Duel: Mosquito NF vs. He 219 Uhu:
Noční stíhačky nad Třetí říší

Druhá světová válka přivedla na scénu novou kategorii nočních stíhačů, které pátraly po nepříteli za pomoci palubních radarů. Na absolutní špičku patřily varianty legendárního britského stroje Mosquito, se kterými se mohlo měřit jen málo německých letounů. Jako snad nejlepší příklad lze zmínit Heinkel He 219.

Na počátku největšího konfliktu v dějinách lidstva nevlastnilo žádné letectvo stroj, který by se dal označit za noční stíhačku. V průběhu války se ovšem rozpoutaly intenzivní „technologické závody“, z nichž vzešly vyspělé noční stíhací letouny opatřené radiolokátory, kdežto na straně bombardérů se rozvíjely prostředky elektronického rušení. Zenit nočního stíhání nastal během britské letecké ofenzívy, které čelily německé noční stíhače. Britské bombardéry ale neútočily bez ochrany, protože je doprovázely výborné letouny Mosquito. Na nočním nebi nad Třetí říší se tak rozpoutávaly nelítostné vzdušné souboje, ve kterých se ozývalo nejen staccato kanonů a kulometů, ale i bzukot palubních radiolokátorů a rušiček.

Zrození „Dřevěného zázraku“
Slavný letoun de Havilland Mosquito nepochybně patří mezi nejznámější a nejlepší stroje, jež zasáhly do druhé světové války. A není málo těch, kdo jej pokládají i za vůbec nejpovedenější lehký vrtulový bombardér v dějinách. Na konstrukci se začalo pracovat již roku 1936 a už v té době se pevně počítalo s tím, co se později stalo pro „Mossie“ (jak se poté letounu přezdívalo) charakteristickým, totiž s dřevěným drakem. Konstruktéři se záměrně vyhnuli většímu využití kovů právě kvůli předpokladu jejich nedostatku v průběhu očekávané války. První prototyp se vznesl 25. listopadu 1940 a ihned zaujal svým elegantním vzhledem. Přestože je to (vzhledem k pozdější slávě letounu) paradoxní, velení RAF se na něj zpočátku dívalo skepticky, neboť se měl obejít zcela bez hlavňové výzbroje. Geoffrey de Havilland si ale byl jistý, že si jeho lehký bombardér vystačí s výjimečnou rychlostí, jež mu sama měla poskytovat dostatečnou ochranu přes letouny Luftwaffe. Záhy po zahájení sériové výroby na podzim 1941 se potvrdilo, že měl pravdu, ale nyní již obraťme pozornost k druhému prototypu, který vzlétl 15. května 1941. Na rozdíl od základní podoby byl vyzbrojen čtyřmi 20mm kanony v pouzdru pod trupem a čtyřmi 7,7mm kulomety v přídi, protože vznikl coby stíhačka. Nikdy se s ním ale moc nepočítalo pro denní boj, neboť velká nosnost a další charakteristiky jej předurčovaly pro roli noční stíhačky, která ponese i radar. Tak vznikla sériová verze NF Mk II, která dostala radiolokátor AI Mk IV s typickými „stromečkovými“ anténami na přídi. První letouny se dostaly do výzbroje v lednu 1942 u 157. squadrony, jež hlídkovala nad východní Anglií, a následovala 23. squadrona, jejíž stroje bojovaly ve Středomoří. Pokud pro protivzdušnou obranu Třetí říše znamenaly problém bombardovací verze „Dřevěného zázraku“ (což byla další přezdívka letounu), pro bombardéry Luftwaffe byly postrachem noční stíhačky Mosquito NF.

Další generace nočních stíhačů
Vývoj se však pochopitelně nezastavil. V polovině roku 1942 byly k dispozici nové radary AI Mk VIII, jež byly vestavěny do části již existujících strojů verze NF Mk II, které byly posléze označovány jako NF Mk XII. Jelikož tento radar centimetrové vlnové délky měl parabolickou anténu, která vyplňovala příď letounu, bylo nutno se vzdát kulometné výzbroje, avšak zásadní pokrok v kvalitě detekce s novým přístrojem za to nesporně stál. Prakticky shodné byly stroje Mosquito NF Mk XIII, jediný rozdíl byl v tom, že nešlo o konverzi „dvojek“, ale o zcela nově postavené exempláře. Další část letadel NF Mk II prošla přestavbou na provedení NF Mk VII, které se vyznačovalo americkým přístrojem AI Mk X v charakteristicky protažené přídi. Výše zmíněné letouny lze pokládat za „první generaci“ nočních stíhaček Mosquito. Za stroje „druhé generace“ lze označit dva modely s výkonnějšími motory. Mosquito NF Mk XIX byl výškový noční stíhač s agregáty Rolls-Royce Merlin 25, které produkovaly výkon po 1219 kW, tj. o asi 130 kW víc než základní Merlin 21/23. Letoun mohl nést jak britské, tak americké radary. Pro likvidaci výškových průzkumných strojů Luftwaffe pak byl vytvořen „super-výškový“ speciál NF Mk XV s prodlouženým rozpětím, dvěma agregáty typu Merlin 76/77 (o síle po 1275 kW) a výzbrojí v podobě pouze čtyř kulometů. Mohl bojovat ve výšce přesahující 13 000 m, ale do reálného nasazení se nikdy nedostal. Nejlepší noční stíhačkou Spojenců za celou válku tak byl stroj Mosquito NF Mk 30, vyráběný od léta 1944. S novými obměnami motorů Merlin nabízel operační výšku okolo 11 500 m a dosahoval v ní rychlosti přes 650 km/h. Kromě radaru nesl i systémy pro elektronický boj, a navíc nebyl koncipován jako klasický „obranný“ noční stíhač. Jeho úkolem bylo aktivně vyhledávat letadla přímo nad Německem či okupovanými územími, případně eskortovat útočící britské bombardéry. Na obloze nad Třetí říší nebylo mnoho strojů, které by pro „třicítku“ představovaly adekvátní soupeře.

Letoun, který okouzlil generála
Jedním z mála byl speciální noční stroj Heinkel He 219 Uhu (Výr), popisovaný i jako nejlepší pístový noční stíhač Luftwaffe. Jeho zrod byl ovšem značně komplikovaný a poznamenalo jej soupeření mezi ministerstvem letectví a velením nočních stíhaček (resp. mezi dvěma osobami, které v těchto institucích působily, a to Erhardem Milchem a Josefem Kammhuberem). Spory, jež vznik této nesporně velmi slibné konstrukce zpomalily, ovšem vypovídají spíš o poměrech v Třetí říši než o letounu samotném. Společnost Heinkel jej původně navrhla v roce 1940 jako vysoce univerzální dálkový stroj, schopný fungovat jako těžký stíhací, lehký bombardovací či průzkumný, ale projekt byl odmítnut, mj. proto, že asi obsahoval až příliš mnoho inovativních řešení, mj. nápadně vpřed posunutou kabinu, podvozek příďového typu (v Německu byl tehdy odmítán coby „americký nesmysl“), vysoko posazené křídlo či dálkově ovládané kulomety na obranu zadní polosféry. „Druhou šanci“ pro Heinkelův program tedy poskytly až stupňující se nálety britských bombardérů, mezi nimiž se pak objevily i rychlé letouny Mosquito, na jejichž výkony německé stíhače nestačily. Generál Kammhuber proto žádal speciální noční stíhač pro obranu nebe Třetí říše, a když mu Heinkel představil svůj koncept, německý generál byl zcela ohromen. V únoru 1942 tedy začala stavba prototypu, jenž ale vzlétnul až 15. listopadu, neboť se muselo čekat na novou verzi motoru Daimler-Benz DB 603. Letoun hned předvedl výtečné výkony, avšak ukázal se jako nestabilní, což se u dalších exemplářů řešilo prodloužením trupu a zvětšením ocasních ploch. V květnu 1943 byly předsériové kusy poslány přímo k operačním testům a výsledky byly impozantní, protože již v noci z 11. na 12. června sestřelil jeden z nich pět bombardérů. Za dalších deset dní zničily tři He 219 celkem dvacet strojů RAF včetně šesti letounů Mosquito, načež Luftwaffe konečně změnila názor.

Různé sestavy kanonů a radarů
Spojenecké nálety však počínající sériovou produkci stále více komplikovaly, navíc se He 219 řadil mezi poměrně složité a na kvalitu náročné stroje, a tak výroba nikdy nedosáhla žádaného tempa. Místo plánovaných 100 letadel za měsíc se dosahovalo spíš desetiny tohoto počtu, ale i tak He 219 opravdu zapůsobily. Sériově se dodávalo několik variant a sub-variant, jež se lišily zejména sestavami zbraní; testováno bylo okolo třiceti různých konfigurací! Letadla zpravidla měla pod trupem pouzdro, kde byly nejčastěji montovány čtyři 20mm kanony MG 151/20, ale užívaly se i 30mm zbraně MK 103. Další dva 20mm kanony se nalézaly v kořenech křídla; od dálkově řízených kulometů mířících vzad se nakonec upustilo, ale do řady kusů byly umístěny baterie systému Schräge Musik, který umožňoval palbu šikmo vzhůru. V případě He 219 byly do trupu za připojením křídla nejčastěji instalovány dva 30mm kanony MK 108 se zásobou po 100 nábojích. S tímto zařízením se noční stíhač dokázal přiblížit k nic netušícímu bombardéru ze spodní části zadní polosféry a zahájit střelbu do zranitelného spodku trupu. Ale k tomu, aby bombardér nalezl, potřeboval palubní radar, což byly v případě letadel He 219A přístroje FuG 212 Lichtenstein C-1 a FuG 220 Lichtenstein SN-2, z nichž druhý dokázal zajišťovat varování i pro zadní polosféru. Radary dovedly zjistit britský bombardér na vzdálenost okolo 4 km, což bylo více než standardní vzdálenost mezi jednotlivými letouny, takže He 219 mohly víceméně volně operovat nad přidělenou zónou, pátrat po „narušitelích“ a útočit na ně. Speciální letouny odlehčené verze He 219A-6 sloužily pro „lov“ rychlých letounů Mosquito. Standardní He 219 se pak leckdy střetávaly s nočními stíhacími verzemi „Dřevěného zázraku“, které doprovázely bombardovací svazy RAF. Německých letounů ale bylo příliš málo na to, aby mohly ofenzívu Spojenců nějak zásadně narušit. Pro zajímavost lze doplnit, že dva He 219 sloužily několik let po válce (pod názvem LB-79) v československém letectvu.
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Parametry letounu DH.98 Mosquito NF Mk II
Osádka: 2 muži
Rozpětí křídla: 16,51 m
Celková délka: 12,73 m
Celková výška: 4,65 m
Prázdná hmotnost: 6092 kg
Max. vzletová hmotnost: 9798 kg
Typ motorů: Rolls-Royce Merlin 21/23
Výkon motoru: 2× 1089 kW (1460 koní)
Max. rychlost: 595 km/h
Bojový dolet: 2510 km
Bojový dostup: 10 970 m
Výzbroj: čtyři 20mm kanony Hispano Mk II a čtyři 7,7mm kulomety Browning Mk II

Parametry letounu Heinkel He 219A-7 Uhu
Osádka: 2 muži
Rozpětí křídla: 15,5 m
Celková délka: 18,5 m
Celková výška: 4,4 m
Prázdná hmotnost: 8510 kg
Max. vzletová hmotnost: 14 245 kg
Typ motorů: Daimler-Benz DB 603E
Výkon motoru: 2× 1324 kW (1175 koní)
Max. rychlost: 616 km/h
Bojový dolet: 1540 km
Bojový dostup: 9300 m
Výzbroj: různé sestavy 20mm kanonů MG 151/20 a 30mm kanonů MK 103 a MK 108

Měření sil
Je velice příznačné, že noční stíhací verze letounu Mosquito představovaly jen jednu z mnoha sfér působení tohoto mimořádně podařeného letadla, kdežto He 219 byl úzce specializovaným strojem, který sloužil výlučně k nočnímu stíhání. Jeho zrod také poznamenala enormní rivalita mezi různými osobami a zájmovými skupinami, která pochopitelně tříštila kapacity Německa. He 219 vznikl i coby odpověď na výkony letadel Mosquito, jejichž značné rychlosti a dostupu nebyly jiné stroje Luftwaffe schopny čelit. Německý letoun sice dosahoval vyšší rychlosti než první verze britského typu, ovšem s rostoucími výkony svých motorů Merlin dokázali Britové situaci obrátit a poslední modely stíhačů Mosquito se opět ocitly na absolutní špičce. Zuřil ale i boj v sektoru elektronické a hlavňové výzbroje. Letouny Mosquito NF na počátku používaly radiolokátory s metrovou vlnovou délkou, ale postupně se došlo k vyspělejším centimetrovým radarům, které už nevyžadovaly typické „stromečky“ antén. Na He 219 se uplatnily jen radary decimetrové délky, navíc Britové disponovali zařízením, které detekovalo jejich signály, takže stíhače Mosquito mohly německé stroje cílevědomě vyhledávat. Němci si uchovali dominanci v hlavňové výzbroji, neboť užívali i 30mm kanony a zavedli slavný systém vzhůru střílejících zbraní Schräge Musik. Pokud nepočítáme několik nočních Me 262, pak lze říci, že He 219 byl jediný německý noční stíhač schopný víceméně rovnocenně čelit letounům Mosquito, ale jeho specializace a složitost představovala vážný handicap. Přibližně tři stovky vyrobených He 219 pak prostě nebyly silou, jež by mohla čelit téměř 1500 kusů výtečné noční stíhačky Mosquito, které proto právem náleží i vítězství v našem duelu.
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