Duel: P-51D vs. Ta 152H:
Poslední letecké souboje nad Třetí říší

Druhá světová válka v Evropě se blížila ke konci. Obloha patřila spojeneckým letadlům, jako byl legendární stíhač P-51 Mustang. Třetí říše se však dál zoufale bránila a posílala do boje své nejlepší stroje, mezi které (kromě reaktivní techniky) náležel rovněž výborný pístový výškový stíhací letoun Ta 152H.

Americký stíhač North American P-51 Mustang si vysloužil výbornou pověst, říkala se o něm mj. veršovánka „P-fifty-one, second to none“ a je nezřídka považován i za nejlepší americkou jednomotorovou stíhačku druhé světové války. Jeho hlavní úkol tehdy představoval doprovod amerických bombardérů nad Třetí říši, kterou bránily tenčící se počty letounů Luftwaffe. Ještě na samém konci války však Němci stačili nasadit to nejlepší, čeho v oboru stíhačů s pístovými motory dosáhli. Proti drtivému přívalu amerických, britských a sovětských vzdušných sil byly vyslány skvělé výškové stíhačky konstruktéra Kurta Tanka.

Británie zadává objednávku
Slavný Mustang si snad každý znalec a fanda letectví jistě představí s modrobílými hvězdami, avšak paradoxní je, že tento stroj původně vlastně vůbec neměl v americkém letectvu sloužit a své fenomenální výkony získal až díky britskému motoru. Jeho historie se dá vysledovat až do roku 1938, kdy britská nákupní komise v USA předala americkým firmám specifikace nového stíhacího letounu pro britské letectvo. Žádný typ, který tehdy v Novém světě existoval, ovšem nevyhovoval, a tudíž se letecké firmy pustily do tvorby nových konstrukcí. Britové chtěli, aby letoun hnaný motorem Allison V-1710 nosil čtveřici kulometů ráže 7,7 mm a aby mohli první sériové kusy obdržet na začátku roku 1941. Firmu North American nejdříve dostala dotaz, zda by mohla licenčně vyrábět zdokonalené letouny Curtiss P-40 Tomahawk, ale její ředitel tehdy odpověděl Britům, že jim může nabídnout daleko lepší letoun. Realizace jeho slibu se posléze chopil tým, který vedl Edgar Schmued a který využil řady tehdy špičkových prvků, mj. opatřil stroj s vývojovým označením NA-73X křídlem s laminárním obtékáním. Za pouhých 149 dnů od zadání první objednávky na 320 kusů, přesně 26. října 1940, vzlétl prototyp. Jeho výsledky byly natolik působivé, že Britové okamžitě objednali dalších 300 letadel. Americké letectvo si stroje pochopitelně všimlo, podrobilo jej testům a přidělilo mu jméno XP-51, ale do služby ho nezařadilo. Sériové stroje tak putovaly do Royal Air Force, kde sloužily pod názvem Mustang Mk I. Teprve po vstupu do války změnilo americké letectvo názor a letouny si také objednalo, ale s výkonnější verzí motoru Allison a čtyřmi 12,7mm kulomety. Kromě těchto strojů P-51A, v Británii zvaných Mustang Mk II, byly dodávány rovněž stroje A-36 Apache, které měly šest kulometů a brzdy pro střemhlavé útoky na pozemní cíle. Skutečný zlom však nastal až na jaře 1942, kdy Britové, kteří nebyli zcela spokojení s parametry Mustangu ve velkých výškách, do čtyř exemplářů instalovali motory Rolls-Royce Merlin.

Fenomén s motorem Merlin
Jestliže Mustang s motorem Allison měl výkony dobré, pak motor Merlin z něj udělal legendu a fenomén. Rychlost, stoupavost, dolet i dostup ohromně vzrostly a Američané i Britové náhle pochopili, že kombinace draku P-51 s motorem Merlin představuje takřka dokonalou stíhačku pro doprovod strategických bombardérů nad Německo. V roce 1943 se proto rozjela produkce variant P-51B a P-51C (britské označení Mustang Mk III) s agregáty Merlin, které se vyráběly licenčně v USA u firmy Packard. Svou definitivní podobu získal Mustang s verzí P-51D (alias Mustang Mk IV), u které byl snížen hřbet a kryt kabiny dostal kapkovitý tvar. Tyto letouny se objevily na evropském nebi v létě 1944, záhy se z nich stal hlavní typ jednomotorové stíhačky amerického letectva a více než důstojný soupeř německých stíhačů. Uplatňovaly se nejen jako ochránci bombardérů, ale i jako výborné letouny pro útoky na pozemní cíle, neboť mohly nést také pumy a neřízené rakety. Kromě P-51D se sériově vyráběla i téměř shodná verze P-51K, u níž byl jediným rozdílem jiný typ vrtule. Další vývoj směřoval k odlehčení a zvýšení rychlosti Mustangu a výsledkem bylo provedení P-51H, jehož rychloměr se mohl dostat přes 780 km/h, ale přišlo příliš pozdě na to, aby stačilo zasáhnout do druhé světové války. S jejím koncem ale služba Mustangů zdaleka neskončila, protože se významně uplatnily i v korejské válce, kde se nejednou střetly s proudovými stíhačkami MiG-15. Mnoho letounů bylo exportováno a letadla s novým názvem F-51 se zapojila do řady konfliktů ve třetím světě. Ještě v roce 1969 se stroje letectva Salvadoru zúčastnily války proti Hondurasu. Vznikly také konverze s turbovrtulovým pohonem a o poslední z nich (nazvanou Piper PA-48 Enforcer) projevilo americké letectvo na začátku 80. let značný zájem. Poslední F-51 odešel z vojenských služeb až roku 1984 (jednalo se o stroj vzdušných sil Dominikánské republiky) a stále létají desítky zachovaných Mustangů (jeden i v České republice), mj. jako závodní letouny.

Kurt Tank vylepšuje Fw 190
Stíhací letoun Focke-Wulf Ta 152 je při krátkém pohledu jen těžko rozlišitelný od známějšího typu Fw 190D, jehož je ostatně velmi blízkým příbuzným. Konstruktér Kurt Tank, jenž navrhl oba stroje, si již při designování Fw 190 uvědomoval, že tato konstrukce má velký potenciál a že by se mohla (a měla) rozvinout do podoby velice rychlého stíhače pro velké výšky. Fw 190 poháněný hvězdicovým motorem BMW 801 vstoupil do operační služby v létě 1941, zatímco jeho tvůrce již pracoval na jeho nástupci s větším křídlem a jiným motorem. Výšková stíhačka (německy Höhenjäger) však tehdy vznikala i ve firmě Messerschmitt. Firma Focke-Wulf tedy otestovala celou řadu prototypů, vesměs vycházejících z Fw 190A, ale žádný nesplnil náročné požadavky Luftwaffe ani představy samotného Tanka. Konstruktér se proto rozhodl k většímu zásahu do konstrukce Fw 190, navrhl nové křídlo a ocasní plochy a provedl podobnou změnu, která potkala i samotný Fw 190, jehož drak s mohutnou přídí byl zákonitě navržen pro motory s hvězdicovým uspořádáním. U verze Fw 190D však byl v prodloužené přídi umístěn invertní řadový agregát Junkers Jumo 213A, což bylo řešení, které pak Tank použil i u nového letounu s označením Ta 152. Vedle motorů firmy Junkers byly testovány i agregáty Daimler-Benz DB 603, ovšem nakonec se rozhodlo ve prospěch typu Jumo 213E/B. První prototyp Ta 152 V1 se poprvé vznesl 21. listopadu 1944, ale již od léta prodělávaly testy různé modifikované letouny Fw 190, na kterých se zkoušely prvky pro nový stroj. Ten se měl poté sériově vyrábět ve třech základních verzích, z nichž nejvyšší prioritu měl výškový Ta 152H. Kromě toho měl existovat „normální“ stíhací Ta 152C pro nízké a střední výšky a konečně Ta 152E, zkonstruovaný jako dálkový stíhací a průzkumný stroj. Uvažovalo se též o dalších, jako měl být bitevník Ta 152B, nakonec ovšem vzniklo jen několik exemplářů Ta 152E a C a veškerá pozornost se soustředila na výškový Ta 152H, jehož výroba začala v listopadu 1944.

Poslední obránci Třetí říše
Samotný fakt, že sériová produkce verze Ta 152H-1 začala v tom samém měsíci, kdy vzlétnul prototyp stroje, dokládá naléhavost a zoufalou situaci Třetí říše. S tím ostatně souvisí i fakt, že dodnes není přesně známo, kolik letounů Ta 152 vůbec vzniklo, protože různé zdroje se v tom radikálně odlišují. Podle současných výzkumů mohlo být celkem vyrobeno (včetně prototypů) něco mezi 49 a 67 exempláři, ačkoli se občas objevují i čísla více než třikrát vyšší (kolem 220 kusů). Z dokumentace Luftwaffe je ovšem spolehlivě známo, že do výzbroje bylo převzato 46 sériových stíhaček Ta 152H-1. Již zkoušky předsériových letounů prokázaly, že jde o opravdu povedený a výkonný letoun, a výsledky sériových kusů to jen potvrdily. Motor, jenž byl navíc opatřený zařízeními GM-1 a MW-50, z nichž první vstřikovalo směs metanolu a vody a druhé oxid dusný, poskytoval skutečně vynikající letové parametry. Další významnou předností byla silná výzbroj, která zahrnovala jeden 30mm kanon MK 108 střílející dutou hřídelí vrtule a dva 20mm synchronizované kanony MG 151/20 v kořenech křídla. Výhledově se plánovalo, že do krytu motoru bude zastavěna ještě jedna dvojice 20mm zbraní. Hlavním posláním Ta 152H se samozřejmě stal boj proti spojeneckým bombardérům a jejich eskortám, což bylo také úkolem jediné operační jednotky Luftwaffe s tímto typem, stíhacího křídla Jagdgeschwader 301. Mělo nové stíhačky ve výbavě od konce února 1945 a v zoufalé situaci, v níž Německo bylo, s nimi operovalo nejen ve velkých výškách, ale i u země. Spolehlivě je známo sedm sestřelů, kterých bylo s Ta 152H dosaženo (připsali si je ovšem pouze dva piloti, Josef Keil a Willi Reschke), a to za cenu ztráty patrně čtyř letadel. Po válce byly ukořistěné Ta 152H samozřejmě intenzivně zkoušeny a závěry zkoušek jenom potvrdily, že šlo o excelentní letoun. Při dřívějším nasazení by asi dokázal spojeneckým vzdušným silám způsobit opravdu velké problémy, ačkoli drtivou materiální převahu Spojenců samozřejmě zvrátit nemohl.
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Takticko-technická data letounu P-51D Mustang
Rozpětí křídla: 11,28 m
Celková délka: 9,85 m
Celková výška: 3,71 m
Prázdná hmotnost: 3232 kg
Max. vzletová hmotnost: 5262 kg
Typ motoru: Rolls-Royce Merlin V-1650-7
Výkon motoru: 1112 kW
Max. rychlost: 704 km/h
Bojový dolet: 3500 km
Bojový dostup: 12 770 m
Výzbroj: šest 12,7mm kulometů Browning M2

Takticko-technická data letounu Ta 152H-1
Rozpětí křídla: 14,44 m
Celková délka: 10,71 m
Celková výška: 3,36 m
Prázdná hmotnost: 3920 kg
Max. vzletová hmotnost: 5217 kg
Typ motoru: Junkers Jumo 213E/B
Výkon motoru: 1287 kW
Max. rychlost: 732 km/h
Bojový dolet: 2000 km
Bojový dostup: 14 800 m
Výzbroj: 30mm kanon MK 108 a dva 20mm kanony MG 151/20

Měření sil
P-51D Mustang i Ta 152H byly zkonstruovány především jako stíhače pro operace ve velkých výškách, avšak pokud primárním posláním amerického letadla byl doprovod bombardérů, pak německý stroj měl tyto bombardéry sestřelovat. Proto se u něj akcentovala především rychlost a stoupavost, zatímco menší význam se přikládal obratnosti; kvůli většímu křídlu byl Ta 152H méně obratný než Fw 190. K ničení bombardérů byla potřebná velmi výkonná výzbroj, což se dá pokládat za další výhodu německého stroje oproti Mustangu. Naopak americký letoun bylo třeba pochválit zejména za mimořádný dolet, nezbytný pro doprovod „létajících pevností“ nad Německo a zpět. Byl také hodně obratný, ačkoliv ne tolik jako britský Spitfire, oproti kterému však zase nabízel větší rychlost. Kvůli křídlu s laminárním obtékáním ovšem mohl být občas i poněkud „zákeřný“ z důvodu nižší stability a náročnější ovladatelnosti. Naopak němečtí piloti chválili Ta 152H za snadnou ovladatelnost a stabilitu, danou mj. právě velkým křídlem. Dá se říci, že americký Mustang byl více univerzálním strojem, který neměl žádnou zásadní slabinu, resp. byl ve všem vysoce nadprůměrný, kdežto Ta 152H představoval „vyšlechtěný“ speciální výškový stíhač, byť jeho konstrukce měla asi mnohem větší potenciál. Z hlediska technického a historického významu tak nepochybně zvítězil P-51, pokud bychom však hodnotili skutečně pouze technické parametry (bez ohledu na strategický kontext), pak by se Ta 152H dal označit za možná nejlepší pístovou stíhačku druhé světové války.

Vyrobeno kusů
P-51 (všechny verze): 15 586
Ta 152 (všechny verze): cca 50 až 70
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