Duel: Osádky bombardérů:
Na palubách letounů USAAF a Luftwaffe

Spojené státy i nacistické Německo dlouhodobě považovaly svá bombardovací letadla za jeden z hlavních nástrojů pro vítězství, a proto věnovaly velkou pozornost výcviku jejich osádek. Válečný tlak si však nevyhnutelně vynutil zkrácení intenzivní, jenže pro náročné podmínky konfliktu neúnosně dlouhé přípravy letců.

Třetí říše vstupovala do druhé světové války s poměrně silným letectvem, které ale postrádalo jednu důležitou složku, a sice strategické bombardéry. Vlastnilo střední bombardovací letadla, od nichž požadovalo zejména operační podpora, ovšem okolnosti je donutily vést i strategické kampaně. Když zhruba o dva roky později vstupovaly do války USA, neměly prakticky žádné bombardovací letectvo hodné toho slova, ale během krátké doby vybudovaly gigantickou sílu, která měla značný podíl na porážce Německa. Jak si vedli piloti a příslušníci dalších leteckých profesí ve službách US Army Air Force a Luftwaffe?

Výcviková letadla pro USAAF
Kvůli hospodářské krizi ve 30. letech hodně vzrostl zájem o službu v amerických ozbrojených silách, kam zamířila spousta mladých mužů toužících po slušné kariéře. Z tohoto „přílivu“ ale těžily především pozemní síly a námořnictvo. Vzdušné síly, které tehdy formálně spadaly pod armádu coby US Army Air Corps (USAAC, až od roku 1941 jako USAAF), v té době zkrátka neměly finance ani výcvikové a jiné kapacity pro navýšení stavu. V roce 1937 tak bylo přijato pouze 184 nově vycvičených pilotů. Situace se změnila až v roce 1939, neboť stále více lidí (a to včetně kongresmanů) chápalo, že se USA v dohledné době pravděpodobně zapojí do války, ať již proti Japonsku, nebo proti Německu. Velení letectva schválilo plán během následujících dvou let vycvičit 4500 nových letců, a proto uzavřelo kontrakty s velkými civilními leteckými školami. Po porážce Francie v roce 1940 byl onen plán navýšen na 7000 nových letců za rok a po vstupu USA do války pracovalo pro USAAF kolem 60 civilních leteckých škol, které měly na starosti první fázi výcviku. Ta se označovala jako vstupní (Primary), probíhala zpravidla na lehkých strojích (např. PT-17 Kaydet či PT-22 Recruit) a zahrnovala úplné základy létání. Pak se adept přesouval do základního výcviku (Basic), kde se učil mj. činnost ve formaci, navigaci podle přístrojů či létání v noci, a to většinou na strojích BT-13 Valiant nebo BT-14 Yale. Třetí fáze se nazývala pokročilá (Advanced) a byla již oddělená pro piloty jedno- a vícemotorových letounů. Piloti bombardérů, kteří samozřejmě spadali do druhé skupiny, se tedy v tomto stádiu učili na dvoumotorových strojích AT-9 Fledgling a AT-10 Wichita. Každá ze tří fází zpočátku trvala tři měsíce a piloti za tu dobu nalétali průměrně 140 hodin, načež se přesunuli k operační jednotce. Tam se začali seznamovat s letadlem, na němž měli sloužit, a nalétali na něm zhruba 250 hodin, než byli pokládáni za skutečně připravené k bojové akci. Po vypuknutí války se ale program výcviku samozřejmě musel výrazně zrychlit.

Životní styl amerických letců
Každá ze tří fází byla zkrácena na devět až deset týdnů, takže pilot po sedmi měsících výcviku mohl nastoupit k přesunu za Atlantik, tzn. do velké Británie, kde byly umístěny bombardovací perutě USAAF, které prováděly operace proti Německu a okupované Evropě. Bombardéry ale pochopitelně nepotřebovaly „jen“ piloty, nýbrž také jiné členy osádky, zpravidla celkem deset osob, mezi něž patřil pilot, druhý pilot, bombometčík, radista, mechanik a pět střelců. Původní schéma předpokládalo, že první tři budou důstojníci, zatímco zbývajících sedm bude pocházet z řad mužstva, resp. poddůstojníků, ale válečné podmínky to samozřejmě změnily. Letectvo si také dlouho zakládalo na svém výběrovém charakteru; od budoucích letců nejprve požadovalo nejméně dva roky odborného (nejlépe vysokoškolského) vzdělání, ale i od toho muselo potom ustoupit, ačkoli vstupní testy zůstávaly pořád poměrně náročné. Uchazečů totiž bylo stále dost a letectvo si přece jen mohlo vybírat ty inteligentnější a vzdělanější, navíc osádky bombardérů byly zásadně sestavovány jen z dobrovolníků. Operace bombardérů byly totiž hodně riskantní, ztráty při některých náletech dosahovaly hrozivých čísel a jen velmi málo kompletních osádek se mohlo chlubit tím, že přežilo požadovaných 25 letů, po nichž se letci mohli vrátit domů. Po jejich absolvování se někteří dobrovolně upsali k dalším operacím, ale většina byla vděčná, že nemusí opět čelit německým stíhačkám a protiletadlovému dělostřelectvu. Trvalá hrozba smrti se samozřejmě odrážela i ve způsobu, jakým letci trávili volný čas. Ačkoliv se nejvíce mluví o karetních hrách, alkoholu a ženách, skutečnost byla daleko složitější, jelikož mnozí příslušníci USAAF nalézali naplnění či útěchu v dalších činnostech. Kostely poblíž amerických základen v Británii bývaly vždycky naplněné, protože mnoho mužů se obracelo k víře, další vyráželi na výlety po Anglii a samozřejmě také psali deníky či dopisy, díky čemuž se zachovaly podrobné a důvěrné informace o jejich nasazení i osobním životě.

Budování zakázané Luftwaffe
Jak známo, Versailleská smlouva Německu zcela zakázala vojenské letectvo a vývoj a výrobu vojenských letadel, ale již dlouho před nástupem nacistů k moci se všechny zákazy obcházely. Mezi nejpopulárnější sporty v meziválečném Německu se záhy zařadilo letecké plachtění a po celé zemi vyrostlo kolem 4000 leteckých klubů a malých sportovních letišť, z nichž startovaly větroně s nadšenými mladými muži (a občas i ženami) v kokpitech. Tato aktivita měla i silnou oficiální podporu, jelikož tak vznikal velmi cenný kádr nadšených pilotů pro budoucí letectvo. Piloti pro něj se tajně připravovali ve škole letecké společnosti Lufthansa, která byla zpočátku extrémně výběrová, protože vstupními testy prošlo jen okolo 10 % zájemců. V roce 1935 byla v Německu obnovena povinná vojenská služba, nejdříve na rok, potom na dva roky, ale dostat se k Luftwaffe pořád nebylo jednoduché. Mnozí zájemci tedy raději volili cestu dobrovolného úvazku po skončení povinné služby, neboť pak už se musel brát ohled na jejich přání, ke které složce chtějí nastoupit. V každém případě však museli nejprve projít několika měsíci u Říšské pracovní služby (RAD), kde se naučili základům disciplíny, a poté ještě základním vojenským výcvikem, jenž odpovídal přípravě vojína pěchoty a byl shodný pro všechny složky. Současně se již uchazeči učili teorií létání, navigace apod., aby po šesti měsících mohli absolvovat testy, které ukázaly jejich vhodnost pro funkci pilota. Samozřejmě prošla jen malá část, kdežto zbylí zamířili do kursů pro výcvik navigátorů, radistů, střelců či mechaniků. Adepti na funkci pilotů mohli záhy usednout do školních dvojplošníků, např. Fw 44 Stieglitz či Bü 131 Jungmann, jež se užívaly v primárním výcviku. Po jejich zvládnutí (tzv. stupeň A) přešli na rychlejší letouny, mj. Ar 66 či Go 145, což jim poskytlo licenci na úrovni B. Na rozdíl od USAAF ale Luftwaffe neprovozovala speciální cvičné letouny pro třetí stádium (úroveň C), jelikož v tom se většinou uplatňovaly upravené varianty běžných bojových typů.

Zredukovaná podoba výcviku
Nového pilota německého bombardéru, jenž měl za sebou okolo 100 až 150 letových hodin na jednomotorových strojích, tedy již čekala cvičná modifikace jeho budoucího bojového letadla, např. He 111 nebo Do 17, ačkoli k výcviku osádek dvoumotorových letadel se někdy užívaly i dopravní stroje, nejčastěji Ju 52. Tato praxe se postupně stala častější, protože Luftwaffe se po velkých ztrátách v bitvě o Británii a na východní frontě ocitla v nouzi a musela posílat do boje i starší verze bombardérů, které dosud sloužily k výcviku. Zpočátku se žádalo, aby pilot získal dalších 120 až 150 letových hodin, a tak na tom po této stránce nebyl zase o tolik hůř než jeho americký protivník, ovšem válečný tlak samozřejmě dolehl také na dobu délku výcviku, jež se musela zkracovat. Počáteční pozemní fáze byla roku 1940 zrušena, onen „pěchotní“ výcvik se prováděl současně s testováním a školením na piloty, navigátory, mechaniky atd., což zabíralo celkem tři až čtyři měsíce. Budoucí piloti už poté usedali do cvičných letadel, kdežto muži pro ostatní profese zamířili do specializovaných kursů. Ti, kteří se ukázali jako nevhodní i pro roli pozemní obsluhy, přesto zůstali u Luftwaffe, pod kterou patřilo i protiletadlové dělostřelectvo, takže z těchto vojáků se staly osádky „Flaků“. Pochopitelně se redukoval též počet nalétaných hodin, a proto šli piloti mnohdy do akce po pouhých 100 až 150 hodinách v kokpitu. Změněná válečná situace navíc vedla k poklesu důležitosti bombardérů, protože Luftwaffe musela svoje omezené zdroje soustředit spíše na stíhačky a jejich piloty. Roku 1944 tedy začal tzv. program Windhund, jak se nazývalo nouzové přeškolení osádek bombardérů na stíhače, jenže výsledky byly tristní, mj. také proto, že kokpity těchto dvou kategorií letadel přitahovaly značně odlišné povahy a ono spěšné přeškolení nemohlo změnit zažité návyky. Poslední nově vycvičení letci, které Luftwaffe formálně přijala do služby, přišli v únoru 1945, ale o jejich reálných kvalitách si už rozhodně nebylo možno dělat ani ty nejmenší iluze.
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Osádky bombardérů USAAF
Standardní doba výcviku: 10 až 12 měsíců
Zkrácená doba výcviku: 9 měsíců
Standardní nalétaný čas: 200 až 400 hodin
Stav letky (Flight): 6 až 8 letadel
Stav perutě (Squadron): 12 až 16 letadel
Stav skupiny (Group): 48 až 64 letadel

Osádky bombardérů Luftwaffe
Počáteční doba výcviku: 10 až 20 měsíců
Zkrácená doba výcviku: 6 měsíců
Standardní nalétaný čas: 100 až 300 hodin
Stav letky (Staffel): 9 až 12 letadel
Stav skupiny (Gruppe): 27 až 36 letadel
Stav eskadry (Geschwader): 108 až 144 letadel

Měření sil
Německá Luftwaffe se rodila v podstatě „ilegálně“, ale díky obrovské oblibě plachtařství byla od začátku skoro „zavalena“ nadšenými uchazeči o pilotní křesla. Mohla tedy používat vysoce výběrový a exkluzivní systém, což měla koneckonců společné s předválečnými USA, byť tam šlo spíš o důsledek omezeného rozpočtu USAAC. Také v Americe byl výcvik velice důkladný a letectvo mělo „elitní“ charakter, což se odráželo mj. v požadavcích na uchazeče, ovšem brzy po vstupu do války bylo třeba tyto laťky přece jen snížit a výcvik zkrátit, ačkoli nikdy nedošlo na zredukování tak extrémní, k jakému dospělo Německo v roce 1944. U letců, kteří se školili ještě před válkou či na jejím začátku, lze říci, že německý pilot měl podrobnější znalosti teorie a lepší obecný vojenský výcvik, zatímco jeho americký soupeř měl více nalétaných hodin, byť vesměs na strojích, které se od těch bojových hodně lišily. Německý pilot měl aspoň zpočátku lepší životní podmínky, protože i bez ohledu na veškeré nectnosti Hermanna Göringa je nutno mu přiznat, že se o „své“ letce staral příkladně. Tento jeho zájem se ale negativně odrážel také v tom, že Luftwaffe byla ze všech složek Wehrmachtu zdaleka nejvíc prostoupena nacistickou ideologií (někteří tvrdí, že byla v praxi dokonce „více nacistická“ než SS). Němečtí piloti měli zpočátku vynikající předpoklady pro úspěch, ale celková strategická situace zkrátka pracovala proti nim. Americký program výcviku pilotů bombardérů měl nejprve zpoždění, které ale brzy dohnal, takže nakonec přivedl osádky USAAF na výsluní slávy, hrozivé ztráty mezi nimi však připomínají, že to byla sláva nesmírně draze zaplacená.
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