Duel: Jak-1/7 vs. Bf 109E/F:
Krvavé nebe nad východní frontou

Vzdušné boje nad východní frontou druhé světové války jsou v západních zdrojích často podávány více či méně zavádějícím způsobem. Mezi obvyklá tvrzení se řadí např. špatná technická úroveň sovětských letounů, avšak srovnání strojů značky Jakovlev s proslulou německou „stodevítkou“ nabízí odlišný obrázek.

Messerschmitt Bf 109 nepochybně náleží mezi nejznámější bojové letouny všech dob a zajisté si zaslouží i zařazení mezi nejpovedenější konstrukce. Svědčí o tom zejména skutečnost, že se zrodil podle požadavků ze začátku 30. let, vykázal však pozoruhodný evoluční potenciál, díky němuž dokázal být konkurenceschopným až do samého konce války. Do značné míry se proto stal i jakýmsi etalonem, s nímž se měřily stíhačky západních zemí i SSSR, jejichž konstruktéři se stále snažili překonávat další a další verze „stodevítky“. Stejný úkol tedy plnil též Alexandr Nikolajevič Jakovlev pro letectvo Rudé armády.

Jak se vyvíjela „stodevítka“
Historie zrození letounu Bf 109 byla popsána již mnohokrát, a tak se tady omezíme na stručné shrnutí, že Willy Messerschmitt přihlásil svůj stroj do soutěže na budoucí stíhací jednoplošník i navzdory svým minimálním zkušenostem s touto kategorií. Čelil tvrdé konkurenci, jenže své soupeře dokázal překonat díky skutečně inovativní koncepci nového letounu, která zaručovala mimořádnou rychlost a stoupavost. Firma Daimler-Benz ale nestihla připravit slíbený motor, a tak musel prototyp „stodevítky“ dne 29. května 1935 odstartovat s britským agregátem značky Rolls-Royce. Sériová provedení Bf 109A, B, C a D používala motory série Junkers Jumo 210, což představovalo sice opět náhradní, ovšem dočasně více než dobře vyhovující řešení, a tudíž si Messerschmittův stroj brzy vybojoval obrovský respekt. Prodělával průběžný vývoj také po stránce své výzbroje, protože na samém počátku nosil jenom dva 7,92mm kulomety, ale počet zbraní se u dalších exemplářů zvýšil na čtyři a začalo se uvažovat také o montáži kanonu ráže 20 mm, což by ničivou sílu pozvedlo na kvalitativně dramaticky lepší úroveň. Kanony se však reálně objevily až na několika exemplářích provedení Bf 109C a ve vyšších počtech se s touto výzbroji dodávaly až některé série letounů Bf 109D. Stále se ovšem čekalo na onen definitivní motor značky Daimler-Benz, která jej dokončila v roce 1938, kdy se tudíž mohla začít vyrábět varianta Bf 109E. Výrazně výkonnější agregát DB 601 si však vynutil i úpravu draku, protože vyžadoval větší chladič. Ten se z čela trupu přesunul do křídla, které se proto muselo naprosto překonstruovat. První série „Emilů“, jak se Bf 109E často říkalo, měly opět jen čtyři kulomety ráže 7,92 mm, ale u dalších se palebná síla zvyšovala, takže standardem se staly dva kulomety a dva 20mm kanony. Některé subverze (značené písmenem B, např. Bf 109E-4/B) mohly nést i pumy, takže operovaly jako stíhací bombardéry.

Změny v sestavách zbraní
Další série vznikaly pro nasazení v Africe (tzv. Trop) či ve velkých výškách, kde se používaly pro průzkum či naopak pro stíhání výškových strojů nepřítele. Výškové verze měly přetlakové kabiny a zařízení GM-1 vstřikující oxid dusíku do motoru. Na základě praktických zkušeností z Francie se zvýšila ochrana pilotního prostoru, jenž obdržel silnější skla a pancéřování. Již od roku 1939 se však pracovalo na další výrazné rekonstrukci „stodevítky“, což ostatně souviselo i s vývojem nového motoru DB 601N. Willy Messerschmitt se rozhodl upravit aerodynamiku, takže letadlo získalo celkově hladší tvary, což se na první pohled projevilo především na krytu motoru. Další důležitou změnu představovaly zaoblené konce křídla či jiné tvary chladiče, což se spolu s výkonnějším motorem pozitivně projevilo v parametrech. Úpravami prošly i ocasní plochy, jejichž pohyblivé části získaly vyšší efektivitu, takže sériová letadla Bf 109F se mohla chlubit též lepší obratností. Sériová produkce „Friedrichů“, jak se jim nejčastěji přezdívalo, se rozběhla v létě 1940 a na podzim mohly nové stroje zasáhnout do boje. Výzbroj se na počátku skládala ze dvou 7,92mm kulometů a jednoho 20mm kanonu, který střílel dutou hřídelí vrtule. U letadla Bf 109F-2 se místo kanonu MG FF použil 15mm kulomet MG 151/15, který nabízel vyšší kadenci, a letoun Bf 109F-4, jenž se stal nejpočetnější podobou „Friedricha“, se vrátil ke kalibru 20 mm, a to v podobě nové zbraně MG 151/20. Podobně jako v případě „Emilů“ se do služby dostaly také stroje uzpůsobené pro úlohu stíhacích bombardérů, např. Bf 109F-4/B, ale hlavní poslání „stodevítek“ pochopitelně představoval vzdušný boj. Tomu byl přizpůsoben též důkladný výcvik pilotů Luftwaffe, kterou sice válka nutila redukovat výcvikové programy, ale i navzdory tomu měl průměrný německý pilot v roce 1942 za sebou podstatně více nalétaných hodin a náročnější přípravu než většina jeho soupeřů.

Nová Jakovlevova stíhačka
Kvalit „stodevítky“ si samozřejmě byli vědomi i příslušní činitelé v Sovětském svazu, protože sovětští letci se s prvními sériovými Bf 109 utkali nad Španělskem. A výsledky nebyly zrovna povzbudivé, protože se jasně ukázalo, že potenciál stíhacích jednoplošníků Polikarpov I-16 se dostal blízko svým limitům, o starších dvouplošnících I-15 nemluvě. Navíc sílil názor, že není daleko doba, kdy se německé a sovětské letouny střetnou nad Evropou znovu, takže Stalinovo letectvo požádalo konstruktéry o letouny nové generace. Zareagoval mj. Alexandr Nikolajevič Jakovlev, který už navrhl rychlý průzkumný a bombardovací stroj BB-22 (později přeznačený na Jak-4). Ten zaujal také sovětského diktátora, který si proto osobně promluvil s Jakovlevem a pověřil jej vývojem nové stíhačky s řadovým motorem, která ponese kanonovou výzbroj. Na základě rozhodnutí sovětské vlády začaly vznikat dvě verze tohoto letadla s odlišnými motory M-105 a M-106 a rovněž dvoumístný cvičný letoun, jenž měl pomoci pilotům při přechodu na novou konstrukci. Druhý ze zmíněných motorů se ale nedostal do sériové výroby, a proto se u všech prototypů stíhačky I-26 použily agregáty M-105P, v nichž byl instalován i 20mm kanon ŠVAK který pálil dutou hřídelí vrtule. Počítalo se také se čtyřmi 7,62mm kulomety, ale potíže s montáží zásobníků donutily konstruktéry snížit počet na dva. Letoun, který se poprvé vznesl 13. ledna 1940, měl smíšenou konstrukci, ve které se rozsáhle uplatňovalo i dřevo, překližka a plátno, takže např. křídlo obsahovalo jen minimum kovu. Stíhačka byla poté přejmenována na Jak-1 a na podzim 1940 se rozběhla sériová výroba. K té se připojily i dodávky dvoumístných cvičných letounů, značených původně UTI-26 a následně Jak-7UTI. Jakovlevův tým ale přišel i s návrhem přestavět cvičný stroj zpátky na stíhačku, protože jeho pevnější konstrukce mohla pro bojový letoun představovat významnou výhodu.

Dvě evoluční řady letounů
Tento stíhací letoun obdržel označení Jak-7 a zachovával si linii trupu cvičné verze, a proto se na pohled jevil jako dvoumístný. Jeho pevnější konstrukce umožňovala zvládnout i náročnější manévry ve vzduchu či operace z nekvalitních letišť. Pod křídlo se navíc daly zavěsit raketové střely RS-82. Výroba začala na podzim 1941 a následně se přešlo na dále vylepšenou variantu Jak-7A, u které se zvýšila ovladatelnost. Další velké změny přinesla varianta Jak-7B, jež byla dodávána od jara 1942 nejprve s motorem M-105PA a posléze M-105PF. Především se mohla chlubit větší palebnou silou, neboť na místo 7,62mm kulometů ŠVAK přišly zbraně UBS ráže 12,7 mm. Pochopitelně zůstal zachován kanon a také možnost nosit rakety, popř. i bomby. Od 22. výrobní série se změnil tvar trupu za kabinou, který přestal odpovídat onomu počátečnímu „cvičnému“ vzhledu. Překryt kabiny se stal kapkovitým a dramaticky se zlepšil rozhled pilota. Tyto série strojů Jak-7B tedy nakonec vypadaly téměř stejně jako Jak-1, ačkoli v konstrukcích zůstávaly značné rozdíly. „Jedničky“ se pokládaly za tzv. lehké Jaky, kdežto „sedmičky“ byly považovány za tzv. těžké. Zkušenosti ale přesvědčivě prokazovaly, že Jak-7 reprezentuje lepší design, takže některá vylepšení ze „sedmiček“ (např. kulomety UBS) se posléze aplikovala i u „jedniček“, jež obdržely označení Jak-1B. V rámci evoluce „sedmičky“ vznikla též malá série letadel Jak-7-37, která nesla 37mm kanon proti tankům, ale hlavní směr vývoje tvořil výškový stíhač Jak-7DI, který poprvé zasáhl do bojů nad Stalingradem, a to pod novým jménem Jak-9. Projevily se i změny ve výcviku pilotů, jenž se odpoutával od chyb z předválečných časů, kdy se drtivě preferovala kvantita před kvalitou. Sovětští piloti se totiž za války velice rychle učili, sbírali zkušenosti a osvojovali si novou taktiku. Počáteční přezíravost německých pilotů se tak sice pozvolna, ale nevyhnutelně měnila v respekt.
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Parametry letounu Jak-7B
Rozpětí křídla: 10,00 m
Celková délka: 8,48 m
Celková výška: 2,75 m
Prázdná hmotnost: 2522 kg
Vzletová hmotnost: 3005 kg
Motor: vidlicový Klimov M-105PF
Výkon motoru: 900 kW (1210 koní)
Max. rychlost: 573 km/h
Bojový dolet: 640 km
Bojový dostup: 10 000 m
Výzbroj: 20mm kanon ŠVAK a dva 12,7mm kulomety UBS

Parametry letounu Bf 109F-4
Rozpětí křídla: 9,92 m
Celková délka: 8,94 m
Celková výška: 2,60 m
Prázdná hmotnost: 2392 kg
Vzletová hmotnost: 2832 kg
Motor: vidlicový Daimler-Benz DB 601E
Výkon motoru: 1000 kW (1350 koní)
Max. rychlost: 610 km/h
Bojový dolet: 560 km
Bojový dostup: 12 000 m
Výzbroj: 20mm kanon MG 151/20 a dva 7,92mm kulomety MG 17

Měření sil
Vznik letounů Bf 109 i Jak-1/7 spojoval důraz na rychlost a obratnost, ale jejich konstrukce se přesto lišily, protože Němci od počátku chtěli celokovový stroj, kdežto v SSSR se preferovalo levnější smíšené (tedy částečně dřevěné a plátěné) provedení. Sovětský svaz navíc disponoval motory o nižším výkonu než Německo, a proto parametry Jakovlevových stíhaček většinou za stroji Willyho Messerschmitta mírně zaostávaly. „Stodevítka“ byla obvykle rychlejší, nabízela větší stoupavost a lepší vertikální obratnost, avšak Jaky si vedly o něco lépe při horizontálních manévrech a chovaly se stabilněji. Jejich pilotáž byla celkově méně náročná než u německých strojů, což korelovalo s předválečnou koncepcí sovětského letectva, které sázelo na kvantitu, a tudíž upřednostňovalo laciná a jednoduše ovladatelná letadla, do kterých mohlo posadit rychle vycvičené piloty. Právě dramatický rozdíl v úrovni výcviku představuje základní důvod oněch gigantických ztrát sovětského letectva v počáteční fázi bojů na východní frontě. Celkově se dá konstatovat, že Bf 109E/F byl o něco lepší než Jak-1/7, avšak nejednalo se o nějak dramatický rozdíl, který by kvalitní pilot v kokpitu sovětské stíhačky nedokázal vyrovnat. Problém ovšem spočíval v tom, že kvalitních pilotů se Stalinovu letectvu v roce 1941 zoufale nedostávalo a že i ona menšina schopných postrádala zkušenosti s novými konstrukcemi letadel. To všechno se tedy zákonitě projevovalo i v poměrech ztrát. Situace se začala pozvolna měnit až od poloviny roku 1942, kdy nastupovaly do výzbroje též nové varianty stíhaček Jak-7. Zlom představovala stalingradská bitva, kde poprvé bojovaly stroje Jak-9. Sovětská technika sice za tou německou pořád o něco zaostávala, zlepšovala se však úroveň pilotů, kteří nad Stalingradem dokázali, že mohou být důstojnými protivníky i pro německá esa.

Vyrobeno kusů
Jak-1/7 (všechny verze): 15 133
Bf 109 (všechny verze): 33 984
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