Duel: Lancaster vs. Bf 110:
Kořist a lovec nad německými městy

Během spojenecké bombardovací ofenzívy se Britové soustřeďovali na noční operace, ve kterých hrály významnou roli letouny Avro Lancaster. Němci však proti nim vybudovali účinnou ochranu ve formě nočních verzí stíhačů Bf 110, jejichž střety s britskými letadly postupně získaly charakter „technologických závodů“.

Britské letectvo přikládalo nočním útokům význam již před druhou světovou válkou a několik nepovedených denních náletů na Německo vedlo k utvrzení původního názoru. Spojenci si při své strategické ofenzívě rozdělili role tak, že Američané pod ochranou stíhaček útočili ve dne, zatímco strojům RAF poskytovala ochranu zejména tma. To se však záhy změnilo, protože na straně Třetí říše vznikala impozantní síla nočních stíhačů s radary, mezi kterými patřila hlavní role typu Bf 110. Britové sice posílali nad Německo i stovky Lancasterů, ovšem většina jejich střetů s německými „Nachtjäger“ probíhala jako souboje dvou letadel, během nichž se Britové snažili uniknout kanonům dotírajícího německého stroje.

Přechod od dvou motorů ke čtyřem
Zaručeně nejlepší britský těžký bombardér druhé světové války (a podle mínění některých lidí i nejlepší vůbec) Avro Lancaster je často popisován jako čtyřmotorová verze dvoumotorového typu Manchester. To je ovšem hodně zjednodušující. Nepříliš podařený Avro 679 Manchester vznikl jako odpověď na zadání britského letectva P.13/36, jež žádalo střední bombardér, který bude schopen útočit i střemhlavě a shazovat torpéda. Výsledkem byl poněkud zvláštní design, jenž se kvůli posledně zmíněnému požadavku vyznačoval mj. obrovskou pumovnicí. První let se odehrál 25. července 1939, avšak od začátku bylo jasné, že jde o problematický stroj, jehož potenciál snižovaly slabé a nespolehlivé motory Rolls-Royce Vulture. Letectvo sice objednalo sériovou produkci, ale prozíravý konstruktér Roy Chadwick již pracoval na zásadní změně, jíž se stal přechod ke čtyřmotorové konfiguraci. Ve válečné situaci pak dostala firma Avro pokyn zahájit výrobu čtyřmotorových bombardérů Halifax konkurenční značky Handley-Page, tehdy však Chadwick nabídl onen úplně překonstruovaný Manchester, jenž nesl firemní jméno Avro 683 a disponoval čtyřmi výbornými motory Rolls-Royce Merlin X. První prototyp odstartoval dne 9. ledna 1941, vlastně ještě před tím, než Manchester absolvoval svou první bojovou misi, která jen potvrdila nedostatky tohoto stroje. Na RAF ale velice zapůsobil čtyřmotorový letoun a následovalo zastavení výroby objednaných letadel Manchester, místo nichž měla firma Avro dodávat nové čtyřmotorové bombardéry pod názvem Lancaster. První stroje byly vyrobeny na podzim 1941 a letoun dosáhl operační způsobilosti v únoru 1942. Vznikl skutečně mimořádně povedený typ s vynikajícími výkony. Velitel britského bombardovacího letectva Arthur Harris dokázal přesvědčit Churchilla, že Lancaster je zbraní, jež dovede sama vyhrát válku, takže byl neustále zvyšován počet objednaných bombardérů.

Bombardér s mimořádnou nosností
V některých situacích tak nastával nedostatek agregátů Merlin, které byly třeba i pro stíhače, a tudíž vznikaly alternativní verze Lancasterů. Kromě základní verze Mk I se vyráběly i letouny varianty Mk II s motory Bristol Hercules a letouny Mk III s licenční americkou verzí agregátů Merlin od společnosti Packard. Kromě toho je třeba zmínit verze s přídomkem (Special), které sloužily k dopravě opravdu speciálních zbraní, jako byla „skákající“ bomba k ničení přehrad a obří „zemětřesné“ bomby Tallboy a Grand Slam, z nichž druhá vážila zhruba deset tun. Žádný jiný letoun nedovedl tato monstra zvládnout. Nosnost Lancasterů se ale samozřejmě nejčastěji využívala k dopravě většího počtu menších pum na německá města. První nálety ve dne vedly k příliš velkým ztrátám, a tak se od jara 1942 britské bombardéry soustředily na noční útoky a denní operace přenechaly americkým letadlům, jež se těšila silné stíhací ochraně. Britové poté dopracovali noční nálety k takové dokonalosti, že se jich nevzdali ani v době, kdy už Spojenci dosáhli ve dne téměř absolutní vzdušné převahy. Proudy Lancasterů mířily na německá města, na něž shazovaly smrtící směs trhavých, tříštivých a zápalných pum. Pro ochranu se spoléhalo na trojici věží, z nichž přední a horní nesly po dvou kulometech, zatímco v zadní se nacházely čtyři zbraně. Jejich „pušková“ ráže 7,7 mm byla poměrně brzy zhodnocena jako nedostatečná, silnější výzbroj v podobě 12,7mm kulometů však dostaly jen asi čtyři stovky letounů. Naopak neustálým zlepšováním procházela elektronická výstroj Lancasterů, jež tedy získaly navigační radarový systém H2S, výstražný radiolokátor proti stíhačkám Monica (jenž ale nikdy opravdu spolehlivě nefungoval) či modernější navigační systém Oboe. Na některých strojích se objevil i rušič německých radiolokátorů ABC (Airborne Cigar) a postupně zdokonalované Lancastery prováděly nálety na německá města až do dubna 1945.

Problémy s motory a první nasazení
Ani vývoj letadla Bf 110 nebyl úplně snadný. Původní zadání „Kampfzerstörer“ žádalo letoun schopný fungovat jako dvoumotorový těžký stíhač i lehký bombardér, a proto se počítalo také s pumovnicí. Tento prvek však potom zmizel, projekt se přejmenoval na „Zerstörer“ a jasným vítězem se stal typ, který navrhnul Willy Messerschmitt a který poprvé vzlétl 12. května 1936. Své konkurenty převyšoval hlavně po stránce doletu, což byla zároveň slabina jednomotorové stíhačky Bf 109, a proto se předpokládala úzká spolupráce obou typů. Drak „stodesítky“ nebyl nijak špatnou konstrukcí, ale letoun (vlastně podobně jako Manchester) stále trápily problémy s motory Daimler-Benz DB 600. Dočasně se přešlo na agregáty Junkers Jumo 210B, ovšem ty vedly k nepříliš dobrým výkonům prvních sériových letounů Bf 110A a Bf 110B, jež putovaly do výzbroje Luftwaffe v letech 1937 a 1938. Teprve pak začala značka Daimler-Benz dodávat kvalitní a spolehlivé agregáty DB 601, jimiž byla opatřena varianta Bf 110C. Už tak působivý akční rádius se dále zvýšil na 1000 km a maximální rychlost vzrostla na 550 km/h, což se sice nemohlo rovnat nejlepším jednomotorovým letadlům, ale předpokládalo se, že „stodesítka“ to vynahradí silnou výzbrojí. Verze C nesla v přídi dva 20mm kanony a čtyři 7,92mm kulomety, kromě toho druhý člen osádky obsluhoval další (pohyblivý) kulomet stejné ráže. První bojové výsledky Bf 110 nad Polskem, Skandinávií, Beneluxem a Francií byly vysoce povzbudivé, ale do značné míry klamaly. Luftwaffe se tam totiž střetávala s nepřipraveným a hůře vybaveným protivníkem, na kterého Bf 110 stačil, ale jakmile došlo na střety s novějšími britskými stíhači Hurricane a Spitfire, začaly ztráty „stodesítek“ rychle narůstat. V bitvě o Británii se tyto stroje v podstatě neosvědčily, a ačkoliv nad severní Afrikou si opět vedly celkem dobře, postupně se přesunuly k úkolu, pro který se zjevně hodily daleko lépe.

Evoluce německých zbraní a senzorů
Již během bitvy o Británii totiž Němce zaskočily první útoky bombardérů RAF. Ačkoliv nešlo na počátku o příliš účinné operace, způsobily obavy, protože Luftwaffe dost podcenila obranu vzdušného prostoru Třetí říše. Začalo horečné budování nočního stíhacího letectva. A právě to byla role, kterou mohly výtečně zastat Bf 110, u kterých se ostatně od začátku předpokládalo i ničení bombardérů. Jejich robustní konstrukce navíc umožňovala, aby nosily senzory, jež byly pro noční stíhání potřeba. Nejdříve se k tomuto úkolu modifikovaly stroje provedení C, D a E, ale na konci roku 1941 se objevil Bf 110F-4, první speciální noční stíhací varianta, aby červen 1942 přinesl příchod určitě nejdůležitější verze s tímto účelem, a to Bf 110G-4. Pro pátrání po britských narušitelích měla dvoučlenná (u pozdějších verzí i tříčlenná) osádka nejdříve jen své oči a vysílačku, pomocí níž ji naváděli operátoři pozemních radarů systému Himmelbett, záhy ovšem nastoupily první palubní senzory. Infračervené detektory Spanner se příliš neosvědčily, a proto se v srpnu 1941 objevil radar FuG 202 Lichtenstein B/C, ačkoli standardní výbavou se stal až někdy v polovině roku 1942. V roce 1943 následoval výkonnější FuG 212 Lichtenstein C-1 a posléze FuG 220 Lichtenstein SN-2 na nižší frekvenci. Vedle toho nesly některé Bf 110 pasivní radiolokační detektory FuG 227 Flensburg, které sledovaly paprsky britských přístrojů Monica. Zlepšovala se také výzbroj nočních stíhačů, protože u části z nich byly 20mm kanony v přídi nahrazeny 30mm zbraněmi MK 108. Některé Bf 110 nosily i systém „Schräge Musik“, jak se nazývaly dvojice 20mm kanonů mířících šikmo vzhůru, díky čemuž bylo možno účinně napadat zranitelná břicha bombardérů. Díky tomuto zlepšování si Bf 110 uchovávaly vysokou efektivitu až do konce války, přestože v jejím úplném závěru již situace Německa samozřejmě způsobovala, že se jejich potenciál nemohl plně využít.
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Parametry bombardéru Avro Lancaster B Mk I
Standardní osádka: 7 mužů
Rozpětí křídla: 31,09 m
Celková délka: 21,18 m
Celková výška: 6,1 m
Prázdná hmotnost: 16 738 kg
Maximální hmotnost: 31 751 kg
Typ motorů: vidlicové Rolls-Royce Merlin XXIV
Výkon motorů: 4× 1223 kW (1640 koní)
Max. rychlost: 462 km/h
Bojový dolet: 4070 km
Bojový dostup: 7470 m
Útočná výzbroj: max. 6350 kg trhavých, tříštivých a zápalných bomb
Obranná výzbroj: osm 7,7mm kulometů Browning Mk II

Parametry stíhače Messerschmitt Bf 110G-4
Standardní osádka: 3 muži
Rozpětí křídla: 16,27 m
Celková délka: 12,65 m
Celková výška: 4,0 m
Prázdná hmotnost: 5100 kg
Maximální hmotnost: 9000 kg
Typ motorů: řadové Daimler-Benz DB 605B-1
Výkon motorů: 2× 1100 kW (1475 koní)
Max. rychlost: 550 km/h
Bojový dolet: 2100 km
Bojový dostup: 8000 m
Útočná výzbroj: dva 20mm kanony MG 151/20 a čtyři 7,92mm kulomety MG 17
Obranná výzbroj: jeden dvojitý 7,92mm kulomet MG 81Z

Měření sil
K prvnímu souboji mezi Lancasterem a noční stíhačkou Bf 110 došlo nad Belgií v noci z 2. na 3. června 1942, ale takových střetů měly do konce války proběhnout tisíce. Všeobecně platilo, že Bf 110 měl navrch z hlediska ničivé síly, jelikož jeho kanony byly zkrátka daleko účinnější než malorážové kulomety ve věžích britských bombardérů. Spíše než na obrannou palbu proto Britové spoléhali na manévry, zejména prudké stoupání a klesání, pomocí něhož se jim leckdy dařilo německému pronásledovateli uniknout. Přesto se ale skóre pohybovalo kolem 10:1, tzn. na deset zničených Lancasterů připadal jeden sestřelený Bf 110, což samozřejmě Němcům víc než vyhovovalo. A s tím, jak rostly zkušenosti německých pilotů, se skóre ještě zlepšovalo, až se postupně vyšplhalo téměř na 30:1, takže existovala období, kdy Němci dokázali sestřelovat Lancastery prakticky stejně rychle, jako je britský průmysl dokázal vyrábět! Určitou úlevu pro Brity znamenala některá jejich nová technická opatření, mj. systém Window, tzn. rozhazování staniolových pásků pro „oslepení“ německých radarů, ale i tomu se Němci naučili čelit. Pořád se dalo říci, že v oněch „technologických závodech“ radarů, rušičů a jiných vynálezů většinou vedli Němci, na něž museli Britové reagovat. Zásadní změnu přineslo až rozsáhlejší používání britských nočních stíhačů Mosquito, jež znamenaly pro Bf 110 obrovskou hrozbu, přesto však němečtí „Nachtjäger“ sbírali úspěchy až do závěru války, kdy většinu z nich „uzemnil“ prostý fakt, že pro jejich letadla chybělo palivo. Každopádně lze však souhrnně konstatovat, že noční stíhače Bf 110 dokázaly nad bombardéry Lancaster vyhrávat.

Vyrobeno kusů
Avro Lancaster (všechny verze): 7377
Messerschmitt Bf 110 (všechny verze): 6170
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