Duel: Polikarpov Po-2 vs. Gotha Go 145:
Na dvou křídlech pod ochranou tmy

Mezi zdroje strachu německých vojáků v Sovětském svazu náležely i dvouplošníky Po-2, zdánlivě zastaralé a křehké letouny, jež v noci prováděly tzv. rušivé bombardování. Tato metoda ale nezůstala bez odpovědi, protože Němci začali nasazovat vlastní útvary tohoto druhu, které provozovaly ponejvíce stroje Go 145.

V letectvu Rudé armády si získaly mimořádnou pověst tzv. Noční čarodějnice, odvážné mladé pilotky lehkých dvouplošníků Polikarpov Po-2. Tyto na pohled směšné letouny dostaly zbraně a pod rouškou noci se snášely na nic netušící německé vojáky. Škody či ztráty obvykle nebyly nijak vážné, ovšem psychologický efekt byl obrovský. Německá Luftwaffe se tedy inspirovala příkladem protivníka a postavila útvary pro rušivé noční nálety, jež používaly shodnou taktiku i podobné letouny, mj. původně cvičné stroje značky Gotha.

Jednoduchý design i ovládání
Konstruktér Nikolaj Nikolajevič Polikarpov se zapsal do dějin nejen „tuponosými“ stíhačkami I-15 a I-16, ale i víceúčelovým lehkým dvouplošníkem. Původní jméno U-2 se po smrti tvůrce změnilo na Po-2, jehož se budeme pro zjednodušení držet i zde. Ono „U“ napovídá, že stroj se zrodil pro cvičné účely, a to jako náhrada zastaralého U-1, což byla v podstatě kopie britského letadla Avro 504K. Sovětské letectvo chtělo co nejjednodušší a pro masovou produkci vhodný letoun, který bude poháněný hvězdicovým pětiválcem Švecov M-11 a bude ve všech situacích snadno ovladatelný. Polikarpov tedy v roce 1927 navrhl skutečně velmi jednoduchý stroj, jenž takřka vše podřizoval výrobní technologii, tento design se však ukázal jako nevhodný, protože letové vlastnosti nevyhovovaly. V lednu 1928 tudíž byl vyzkoušen druhý, velmi přepracovaný prototyp, jenž svými schopnostmi zapůsobil naopak hodně pozitivně. Po-2 byl až neuvěřitelně stabilní, prakticky se nedal dostat do vývrtky (a když k tomu již došlo, vyrovnal ji „sám“ i bez zásahu pilota) a pro start či přistání mu stačila dráha 75 až 150 metrů. V roce 1930 se rozběhla sériová produkce základní cvičné podoby s dvojím řízením, byť paradoxem bylo, že piloti pak díky jeho skvělé stabilitě někdy neměli návyky pro zacházení s náročnějšími letouny. Po-2 ale nalezl i velké množství dalších uplatnění. V civilní sféře sloužil mj. k práškování polí (což mu získalo přezdívku „Kukuruznik“, tzn. „Kukuřičník“) a letectvo jej využívalo např. jako štábní, spojovací, sanitní, průzkumný nebo propagandistický. Jistě nejvíce slávy mu vyneslo nasazení v úloze lehkého bombardéru za druhé světové války, jenže málo známým faktem je, že bojové využití tohoto křehkého stroje se plánovalo už začátkem 30. let, kdy vznikla varianta U-2VVS (posléze zvaná Po-2VS), jež nesla dvojici kulometů a závěsníky. Měla zajišťovat mj. průzkum a nácvik střelby a bombardování, avšak pokud by nebyly k dispozici speciální bitevní letouny, mohla se využít i k přímé letecké podpoře pozemních sil.

V roli nočního bombardéru
Přesně taková situace nastala po německém útoku v červnu 1941, a proto už během zoufalých ústupových bojů docházelo k útokům Po-2 proti postupujícím silám Osy. Mnohdy šlo o stroje po provizorních úpravách, ale přibývalo též standardizovaných verzí. Příkladem byly letouny, jež dostaly název U-2VOM (vozdušnyj ogněmjot) a sloužily ke shazování zápalných pum, ale určitě nejrozšířenější útočnou verzí byl Po-2LNB (ljogkij nočnoj bombardirovščik). Nastoupil do služby v roce 1942, měl motor opatřený tlumičem hluku a celkově až šest závěsníků, a sice dva pod trupem a čtyři pod křídlem. Max. nosnost činila mezi 200 a 300 kg, ovšem docházelo též k případům, kdy „Kukuruzniky“ nesly až půl tuny bomb. Hlavňovou výzbroj představoval většinou jeden 7,62mm kulomet DA (tzn. letecká verze tankového kulometu DT) nebo ŠKAS, umístěný na pohyblivé lafetě u zadního kokpitu. Některé exempláře však nosily i jeden až dva vpřed pálící kulomety na dolním křídle a někdy se vyskytovalo i řešení, jež se poprvé objevilo na U-2VVS a zahrnovalo synchronizovaný kulomet na levém boku přídě. Některé Po-2 mohly pod křídly nést též neřízené raketové střely RS-82 a RS-132; ty dostaly jméno Po-2LŠ (ljogkij šturmovik). Taktika nasazení ovšem zůstávala víceméně stejná, omezovala se prakticky jedině na noční operace a sázela na stabilitu, nízkou rychlost a tichý chod „Kukuruzniků“. Ty se tedy v přízemním letu přiblížily k německým pozicím, v klouzavém letu shodily pumy či vystřelily několik dávek z kulometů, načež zase zmizely v temnotě. Využívaly momentu překvapení, ale jejich ztráty zůstávaly dlouhodobě vysoké. Nízko u země však byly Po-2 překvapivě složitými cíli i pro německé stíhačky, jež na ně dosti obtížně soustřeďovaly palbu. Není sice doložen ani jediný případ, že by si „Kukuruznik“ připsal sestřel, ovšem několikrát došlo k tomu, že útočící německá stíhačka při snaze zasáhnout Po-2 narazila do země.

Napodobení sovětské taktiky
Mohlo by se zdát, že malý náklad zbraní Po-2LNB nemohl mít velký účinek, avšak existovalo několik faktorů, jež pracovaly v jejich prospěch. „Kukuruzniky“ vzlétaly z polních letišť třeba i několikrát za noc, a tak mohly útočit znovu a znovu. Nejednou se jim povedly také „šťastné“ zásahy vysoce důležitých cílů, např. muničních skladů, čímž škody na německé straně logicky enormně narůstaly. Nejvýznamnější efekt však byl psychologický, protože takové noční útoky značně narušovaly morálku Němců, kteří tak nemohli v klidu odpočívat, spát nebo jíst, jelikož museli neustále sledovat noční oblohu a pozorně naslouchat, jestli se náhodou neblíží obávaný „Nähmaschine“ („Šicí stroj“), což byla jejich přezdívka pro Po-2. Vedle posilování obranných opatření ovšem Němci zareagovali i velice pragmatickou snahou okopírovat sovětskou taktiku a začali formovat vlastní jednotky pro noční rušivé bombardování. SSSR užíval pro tyto účely pouze „Kukuruzniky“, zatímco typová skladba na německé straně byla pestřejší. Jednotky, jež se zpočátku nazývaly Störkampfstaffel a později Nachtschlachtgruppe, provozovaly dokonce i ukořistěné Po-2, československé Letov Š-328 a nizozemské Fokker C.V. Z letadel německého původu to byly mj. stroje Heinkel He 46 a He 50 či Arado Ar 66, ale nejčastěji se vyskytovaly dvouplošníky Gotha Go 145, které v posledních měsících války tvořily velkou většinu výbavy „nočních úderných skupin“. Typ Go 145 představoval první výrobek „oživené“ značky Gotha, jež se během první světové války proslavila jako dodavatel těžkých bombardérů, jenže musela ukončit činnost v důsledku Versailleské smlouvy. V říjnu 1933 byla obnovena a obdržela úkol vyvinout pro Hitlerovu Luftwaffe jednoduchý cvičný dvouplošník. Inženýr Albert Kalkert pak navrhl stroj s dřevěnou kostrou a plátěným potahem, který poprvé vzlétl v únoru 1934 a dostal jméno Go 145. Prototypy měly řídicí prvky jen v jednom kokpitu, avšak do sériové výroby šla v roce 1935 varianta Go 145A opatřená dvojím řízením.

Modifikace pro noční nálety
Konstrukčně zdánlivě zastaralý, ale velmi účelný design se osvědčil. Patřil mezi hlavní cvičné stroje německého letectva a mezi letci byl oblíbený, jelikož nabízel dobrou stabilitu a snadnou ovladatelnost. Požadavky Luftwaffe se však stále stupňovaly, takže vedle továrny Gotha se do produkce zapojily i závody AGO, BFW a Focke-Wulf. Kromě toho letadlo vzbudilo zájem též v zahraničí, takže začala licenční výroba ve Španělsku (pod místním jménem CASA 1145L) a v Turecku. Německé továrny později vyráběly rovněž aerodynamicky čistší variantu Go 145B s uzavřenými kokpity a kryty podvozkových kol, zatímco pro střelecký výcvik vznikla úprava Go 145C, jež nesla na lafetě u zadního kokpitu 7,92mm kulomet MG 15. Zejména k této verzi se na podzim 1942 upínala pozornost plánovačů Luftwaffe, kteří přišli s myšlenkou napodobit sovětskou taktiku rušivých bombardovacích útoků. Stabilní a dobře ovladatelné Go 145 se pro to optimálně hodily. Obdržely tudíž matný černý nebo tmavě šedý nátěr, jenž většinou skrýval i výsostné znaky (tj. svastiky), horní plochy však byly někdy natřené bíle, aby stroj maskovaly na pozadí zasněžené země. Pod křídla a trupy byly instalovány závěsy pro malé trhavé bomby (většinou SD 50), tříštivé protipěchotní bombičky a též světlice, pomocí nichž vedoucí letadlo osvětlovalo cíl. V prosinci 1942 byla takovými letouny vybavena první letka, na podzim 1943 už fungovalo šest skupin (každá se třemi až čtyřmi letkami) a do konce války vzniklo nejméně čtrnáct takových skupin. Dvě z nich měly dokonce „zahraniční“ personál, protože v nich létali protisovětsky orientovaní Lotyši a Estonci, kteří se snažili zkomplikovat postup Rudé armády, když probíhaly nejúpornější boje o Pobaltí a Východní Prusko. Opravdu pozoruhodné však je, že si některé Nachtschlachtgruppen udržely akceschopnost doslova do posledních hodin války a zapojovaly se dokonce do poslední fáze bitvy o Berlín.

Lukáš Visingr

Hlavní zdroje:
Chris Bishop: Velká encyklopedie – Zbraně druhé světové války, Praha 2004
Kolektiv: Schlachtflieger – Luftwaffe Ground-Attack Units 1937–1945, Forest Lake 2008
Martin Velek: Polikarpov U-2/Po-2, Praha 2002
Lexikon-der-Wehrmacht.de, Válka.cz, Wikipedia.org

Fotografie: RGVA, Bundesarchiv, archiv autora

Parametry letounu Po-2LNB
Standardní osádka: 2 muži
Rozpětí křídla: 11,40 m
Celková délka: 8,17 m
Celková výška: 3,10 m
Prázdná hmotnost: 773 kg
Maximální hmotnost: 1400 kg
Typ motoru: hvězdicový Švecov M-11D
Výkon motoru: 81 kW (110 koní)
Max. rychlost: 130 km/h
Bojový dolet: 450 km
Bojový dostup: 1500 m
Nosnost výzbroje: 300 kg

Parametry letounu Go 145C
Standardní osádka: 2 muži
Rozpětí křídla: 9,00 m
Celková délka: 8,70 m
Celková výška: 2,90 m
Prázdná hmotnost: 880 kg
Maximální hmotnost: 1380 kg
Typ motoru: vidlicový Argus As 10C
Výkon motoru: 179 kW (240 koní)
Max. rychlost: 212 km/h
Bojový dolet: 630 km
Bojový dostup: 3700 m
Nosnost výzbroje: 200 kg

Měření sil
Letouny Po-2 i Go 145 využívaly dřevěnou kostru a plátěný potah, tzn. koncepci během druhé světové války jednoznačně zastaralou, avšak v jejich kategorii to příliš nevadilo. Lehké cvičné a spojovací stroje nemusely podávat úchvatné výkony, protože se od nich žádala jednoduchost konstrukce, stabilita a snadné ovládání. Tyto vlastnosti se pak uplatnily i po konverzi na noční bombardéry pro rušivé útoky. Pokud srovnáme technické parametry, německý typ byl výrazně rychlejší a obratnější a měl delší dolet, v úloze rušivého bombardéru to však mělo jenom malý význam. Důležitější byla stabilita, ovladatelnost, tichý chod a nosnost zbraní, což byly naopak parametry, v nichž dominoval sovětský „Kukuruznik“. Na jeho straně se ostatně nacházela též taktická převaha, jelikož to koneckonců bylo sovětské letectvo, které taktiku nočních rušivých útoků v podstatě vytvořilo a průběžně zdokonalovalo, kdežto Luftwaffe převážně „opisovala“. Činnost německých nočních jednotek navíc někdy komplikovala rozmanitost letounů, zatímco Sověti užívali jen Po-2, a to navíc v nesrovnatelně vyšších počtech, jelikož v jejich letectvu se nacházely i celé pluky a divize pro noční bombardování. Pro tyto úkoly tak měli tisíce letounů Po-2, kdežto počty německých strojů byly o řád menší. Obdiv za svou velkou (někdy až skoro sebevražednou) odvahu si zajisté zaslouží piloti obou stran, ovšem jako lepší noční bombardér se zcela jednoznačně ukázal sovětský Po-2. To podtrhuje také kuriózní skutečnost, že se v této roli omezeně uplatnil dokonce ještě během korejské války.

Vyrobeno kusů
Po-2 (všechny verze): asi 33 000
Go 145 (všechny verze): asi 10 000
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