Duel: Petljakov Pe-2 vs. Dornier Do 17:
Bombardéry nejen pro taktickou podporu

Elegantní Dornier Do 17 patřil mezi první bombardéry nacistické Luftwaffe a je spojený s jejími prvními válečnými úspěchy. Sovětský Petljakov Pe-2 pak je označován za možná nejlepší lehký bombardér sovětského letectva druhé světové války. Která z konstrukcí se nakonec nad východní frontou osvědčila více?

Bombardovací letectva USA a Velké Británie si nejvíce spojujeme s těžkými čtyřmotorovými letouny, které rozsévaly smrt a zkázu nad německými městy. Naopak německá Luftwaffe byla budována především jako taktická síla pro operace přímo nad bojištěm, což se do značné míry dalo říci i o sovětských vzdušných silách. A také proto Německo a SSSR vlastnily pouze malé počty strategických bombardérů, ale o to více sázely na lehké a střední stroje, které zastupoval např. sovětský Petljakov Pe-2 a německý Dornier Do 17.

Letadlo navržené za mřížemi
Způsob vzniku letounu Pe-2 je hodně příznačný pro situaci, jaká v Sovětském svazu panovala na konci 30. let. Vladimir Michajlovič Petljakov byl v roce 1937 uvězněn i společně s dalšími členy týmu, který vedl slavný Andrej Tupolev, tento krok však neznamenal konec vývojových prací. Uvěznění odborníci totiž působili v tzv. vězeňských konstrukčních kancelářích. A právě Petljakov byl pověřen vývojem nového eskortního stíhacího stroje VI-100, který měl fungovat jako doprovod nového výškového bombardéru ANT-42 (později Pe-8). První prototyp stíhače vzlétl 22. prosince 1939. V konstrukci letounu se nacházela řada velmi pokročilých prvků, mj. celokovový drak, přetlaková kabina či elektrické ovládání mnoha systémů, jenže VI-100 se ve své původní podobě do služby nikdy nedostal. Sovětské letectvo s obavami sledovalo úspěchy německé Luftwaffe v západní Evropě, ve kterých hrály důležitou roli střemhlavé bombardéry, a tak Petljakov dostal úkol přepracovat stíhačku pro toto poslání, a to v šibeniční lhůtě 45 dnů. Střemhlavý bombardér PB-100 nepotřeboval přetlakovou kabinu a turbodmychadla, zato však dostal účinné aerodynamické brzdy a pumovnici. Na Stalina nový letoun zapůsobil natolik, že nechal Petljakova propustit, ovšem s výhrůžkou, že poputuje zpět za mříže, pokud se prototyp nevznese do konce roku 1940. Podařilo se to 15. prosince a letoun dostal nové jméno Pe-2, ve kterém se odrážel nový způsob značení sovětských letadel podle hlavního konstruktéra, nikoli podle účelu. Záhy se rozběhla i sériová produkce a jednotky získaly první exempláře v březnu 1941. Ve chvíli německého útoku v červnu však byl k dispozici pouze malý počet a letoun byl schopen předvést své schopnosti až na konci roku 1941, kdy se Rudé armádě povedl protiútok u Moskvy. O to větší úlohu ale hrály zvyšující se počty Pe-2 (přezdívaných „Peška“) v dalších letech války, kdy se Pe-2 stal jedním z páteřních typů letectva.

Posilování výzbroje „Pešky“
Petljakovův střemhlavý bombardér se skutečně osvědčil a u osádek si získal velkou oblibu. Za tu vděčil především své jednoduché a odolné konstrukci a snadné ovladatelnosti. Výjimku zde tvořilo neochotné stoupání během startu, což se pak projevilo jako určitý problém u některých nočních bombardovacích jednotek s ženským personálem. Letkyně totiž občas neměly dost sil ke zvednutí letadla, a tak pilotce musela pomoci navigátorka. Třetí člen osádky zastával úlohu zadního střelce a obsluhoval 7,62mm kulomet ŠKAS ve spodním střelišti, zatímco navigátor a bombometčík v jedné osobě střílel z další zbraně téhož typu v horním střelišti. V přídi letounu se nacházely další dva kulomety ŠKAS. Navzdory značné kadenci těchto zbraní se ale posléze projevila nedostatečná průraznost 7,62mm střel, a tak se zhruba od poloviny roku 1942 začalo s posilováním výzbroje Pe-2. Jeden z příďových kulometů byl tedy obvykle nahrazen 12,7mm zbraní Berezin UBT a podobně tomu bylo i se záďovými kulomety, takže letouny mohly nosit různé kombinace těchto dvou typů kulometů. Vedle toho se změnilo horní střeliště, jež získalo formu otočné věžičky. Letadla vybavená tímto prvkem se někdy označují rovněž jako Pe-2FT („frontovoje trebovanije“, požadavky fronty), ale dobové sovětské prameny zpravidla rozlišují různé verze Pe-2 jen podle čísla série. Kromě bombardérů vznikaly další účelové varianty, mj. průzkumné Pe-2R, cvičné Pe-2UTI a Pe-2S či stroje se silnější výzbrojí, jež zahrnovala 20mm kanony. Poněkud méně známým faktem je, že na bázi Pe-2 vznikl i dálkový noční stíhač Pe-3, jenž se významně podílel na protivzdušné obraně Moskvy. Bombardovací Pe-2 operovaly nad všemi bojišti, kde působila sovětská armáda. Ve službě pokračovaly také po válce, a to včetně Československa, kde pod označením B-32 (popř. jako cvičné CB-32) vytvářely základ nového bombardovacího letectva a opustily výzbroj až roku 1951.

Jak se rodila „Létající tužka“
Německý Dornier Do 17 byl starší než jeho sovětský konkurent, jelikož jeho kořeny sahaly do období před oficiálním vznikem Luftwaffe. Způsob zrodu byl ale také hodně charakteristický, protože Německo sice mělo zakázáno vyvíjet nová vojenská letadla, avšak zákaz porušovalo a vojenské letouny se rodily pod pláštíkem leteckého sportu a dopravy. První zadání toho, co se pak vyvinulo do podoby Do 17, tedy vzniklo na počátku 30. let s tím, že se má jednat o rychlý poštovní letoun pro společnost Lufthansa. V roce 1933 obdržel design název Do 17, byť první prototyp, zalétaný v listopadu 1934, se od pozdějšího vzhledu „sedmnáctky“ trochu odlišoval, jelikož měl jednoduchou svislou ocasní plochu. Teprve druhý prototyp přinesl dvojitý ocas, se kterým letoun dosáhl vyšší stability. Mezi charakteristické rysy patřil nápadně štíhlý trup, jenž stroji vynesl přezdívku „Létající tužka“ („Fliegender Bleistift“). Sériové stroje variant Do 17E (bombardovací) a Do 17F (průzkumné), které se začaly vyrábět v roce 1936, však měly trochu kratší příď. K pohonu na počátku sloužily hvězdicové motory BMW, což platilo také pro další sériové verze Do 17M a Do 17P, zatímco do variant Do 17S a Do 17U se instalovaly agregáty značky Daimler-Benz. Kromě změny dodavatele motorů se výrazně změnila příď letounu, což vlastně představovalo poučení ze zkušebního nasazení v občanské válce ve Španělsku. Tam se původní kokpit ukázal jako stísněný, a proto „esko“ a „účko“ obdržely kabinu přesahující linii trupu nahoru i dolů. Toto řešení, kvůli němuž letoun částečně pozbyl svou původní štíhlost, se uplatnilo i na definitivní sériové podobě Do 17Z, kterou poháněly motory Bramo, které potom ještě obdržely turbodmychadla. Letové charakteristiky se výrazně zlepšily a finální Do 17Z se stal jedním ze tří páteřních typů bombardovacích útvarů Luftwaffe, kde se nalézal někde mezi rychlejším Ju 88 a větší náklad pum dopravujícím He 111.

Nástup výkonnějšího Do 217
Základní přínos Do 17Z totiž netvořila jeho rychlost či nosnost, nýbrž vysoká obratnost, jež se takřka vyrovnala stíhačkám. Stroj se navíc výborně ovládal a vyznamenal se při střemhlavých útocích na letiště a další vojenské základny v Polsku, Francii a Velké Británii. Pro stíhačky na začátku války rozhodně neznamenal snadnou kořist, k čemuž přispívala též jeho silná obranná výzbroj. Tu nejdříve tvořily čtyři 7,92mm kulomety MG 15 ve střelištích v přídi, na hřbetě, na břiše a v bocích, ale u finálních variant se počet těchto zbraní dostal až na dvojnásobek. Přesto ale začínalo být zřejmé, že konstrukce Do 17 má své limity, což se zřetelně projevilo po útoku na SSSR. Rychlost a palebná síla některých sovětských stíhaček znamenala pro „sedmnáctky“ velkou hrozbu, a tak se tyto letouny začaly od bombardovacích jednotek z první linie stahovat a přibližně od listopadu 1942 sloužily pouze jako výcvikové a tažné, popř. prodělaly konverze na noční stíhačky. Kromě modernizovaných Ju 88 nastoupily na jejich místo letouny, které lze považovat za „druhou generaci“ Do 17, ačkoliv změny konstrukce byly takové, že šlo téměř o úplně nové letadlo. Svým způsobem navazovalo na Do 215, což byla exportní varianta Do 17, kterou poháněly řadové dvanáctiválce Daimler-Benz DB 601. Kompletní rekonstrukcí posléze vznikl typ Do 217, který poprvé vzlétl v říjnu 1938 a rozhodně už se nedal označovat za štíhlý design. Byla to daň za dramatický nárůst nosnosti, jelikož Do 17Z dopravil tunu bomb, kdežto Do 217 unesl čtyřnásobek. To bylo na letoun těchto rozměrů skutečně výjimečné a vedlo to až k jeho řazení mezi těžké bombardéry. Do 217 úspěšně sloužil do konce války a pozdější verze obdržely výkonnější motory a silnější výzbroj. Uplatňovaly se jako výtečné protilodní letouny (k čemuž nosily také naváděné zbraně jako pumy Fritz-X), průzkumné stroje a noční stíhačky. To znovu dokazovalo kvalitu původního Dornierova designu, ačkoliv mu zabralo řadu let, než skutečně „dozrál“ a mohl předvést svůj plný potenciál.
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Parametry letounu Pe-2
Standardní osádka: 3 muži
Rozpětí křídla: 17,16 m
Celková délka: 12,66 m
Celková výška: 4 m
Prázdná hmotnost: 5876 kg
Maximální hmotnost: 8496 kg
Typ motorů: řadové Klimov M-105R
Výkon motorů: 2× 820 kW (1100 koní)
Max. rychlost: 540 km/h
Bojový dolet: 1500 km
Bojový dostup: 8800 m
Max. náklad bomb: 1200 kg
Kulomety: čtyři ŠKAS ráže 7,62 mm a UBT ráže 12,7 mm

Parametry letounu Do 17Z-2
Standardní osádka: 5 mužů
Rozpětí křídla: 18 m
Celková délka: 15,8 m
Celková výška: 4,6 m
Prázdná hmotnost: 5200 kg
Maximální hmotnost: 8590 kg
Typ motorů: hvězdicové Bramo 323P Fafnir
Výkon motorů: 2× 745 kW (1000 koní)
Max. rychlost: 410 km/h
Bojový dolet: 1500 km
Bojový dostup: 8200 m
Max. náklad bomb: 1000 kg
Kulomety: čtyři až osm MG 15 ráže 7,92 mm

Měření sil
Petljakov Pe-2 bývá občas i označován za „sovětské Mosquito“. Odkaz na slavný britský stroj naráží na bojovou efektivitu, spolehlivost, víceúčelovost a způsobilost pro masovou produkci, což měly Pe-2 a Mosquito společné. Německý Do 17 lze zařadit do stejné kategorie strojů, jež se rodily zejména s ohledem na vysokou rychlost, ačkoliv u německého letounu nakonec tento parametr nebyl úplně špičkový. Pe-2 i Do 17 se vyznačovaly vysokou obratností a dosti silnou obrannou výzbrojí, díky které se mohly celkem úspěšně utkávat s nepřátelskými stíhači, avšak u Pe-2 existovala slabina v podobě nedostatečné ochrany navigátora a střelce. To se změnilo u pozdějších sérií, které dostaly střeleckou věžičku. Letadla Do 17 se skutečně osvědčila v první fázi války na západě, ale koncem roku 1941 byla zjevná jejich zastaralost. Naštěstí pro Němce již existoval kompletně přepracovaný Do 217, který nabízel podstatně vyšší rychlost i nosnost bomb, avšak naneštěstí pro ně byl i poměrně složitý a nákladný na výrobu. V tom ležel možná nejdůležitější rozdíl mezi oběma protivníky, protože Pe-2 byl navržený tak, aby se dal vyrábět v opravdu velikých počtech. Sovětský letoun tak byl celkově lepším bombardérem než Do 17, zaostával však za zdokonaleným Do 217, který jistě patřil mezi nejlepší dvoumotorová letadla celé druhé světové války. Obdobně jako v případě řady dalších kategorií techniky však platilo, že Třetí říše sice disponovala lepší konstrukcí než SSSR, ale německý design potřeboval příliš dlouhou dobu na to, aby předvedl svůj skutečný potenciál, takže Němci už pak zkrátka neměli kapacity na to, aby mohli jeho schopnosti plně využívat.

Vyrobeno kusů
Pe-2/3: 11 607
Do 17/215/217: 4169
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