Duel: P-38 Lightning vs. Ki-61 Hien:
Neobvyklé stíhačky nad asijským bojištěm

Když se hovoří o soubojích stíhaček nad Asií a Pacifikem, většinou se mají na mysli typy startující z letadlových lodí. Utkávala se ovšem i letadla operující z pozemních základen, mezi nimi i dva neobvyklé typy, a to dvoumotorový americký P-38 Lightning a japonský Ki-61 Hien hnaný licenčním německým dvanáctiválcem.

Boje o ostrovy v jihovýchodní Asii byly v řadě ohledů specifické, ovšem podobně jako boje o další oblasti na asijském válčišti kladly enormní zátěž na stíhací letouny. Bez letecké převahy, k jejímuž získání byly nezbytné výkonné stroje s dlouhým doletem, nebylo možno podporovat a zásobovat vlastní jednotky, působící v mimořádně obtížném terénu. Páteří americké vzdušné síly se stal oblíbený P-38 Lightning, jehož tvary nelze zaměnit snad s žádným jiným letadlem, kdežto Japonci vyslali nad Novou Guineu svůj letoun Ki-61 Hien, což byl jediný velkosériově vyráběný japonský stíhač s řadovým motorem.

Jak přišla turbodmychadlová revoluce
Americký P-38 Lightning byl skutečně výjimečným strojem, jenž byl takřka jako stvořený pro nasazení nad rozlehlými prostory Pacifiku či džunglemi jihovýchodní Asie. Ve skutečnosti ale vznikl za poněkud jiným účelem. V roce 1937 vydalo americké letectvo specifikace na vysoce výkonný přepadový stíhač, jenž za šest minut vystoupá do výšky 20 000 stop (6100 m) a bude tam dosahovat rychlosti 580 km/h. Úkolu se chopili dva konstruktéři od firmy Lockheed, Hall Hibbard a Clarence „Kelly“ Johnson, kteří poté představili absolutně převratný design, jenž se spoléhal na dva motory Allison V-1710 opatřené turbodmychadly. Naprostá většina stíhačů se tímto prvkem pochlubit nemohla, ale Model 22, jak zněl pracovní název perspektivního stroje, se vymykal všem pravidlům. Na prostředku rozměrného křídla byla umístěna trupová gondola a dvojice motorových gondol byla prodloužena do formy nosníků, jejichž spojení pak utvářelo ocasní plochy. Společnost Lockheed pak získala smlouvu na stavbu prototypu XP-38, který se poprvé vznesl 27. ledna 1939. Další vývoj se ale dost protahoval a sériová výroba se zpozdila, na čemž se výrazně podepsalo přesměrování nejlepších odborníků a materiálních zdrojů firmy na produkci jiných, letectvem tehdy více požadovaných strojů. Futuristická koncepce letounu, jenž dostal jméno P-38 Lightning, navíc žádala dořešení některých problémů, především těch, které se týkaly systému chlazení motorů. Stroje si mezitím objednali i Britové a Francouzi, ale první zkušenosti nebyly zrovna ideální a většina dodaných letounů se vrátila do USA, kde pak sloužila pro výcvik. První sériovou verzí pro USAAF tak představovaly až stroje P-38D, které byly dodány v červnu 1941, ale do boje se jako první dostaly letouny verze P-38E, resp. jejich průzkumná verze F-4, která v dubnu 1942 zahájila operace z Austrálie. Letadla P-38E se lišila mj. sestavou výzbroje, protože předchozí verze nosily čtyři 12,7mm kulomety a 37mm kanon, ale počínaje verzí P-38E se používal kanon ráže 20 mm.

Legendární „Blesky“ sbírají úspěchy
Následovala varianta P-38G s několika menšími úpravami a P-38H s větší nosností zbraní pod křídly, opravdový zlom ale přinášela až verze P-38J, dodávaná od léta 1943. U ní byl konečně překonstruován systém chlazení, díky čemuž motorové gondoly obdržely charakteristický tvar s „podbradkem“. Zlepšila se i pancéřová ochrana. Vrcholem vývoje P-38 se stal letoun P-38L, vyznačující se použitím silnější podoby motorů V-1710 a vyrobený ve vůbec největším počtu, protože z více než 10 000 stíhačů Lightning odpovídalo přes 3900 právě tomuto standardu. Na nebi se ocitl letoun, který ve své kategorii neměl srovnatelného protivníka a je pořád pokládán za nejlepší dvoumotorovou stíhačku II. světové války. P-38 byl mimořádně rychlý; šlo o první stíhačku, jež dokázala létat rychlost přes 400 mil za hodinu (640 km/h). Vynikal i stoupavostí, která se pojila i s nečekanou obratností, především na tak velké letadlo. V menších výškách se sice Lightning nemohl v manévrovém boji měřit s obratnějšími jednomotorovými letouny, ale s rostoucí výškou se jeho parametry zlepšovaly, na čemž se podepisovala velká plocha křídla i turbodmychadlové motory, pro větší výšky optimalizované. Pokud tedy docházelo na střetnutí ve velkých výškách, P-38 si vedl výborně. Vynikal též obrovským doletem a velkou palebnou silou. Právě tyto vlastnosti hrály úlohu při patrně nejznámější misi P-38, kterou bylo sestřelení letounu, v němž cestoval admirál Jamamoto, jenž tak 18. dubna 1943 nalezl svou smrt. Kromě toho se ale „Blesky“ nesmírně osvědčily v celé kampani nad Novou Guineou, kde sloužily pro získávání nadvlády ve vzduchu, doprovod bombardérů a útoky na pozemní cíle. Jejich kariéra ale samozřejmě běžela dál a vyvrcholila při eskortách bombardérů nad samotné Japonsko, kde P-38 opět slavily úspěchy. Uplatnily se i jako noční stíhače s radiolokátorem (P-38M), zůstaly v americkém letectvu až do konce 40. let a jejich impozantní rychlost můžeme stále obdivovat při leteckých show, např. v barvách společnosti Red Bull.

Japonci sahají k německému motoru
Jestliže P-38 vynikal celkově nezvyklou konstrukcí draku i pohonu, japonský Ki-61 znamenal výjimku po stránce konstrukční filozofie a motoru. Japonské stíhačky bývaly zpravidla řešeny jako lehké a obratné stroje s velkým doletem, poháněné hvězdicovými motory. Když ale firma Kawasaki dostala od japonského letectva úkol vyrobit novou jednomotorovou stíhačku, jež by se coby letoun pro získání vzdušné nadvlády vyrovnala nové generaci amerických letounů, ke slovu přišel jiný přístup. Konstruktér Takeo Doi, který na tomto úkolu pracoval od roku 1939, využil faktu, že firma Kawasaki pěstovala dobré vztahy s německou značkou Daimler-Benz, a pro novou stíhačku vybral vidlicový dvanáctiválec DB 601A. Tento agregát, jistě nejznámější jako pohonná jednotka stíhače Bf 109E, se pak stal předmětem licenční dohody (vlastně jedné z mála, kterou Třetí říše s Japonským císařstvím uzavřela) a značka Kawasaki zahájila výrobu pod označením Ha-40. Druhou neobvyklou vlastností nové stíhačky, jež obdržela název Ki-61 Hien („Vlaštovka“), byl odklon od „lehké“, obratnost a dolet akcentující filozofie. Letadlo tak mělo na japonské poměry nezvyklou odolnost, k níž vedle pancéřování přispívaly samosvorné palivové nádrže (ačkoliv tato technologie nebyla v japonském podání příliš spolehlivá), za což se ale samozřejmě platilo horší obratností a menším dosahem. Prototyp, který vzlétl v prosinci 1941, měl dva 12,7mm kulomety v trupu a dva 7,7mm kulomety v křídle, a stejná konfigurace zbraní se uplatnila i u prvních sériových kusů, jež dorazily k jednotkám na jaře 1942. V dubnu 1942 se první Ki-61 neúspěšně pokusily o sestřelení B-25 „Doolittleova náletu“ na Tokio, což Američany vedlo k mylnému závěru, že Japonci importují německé Bf 109. Značka Kawasaki mezitím svůj stroj vylepšovala, a tak vznikla verze Ki-61-Ib, jež nesla čtveřici 12,7mm zbraní. Právě tato letadla byla od jara 1943 nasazována coby hlavní japonský typ stíhačky nad Novou Guineou a zkušenosti z boje vedly k dalším modernizacím.

Ani „Vlaštovky“ ostrovy nezachránily
Přestože samotné letové výkony Ki-61 byly výborné, nové letouny se ukázaly také jako hodně nespolehlivé a náročné na údržbu, což se logicky týkalo zejména řadových motorů, se kterými Japonci neměli zkušenosti. Originální DB 601 totiž představoval „typicky německý“ výrobek, náročný na přesnost a kvalitu materiálů, což byly požadavky, jež japonský průmysl nedokázal plnit zrovna optimálně. Bylo třeba také zjednodušit a zesílit konstrukci a bylo zřejmé, že by se měla zvýšit i palebná síla. Část letounů Ki-61-Ib tak dostala do křídel německé 20mm kanony Mauser MG 151/20, ale definitivní řešení přineslo až provedení Ki-61-Ic, do jehož křídla byla zabudována dvojice japonských 20mm zbraní Ho-5. V několika exemplářích následně vznikla varianta Ki-61-Id, konstruovaná speciálně k ničení amerických bombardérů a opatřená dvojicí kanonů Ho-105 ráže dokonce 30 mm. Celkově bylo možné říci, že se stíhačky Ki-61, které od Američanů dostaly kódový název „Tony“, řadily mezi nejlépe vyzbrojená letadla, která se nad Tichomořím a Asií v té době objevovala, stejně tak jejich výkony byly pozoruhodné, jenže ani nepřátelé Japonců nezaháleli. P-38 se ukázaly být pro „Vlaštovky“ velice náročnými soupeři a na nebi se záhy objevily další nové americké stíhačky, např. F4U Corsair a pozdější provedení letounů P-51 Mustang s agregáty Merlin. Na ty už stávající Ki-61 nestačily, a tudíž společnost Kawasaki na konci roku 1943 vyvinula variantu Ki-61-II s výkonnějším motorem Ha-140. Od léta 1944 se tedy sériově vyráběly stroje Ki-61-IIa se dvěma kulomety a dvěma 20mm kanony a Ki-61-IIb, vybavené dokonce čtveřicí kanonů. Další modifikací vznikl typ Ki-100, který měl hvězdicový motor. Stíhačky Ki-61 se až do závěru války účastnily obrany Japonských ostrovů a sbíraly úspěchy i proti výškovým bombardérům B-29. Důkazem zoufalství Japonců byl však fakt, že značnou část z víc než 2100 vyrobených Ki-61 použili pro sebevražedné útoky, jež ale císařství samozřejmě nezachránily před trpkou porážkou.
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Takticko-technická data letounu P-38L Lightning
Rozpětí křídla: 15,85 m
Celková délka: 11,52 m
Celková výška: 2,99 m
Prázdná hmotnost: 5806 kg
Maximální hmotnost: 9798 kg
Typ motoru: Allison V-1710-111/113
Výkon motoru: 2× 1100 kW (1475 koní)
Max. rychlost: 666 km/h
Bojový dolet: 2100 km
Bojový dostup: 13 410 m
Výzbroj: 20mm kanon M2C a čtyři 12,7mm kulomety M2

Takticko-technická data letounu Ki-61-Ic Hien
Rozpětí křídla: 12 m
Celková délka: 8,94 m
Celková výška: 3,7 m
Prázdná hmotnost: 2630 kg
Maximální hmotnost: 3470 kg
Typ motoru: Kawasaki Ha-40
Výkon motoru: 880 kW (1180 koní)
Max. rychlost: 590 km/h
Bojový dolet: 1800 km
Bojový dostup: 10 000 m
Výzbroj: dva 20mm kanony Ho-5 a dva 12,7mm kulomety Ho-103

Měření sil
Letadla P-38 i Ki-61 představovala značný odklon od zavedených konstrukčních škol „svých“ zemí. Americký Lightning byl aerodynamicky naprosto revolučním strojem, který si také díky použití turbodmychadel získal nehynoucí slávu jako stíhač pro velké výšky a dálkové operace. „Vlaštovka“ znamenala v japonském kontextu výjimku použitím řadového motoru (jenž navíc pocházel původně z Německa) i odlišným žebříčkem priorit, jelikož tradičně velkou obratnost a dolet japonských stíhačů částečně obětovala ve prospěch odolnosti a stoupavosti. Naneštěstí pro Japonce se ale hlavním protivníkem Ki-61 stal americký Lightning, který byl konstruován právě pro špičkové výkony ve větších výškách a disponoval výjimečnou palebnou silou. Díky tomu dovedl „Blesk“ překonávat japonské stíhačky, jež by za jiné situace možná zaznamenaly lepší bojové výsledky. Současně je ale nutno poznamenat, že se Ki-61 nikdy nezbavil určitých problémů, které jeho (jinak nepochybně velký) potenciál snižovaly. Jednalo se hlavně o trvalé potíže s řadovými motory, jejichž malá spolehlivost logicky pramenila z nižší kvality výrobků japonského průmyslu. V leteckých soubojích vadil pilotům Ki-61 také špatný výhled z kabiny směrem vzad, kdežto z kabiny P-38 byl rozhled výborný. Navíc americkému pilotovi pomáhal u modelu P-38L progresivní prvek ve formě malého výstražného radaru, jenž dával zvukovým signálem varování, že se za ocasem „Blesku“ objevil jiný letoun. Japonci značně zaostávali za USA i v oboru vysílaček (z mnoha japonských stíhaček se prostě vymontovaly, protože stejně nefungovaly, čímž se aspoň ušetřila váha) a potom ztratili krok i po stránce taktiky vzdušných soubojů. Nad Novou Guineou tak P-38 přesvědčivě zvítězily a svou dominanci nad Ki-61 pak potvrzovaly i v dalších fázích konfliktu v Asii a Tichomoří.

Vyrobeno kusů
P-38: 10 037
Ki-61: 2159
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