Duel: Meteor vs. V1:
Lov na Hitlerovy „odvetné zbraně“

13. června 1944 zasáhly Anglii první „létající pumy“ V1, v podstatě předchůdci dnešních střel s plochou dráhou letu. Součástí ochrany proti této šokující hrozbě se stala i novinka ve výzbroji RAF. Stíhací letoun Gloster Meteor tehdy na britském nebi jasně dokázal, že proudové motory představují skutečný přelom.

Západní Spojenci získali roku 1944 faktickou leteckou nadvládu, čímž pro Luftwaffe skončily rozsáhlé bombardovací útoky proti Velké Británii. Hitlerovi vědci, inženýři a vojáci ovšem už horečně připravovali „odvetné zbraně“, které měly posunout nálety na vyšší úroveň. Na scénu přišla „létající bomba“ Fi 104 neboli V1 a balistická raketa A-4 neboli V2. Jestliže proti druhé z nich v podstatě neexistovala efektivní obrana, zbraně V1 se projevily jako značně zranitelné, zvláště proti útokům rychlých stíhaček. Právě rychlost se tak stala klíčovým parametrem, díky němuž se prosadil proudový letoun Gloster Meteor, který do té doby platil spíš za experiment, pro který velitelé teprve hledali rozumné uplatnění.

Whittle prosazuje svůj nápad
Kořeny proudového pohonu ve Velké Británii sahají až do konce 20. let, kdy s touto koncepcí přišel Frank Whittle. V roce 1930 si patentoval motor, který místo standardních pístů používal kompresor a turbínu. Nasávaný a stlačovaný vzduch se ohříval hořením paliva a generoval tah pro pohyb vpřed. V té době šlo o skutečně revoluční nápad, který však přesto (nebo spíš právě proto?) nepřitáhl větší pozornost britského letectva. Whittle ovšem našel soukromou podporu, takže v roce 1937 mohl otestovat svůj motor WU (Whittle Unit). Počáteční výsledky byly spíš zklamáním, ale odhodlaný konstruktér pracoval, upravoval a vylepšoval, takže v říjnu 1938 se představila finální podoba agregátu s označením W.1. Tehdy už se změnil i názor letectva, jež zadalo objednávku na motor i příslušný letoun. Ačkoliv měl sloužit zejména pro pokusy, RAF očekávalo, že se využije i pro vytvoření specifikací na další typ, jenž přebere úlohu obranného přepadového stroje. První britské proudové letadlo E.28/39, které dodala firma Gloster a které poprvé vzlétlo 15. května 1941, zůstalo skutečně pouhým experimentem. Tah jednoho motoru nepostačoval, a tudíž letectvo sestavilo další zadání F.9/40, tentokrát na dvoumotorový letoun, byť realizací opět pověřilo firmu Gloster. Nejprve měl mít jméno Thunderbolt, ale kvůli snaze odvrátit záměnu s americkou stíhačkou P-47 se název změnil na Meteor. Whittle zatím vyvíjel novou verzi svého motoru zvanou W.2, jejíž sériovou výrobu zajišťovala značka Rolls-Royce, jenže práce běžely pomalu. Když tedy prototyp Meteoru dne 5. března 1943 poprvé vzlétl, byl vybavený konkurenčními proudovými agregáty Halford H.1. Stroj s motory W.2B odstartoval až 16. června téhož roku. V té době již firma Gloster realizovala objednávku sériových letadel Meteor Mk I s těmito agregáty, zatímco motory značky Halford měla mít verze Meteor Mk II. Ta však nakonec zůstala jen v prototypové fázi, protože z hlediska dodávek těchto motorů měl prioritu jiný typ stíhačky, a sice De Havilland Vampire.

Meteor jako přepadový stíhač
První sériové Meteory byly dodány v lednu 1944 a víceméně se shodovaly s prototypy, ovšem nelze opomenout jednu zásadní změnu, a sice instalaci plné výzbroje. Každý Meteor dostal do přídě čtyři kanony Hispano Mk III, což byla patrně nejlepší letecká hlavňová zbraň, jaká se za války dostala do arzenálu spojeneckých letadel. Jako první jednotka nových strojů byla určena 616. stíhací peruť RAF, jež do té doby „sedlala“ letouny Spitfire. S nimi a s jinými stíhačkami pak Meteory podstoupily srovnávací testy, ovšem ty nebyly pro fanoušky proudového pohonu úplně potěšující. Ukázalo se, že pístové letouny Spitfire, Tempest či Mustang nabízejí výrazně lepší stoupavost a dolet. Meteor vítězil jen podle maximální rychlosti, byť její hodnota nebyla nějak dramaticky vyšší. Jako nesmírně důležitá se ale ukázala skutečnost, že vrtulové stíhačky dovedly udržet svoje rychlostní maximum kolem 640 km/h jen krátkou dobu a ve velké výšce, zatímco Meteor létal rychlostí přes 650 km/h na úrovni hladiny moře. Především díky tomu se jevil jako optimální přepadový stíhač proti hrozbám, které se k ostrovům blížily v malé výšce, tedy zejména proti střelám V1, které začaly na Británii útočit v červnu 1944. První Meteory se dostaly do řadové služby v červenci a záhy zahájily operační lety. Zároveň se pracovalo též na zdokonalování konstrukce, takže 11. září 1944 poprvé odstartoval první stroj verze Mk III, jež obdržela silnější motory Rolls-Royce Derwent, větší zásoby paliva či odsuvný překryt kokpitu (zatímco „jednička“ měla odklápěcí). Proti hrozbě V1 se již neuplatnila, avšak čtyři letouny se v únoru 1945 přesunuly do Belgie, byť do konce války si nestihly připsat žádný sestřel. Vývoj ale běžel dál, vznikaly další verze Meteoru a proudové stroje směřovaly i do zahraničí. Ačkoli se rodily výkonnější stroje a Meteor záhy zastaral, byl to právě tento typ, jemuž přísluší hlavní zásluhy za přechod západních zemí do reaktivní éry.

Koncepce pulzačního motoru
Také kořeny „létající bomby“ V1 se dají vysledovat hodně daleko do historie, v tomto případě až do samých počátků letectví, neboť již před první světovou válkou se odehrály první pokusy s letadly bez osádky. Dálkově řízené letouny, jimž se říkalo „vzdušná torpéda“, se zvažovaly i jako útočné prostředky, v meziválečné éře však sloužily převážně jako létající terče k výcviku protivzdušné obrany. Takovými letadly se zabývala mj. německá firma Argus. Původně úplně nezávisle na této iniciativě se studoval rovněž nový typ motoru, jenž byl znám jako pulzační a jehož propagátorem byl Paul Schmidt. Nejsilnější stránku tohoto motoru tvořila jednoduchost, neboť „srdce“ představovala prostá spalovací komora, která byla v přední části opatřená mříží s uzavíracími klapkami, kdežto v zádi se nalézala tryska. Při letu vpřed vnikal do komory přes otevřené klapky vzduch, ten se smísil s palivem a došlo k prudkému hoření, jehož tlak uzavřel klapky, a tudíž spaliny vycházely tryskou ven a vyvodily tah. Vzniklý podtlak trysky otevřel a celý proces se opakoval zhruba 50krát za sekundu. To ale bylo i hlavní slabinou, jelikož tah se takřka nedal regulovat a kvůli opotřebení klapek měl motor velice malou životnost, řádově jen v hodinách. Pro pilotované letouny se tedy příliš nehodil, avšak jevil se jako ideální pohon pro jednorázový útočný prostředek, ačkoliv Luftwaffe na začátku přisuzovala takové zbrani pouze nízkou prioritu. Schmidt tedy zahájil spolupráci s firmou Argus a vznikly prakticky použitelné pulzační motory, zatímco britské letectvo stupňovalo bombardování Říše. 19. června 1942 byl proto schválen vývoj první „odvetné zbraně“ (V1, Vergeltungswaffe 1), jak znělo krycí jméno „létající pumy“ určené k útokům na Londýn. Luftwaffe ji oficiálně vedla jako Fieseler Fi 103, protože tato firma se starala o výrobu draků, kdežto Argus dodával motory, společnost Walter startovací katapulty a firma Ascania naváděcí soustavu.

Navádění a nasazení střel V1
Právě řízení této zbraně na cíl představovalo pro konstruktéry zpočátku velký oříšek. Přestože se zvažovalo i navádění rádiem, bylo jasné, že britská převaha v elektronickém boji by zřejmě vedla k rychlému zneškodnění takové zbraně. V1 proto musela mít zcela autonomní navádění, které by se nedalo nijak rušit. Vznikla tak soustava, jež zahrnovala kompas a gyroskopy, které se staraly o správný směr letu, kdežto barometr udržoval výšku a s pomocí příďové vrtulky se počítala vzdálenost. Když střela urazila danou vzdálenost, která měla odpovídat trase od místa startu do středu Londýnu, došlo k zablokování kormidel, jež poslala střelu do sestupného letu, a zároveň se odjistila výbušná hlavice o váze 850 kg. Systém řízení byl zdaleka nejsložitějším prvkem celé zbraně, protože zabral zhruba třetinu z normovaných 350 hodin pro výrobu jedné V1. To současně ukazuje, že jinak šlo o ohromně jednoduchou konstrukci, aby se daly vyrábět tisícové série. Zkoušky střel začaly v prosinci 1943 a v dubnu 1944 byl ustaven útvar, který se měl zabývat jejich nasazením. Nesl krycí jméno Flak-Regiment 155(W), jeho organizace byla podobná jako u běžného pluku protivzdušné obrany a vedle samotných střel dostal i startovací rampy s katapulty, ze kterých se V1 vydávaly na svou smrtící cestu. První salva byla odpálena 12. června 1944, ale ani jedna střela nedospěla k cíli. O den později odstartovalo dvanáct střel, z nichž čtyři dopadly v Británii, a útoky se stupňovaly. Armády Spojenců sice obsadily oblasti s rampami ve Francii, ale Němci vypouštěli další V1 proti Belgii. Odpalovali střely i z letounů He 111 a nasadili nové odlehčené verze „létající bomby“, jejichž dostřel vzrostl až na 370 km. Poslední V1 tedy dopadla na Londýn až 29. března 1945. Kariéra této pozoruhodné zbraně ale pokračovala i po válce, neboť u vítězných velmocí vznikly různé deriváty (mj. americká střela JB-2 Loon, sovětská zbraň 10Ch či francouzský terč CT 10), ze kterých se poté vyvinula nová generace zbraní, tedy střely s plochou dráhou letu.
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Parametry letounu Gloster Meteor Mk I
Rozpětí křídla: 13,11 m
Celková délka: 12,60 m
Celková výška: 3,96 m
Prázdná hmotnost: 3692 kg
Max. hmotnost: 6260 kg
Motory: 2× Rolls-Royce W.2B/23C Welland I
Tah motorů: 2× 7,1 kN
Max. rychlost: 660 km/h
Operační dolet: 850 km
Operační dostup: 12 200 m
Výzbroj: čtyři 20mm kanony Hispano Mk III

Parametry zbraně Fieseler Fi 103A
Rozpětí křídla: 5,33 m
Celková délka: 7,73 m
Celková výška: 1,42 m
Prázdná hmotnost: 675 kg
Startovní hmotnost: 2150 kg
Motor: Argus As 109-014
Tah motoru: 3,5 kN
Max. rychlost: 640 km/h
Praktický dostřel: 270 km
Letová výška: 300 až 900 m
Hlavice: 850 kg Amatolu nebo Trialenu

Měření sil
Útoky střel V1 reprezentovaly pro britskou protivzdušnou obranu mimořádnou výzvu, protože šlo o malé, velice rychlé a nízko létající objekty. Britové tedy museli posílit své protiletadlové dělostřelectvo a balonové přehrady a vysílali proti „létajícím bombám“ i své nejlepší stíhačky. Kromě klasických vrtulových strojů Spitfire, Tempest a Mustang nasadili též revoluční letadla Gloster Meteor, která se mohla chlubit především výtečnou rychlostí v malých výškách. První případ, kdy proudový letoun zneškodnil V1, se odehrál 4. srpna 1944, ačkoliv jeho průběh byl vskutku příznačný. Pilot T. D. Dean se ke střele přiblížil a pokusil se o klasický sestřel, ovšem čtveřice kanonů Hispano Mk III selhala, a proto se Dean musel uchýlit k triku, který používali i piloti vrtulových letadel, a sice k převrácení V1 koncem vlastního křídla. Potíže s kanony ale přetrvávaly a zjistilo se, že při prudkých manévrech se mohou prázdné nábojnice zasekávat ve vyhazovačích. Po odstranění tohoto problému si Meteory vedly stále lépe a během srpna 1944 si připsaly (když počítáme i onen první Deanův úspěch) celkově 13 zničených střel V1. Jejich skóre by zřejmě nadále vzrůstalo, počátkem záři však Němci museli útoky na Londýn přerušit a Meteory již nedostaly příležitost. Proti Anglii bylo odpáleno kolem 10 000 „létajících pum“, z nichž jen asi 2500 dopadlo na Londýn, zatímco více než 2000 jich bylo sestřeleno. Vojenské škody byly minimální, jenže úspěch V1 spočíval v tom, že Britové museli na obranu proti nim vyčlenit obrovské zdroje. Útoky „létajících pum“ i akce stíhaček Meteor ale každopádně jasně ukázaly, že budoucnost letectví patří reaktivnímu pohonu.

Vyrobeno kusů
Gloster Meteor (všechny verze): asi 4000
Fieseler Fi 103 (všechny verze): asi 30 000
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