Duel: PBY Catalina vs. Bv 138 Seedrache:
Všestranné létající čluny nad Atlantikem

Námořní hlídková letadla představují často opomíjenou, avšak velmi důležitou kategorii techniky. Zvláštní místo v ní patří létajícím člunům, jako byla slavná americká Catalina nebo nezvykle řešený německý stroj Bv 138. Díky své schopnosti plnit řadu rozmanitých úkolů hrály významnou roli v bitvě o Atlantik.

V současnosti reprezentují létající čluny, tj. hydroplány s „lodním“ tvarem trupu, jen poměrně vzácně viděnou koncepci, na kterou sází pouze několik zemí. Ve druhé světové válce ale byla situace odlišná, protože tehdy se jednalo o velmi významný druh techniky. Asi nepřekvapí, že vedoucí roli v jejich vývoji sehrály „oceánské“ velmoci, tzn. Japonsko, Velká Británie a USA. Právě z Ameriky pochází také snad nejpopulárnější létající člun vůbec, a to typ PBY Catalina, jenž se osvědčil i v britských službách. Němci naopak tuto kategorii nejprve spíše zanedbali a trvalo dosti dlouho, než zařadili do služby moderní typ Bv 138. Ten navíc zpočátku provázely potíže, ale po jejich vyřešení se stal výkonným nástrojem.

Consolidated zlepšuje prototyp
Americké námořnictvo již od počátku 30. let předpokládalo, že dojde ke střetnutí s Japonskem o nadvládu nad Pacifikem. V roce 1933 tedy pověřilo výrobce letadel, aby navrhli létající člun vhodný pro tento druh konfliktu. Koncepce létajícího člunu byla zvolena zejména proto, že ke své činnosti nepotřebuje vzletové dráhy, postačuje hladina moře, a tudíž lze konstruovat stroje s velkou nosností a doletem. První typy od společností Consolidated, Douglas a Martin ovšem nesplnily očekávání, pokud jde o výkony, takže US Navy požadovalo další vývoj. K tomu byl vybrán prototyp Consolidated XP3Y-1 s křídlem typu parasol, tedy vlastně souvislou plochou umístěnou nad trupem a vybavenou šikmými vzpěrami. Dalším typickým rysem byly plováky pro vyvažování, které se nalézaly se na koncích křídla a v zájmu snížení odporu vzduchu byly řešené jako zatahovací. Letoun poháněly dva hvězdicové motory Pratt & Whitney Twin Wasp vsazené do náběžné hrany křídla. Prototyp XP3Y-1 poprvé vzlétl 28. března 1935 a vykazoval daleko lepší výsledky než předchozí stroje, ale námořnictvo přesto žádalo další změny, aby se letadlo posunulo do kategorie „hlídkových bombardérů“. Prototyp opatřený silnějšími motory a překonstruovanými ocasními plochami proto dostal nové jméno XPBY-1 a poprvé se vznesl 19. března 1936. V červenci téhož roku přišla objednávka na sériovou produkci letadla, jemuž bylo poté přiděleno oficiální označení PBY. První sériové stroje byly předány již v říjnu 1936, ale to již přicházely další objednávky. Do produkce se pak zapojily i další firmy, a tak vznikly typy Canadian Vickers PBV, Boeing Canada PB2B a Naval Aircraft Factory PBN. Své slavné jméno Catalina ale stroj získal až během druhé světové války, kdy si ho začali objednávat také Britové; stroje pro Kanadu obdržely bojové jméno Canso. Bez ohledu na název ale bylo jasné, že vznikl opravdu mimořádně povedený námořní letoun.

Čtyřicet zničených ponorek Osy
Postupně naběhla produkce zdokonalených variant PBY-2 a PBY-3 a v roce 1938 přišla verze PBY-4, na níž se poprvé objevily typické „boule“ bočních střelišť, ve kterých se ukrývaly dva 12,7mm kulomety. Další dva kulomety ráže 12,7 nebo 7,62 mm byly instalovány v čelní věži, zatímco pátá zbraň se nacházela v zadní části spodku trupu. Vedle toho dokázal „Cat“, jak byl letoun běžně označován, přepravit téměř dvě tuny bomb, námořních min či hlubinných náloží, případně dvě torpéda. Na jednom z kusů PBY-4 byl vyzkoušen i zatahovací podvozek, s nímž se Catalina proměnila v obojživelný letoun, a tento prvek pak obdržela i část strojů další verze PBY-5 a všechny exempláře vůbec nejvíc vyráběné verze PBY-5A. Ta sloužila v ozbrojených silách řady států na několika bojištích především jako námořní hlídkový letoun. Potenciál této konstrukce však byl daleko větší, takže Catalina působila i jako protilodní útočný letoun (jenž se podílel na námořní blokádě Japonska), pátrací a záchranný prostředek a v neposlední řadě i jako stroj zásobovací. Speciální případ představovaly stroje verze PBY-6A, jež nesly na horní straně trupu veliký pátrací radiolokátor. Relativně málo známým faktem je, že několik desítek letounů Catalina provozovalo americké letectvo, kde nesly název OA-10, a že určitý počet byl dodán i Sovětskému svazu, kde se stroj posléze vyráběl pod názvem GST. Největší slávu však „Cat“ zajisté získal coby hlídkový a protiponorkový letoun ve službách amerického, britského a kanadského námořnictva. V Atlantiku a Pacifiku zničily celkem okolo čtyřiceti ponorek Osy a speciální zmínku si zasluhuje U-199, neboť ji 31. července 1943 potopila brazilská Catalina. Z operací proti hladinovým lodím patří mezi největší úspěchy těchto letounů sledování bitevní lodě Bismarck, které významně přispělo k její zkáze.

Dlouho trvající řešení problémů
Německo nepřisuzovalo létajícím člunům takovou důležitost jako „oceánské“ mocnosti, avšak i přesto v Třetí říši vznikaly nové letouny této kategorie. Roku 1934 navrhla firma Blohm und Voss stroj se jménem Bv 138 a skutečně velice nezvyklou konstrukcí. Nahoře umístěné křídlo mělo „racčí“ vzepětí, tj. vlastně čelní průřez ve tvaru plochého M, a byly v něm vsazeny hned tři motory, a to dieselové Junkers Jumo 205C. Další charakteristický rys představovaly ocasní plochy s dvojicí nosníků a pevné vyvažovací plováky na koncích křídla. Stroj absolvoval svůj první let 15. července 1937, vykázal však špatnou směrovou stabilitu ve vzduchu a moc dobře si nevedl ani na vodní hladině, a proto se muselo sáhnout k zásadním změnám. Ty však trvaly poměrně dlouhou dobu, protože až v únoru 1939 byl zalétán první exemplář předsériové verze Bv 138A. Ta dostala přepracovaný člunový trup a křídlo rovné, nikoliv „racčí“, ale neobvyklá konstrukce se třemi motory zůstala zachována. Zkoušky již dopadly mnohem lépe, avšak i tak byly konstatovány nedostatky, zejména malá pevnost konstrukce. To se projevilo i při prvním pokusném bojovém nasazení, protože zhruba dvě desítky dostupných Bv 138A byly v barvách Luftwaffe použity v norské kampani a kolem pobřeží Francie. Každopádně se prokázalo, že se konstrukce musí značně zesílit, aby odolávala drsným podmínkám Atlantiku. Výsledkem byla varianta Bv 138B, jejíž první kusy se objevily v prosinci 1940 a další následovaly během roku 1941. Letoun dostal silnější motory Jumo 205D a rozšířenou střeleckou výzbroj. Jestliže první varianty „Mořského draka“ (Seedrache), jak se letounu říkalo, měly jen několik kulometů, pak na Bv 138B se objevila dvě uzavřená střeliště, každé s 20mm kanonem. Vedle toho mohl stroj dopravit až 600 kg bomb nebo hlubinných náloží.

„Mořský drak“ sleduje konvoje
Letadla Bv 138B se intenzivně zapojila do bitvy o Atlantik a následně se zúčastnila i útoků na konvoje, jež okolo severní Evropy směřovaly do Sovětského svazu. Těchto operací se však už účastnily i letouny definitivní varianty Bv 138C-1, která se poprvé objevila v březnu 1941. Na její prostřední motor byla nově umístěna čtyřlistá vrtule, zatímco dvěma postranním motorům zůstaly původní vrtule se třemi listy. Do výzbroje přibyl další kulomet a letoun byl uzpůsoben pro instalaci námořního pátracího radiolokátoru FuG 200 Hohentwiel, který umožnil účinnější sledování konvojů. Reálně ale tento přístroj neslo jen několik málo ze zhruba 227 vyrobených letounů verze Bv 138C. Několik exemplářů bylo později konvertováno na bizarní obměnu, jež se označovala jako Bv 138MS a vyznačovala se obrovskou duralovou „obručí“, propojenou se systémem generujícím silné magnetické pole pro odpalování magnetických min. Kromě startů z námořních základen při pobřeží okupované Evropy mohly Bv 138 operovat také z katapultů, které byly umístěny na speciálních lodích, tzv. nosičích hydroplánů; k tomu účelu mohl letoun dostat dva pomocné startovací raketové motory s tahem okolo 4,9 kN (500 kg). Některé stroje působily také jako transportní a dokázaly přepravit deset pasažérů, ale podobně jako v případě amerického typu Catalina platilo, že největších úspěchů dosáhl Bv 138 jako námořní hlídkový letoun, jehož úkolem bylo pátrání po lodích a ponorkách nepřítele. Nejúspěšnější jednotkou se stroji Bv 138 byla Küstenfliegergruppe 406 (Pobřežní letecká skupina 406), jež uskutečňovala sledování konvojů u severní Evropy. Např. v květnu 1942 vypátrala tato letadla konvoj PQ-16 a naváděla na něj další letouny a ponorky, které posléze potopily osm plavidel. Při takovýchto operacích docházelo i na střetnutí s hlídkovými stroji nepřítele; díky silnější výzbroji si mohly Bv 138 připsat sestřel jedné Cataliny a jednoho Blenheimu.
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Takticko-technická data letounu PBY-5A Catalina
Osádka: 7 až 9 mužů
Rozpětí křídla: 31,7 m
Celková délka: 19,45 m
Celková výška: 6,15 m
Prázdná hmotnost: 9485 kg
Max. vzletová hmotnost: 16 067 kg
Typ motorů: Pratt & Whitney R-1830-92 Twin Wasp
Výkon motorů: 2×895 kW
Max. rychlost: 288 km/h
Max. dolet: 4095 km
Bojový dostup: 4480 m
Obranná výzbroj: 4×12,7 mm, 1×7,62 mm
Útočná výzbroj: 1814 kg pum, min, hlubinných náloží nebo torpéd

Takticko-technická data letounu Bv 138C-1 Seedrache
Osádka: 5 až 6 mužů
Rozpětí křídla: 26,94 m
Celková délka: 19,85 m
Celková výška: 5,9 m
Prázdná hmotnost: 11 780 kg
Max. vzletová hmotnost: 17 670 kg
Typ motorů: Junkers Jumo 205D
Výkon motorů: 3×656 kW
Max. rychlost: 285 km/h
Max. dolet: 4300 km
Bojový dostup: 5000 m
Obranná výzbroj: 2×20 mm, 1×13 mm, 1×7,92 mm
Útočná výzbroj: 600 kg pum, min nebo hlubinných náloží

Měření sil
Oba srovnávané typy se zrodily ze specifikací, které požadovaly létající člun s velmi dlouhým doletem pro rozsáhlý námořní konflikt (v případě Němců proti Britům v Atlantiku a v případě Američanů proti Japoncům v Pacifiku). Rozdíl ovšem spočíval v tom, že Němci předpokládali použití převážně jen v roli námořního hlídkového letounu, zatímco US Navy si představovalo, že výsledný letoun bude plnit široké spektrum rolí. To se také podařilo splnit, protože výborná Catalina byla skutečně univerzálním strojem. Mezi její výhody oproti německému typu patřila daleko větší nosnost výzbroje, která zahrnovala také torpéda, která Bv 138 nosit nemohl. Jako velkou přednost německého letadla je naopak třeba zmínit daleko silnější obrannou střeleckou výzbroj, která zahrnovala dvojici 20mm kanonů a dva kulomety, zatímco americký letoun měl na palubě pět kulometů. Ty navíc měly poměrně velké „slepé úhly“, kdežto německý stroj byl z hlediska pokrytí okolního prostoru palbou vyřešen lépe. Nikdy však nebyl „obojživelníkem“ a mohl působit jen z hladiny moře nebo z katapultů, naopak americká Catalina později dostala zatahovací tříkolový podvozek, jenž dále rozšířil její operační možnosti. Potenciál německého letounu snižovalo množství problémů, s nimiž se musel na začátku potýkat a které dramaticky oddálily vstup definitivní podoby do řadové služby. Ale vůbec největší nevýhodou Bv 138 byl prostě fakt, že Německo nepřikládalo létajícím člunům potřebný význam a neustále docházelo k mocenským bojům mezi Luftwaffe a Kriegsmarine, kvůli nimž vzdušná podpora námořních operací nikdy nefungovala tak, jak měla. Z našeho duelu tak oprávněně vychází jako lepší typ americká PBY Catalina, na jejíž straně stojí nejen povedená konstrukce a rozsáhlé schopnosti, ale i efektivní spolupráce s vlastními válečnými loděmi.

Vyrobeno kusů
PBY Catalina (všechny verze): 3258
Bv 138 Seedrache (všechny verze): 279
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