silnější motory a do jejich arzenálu přibyly i 20mm kanony střílející výbušné projektily. Současně ale platilo, že se oba dva držely dramaticky odlišných filozofií. I-16 byl velice kompaktně, současně však robustně pojatý stroj s maximálním důrazem na obratnost, z čehož ale logicky vyplývalo negativum ve formě velké pilotní náročnosti a nestability; letec prakticky nemohl ani na chvíli pustit ovládací páku. Jeho německý soupeř měl modernější celokovovou konstrukci a překonával jej z hlediska rychlosti, stoupavosti i dostupu, byť o něco zaostával v doletu. V leteckém souboji I-16 a Bf 109 leckdy sehrály roli malé rozměry sovětského letounu (který tak byl obtížnějším cílem) a pozoruhodná schopnost snášet bojové poškození. Největší slabinu „Stalinových sokolů“, jak si hrdí sovětští piloti říkali, však představoval nepříliš kvalitní výcvik, kvůli němuž většina z nich nedokázala se svými „Oslíky“ ideálně zacházet, což (samozřejmě spolu s momentem překvapení na straně Třetí říše) nejvíc přispělo k jejich velkým ztrátám. Pokud v kokpitu I-16 seděl dobrý pilot, byl schopen svést s Bf 109 téměř vyrovnaný souboj, přestože z technického hlediska byl německý „Mezek“ lepším stíhacím letounem. To podtrhoval i enormní vývojový potenciál Bf 109, díky němuž si udržoval úroveň vlastně až do konce války, zatímco s koncem kariéry I-16 prakticky skončila i specifická koncepce stíhaček značky Polikarpov.
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