Duel: Souboje nad Darwinem:
Australští a japonští stíhací piloti

Úloha Austrálie ve druhé světové válce se často opomíjí, přestože její strategický význam byl obrovský. Pro britské impérium tvořila jakýsi „bezpečný týl“, jenže ono „bezpečí“ se po propuknutí války s Japonskem stalo hodně relativním. Australští piloti se tedy museli postavit proti elitě císařského námořního letectva.

Přístav Darwin na severu Austrálie se 19. února 1942 stal terčem obrovského náletu, při němž Japonci způsobili těžké škody. Byl to první a největší útok v kampani, jež poté pokračovala až do listopadu 1943, jelikož japonské ozbrojené síly hodlaly vyřadit tento přístav coby základnu pro spojeneckou ofenzivu proti okupované Nizozemské Východní Indii. Nad Austrálii se tedy vydávaly bombardéry s červenými kruhy a s doprovodem proslulých stíhaček A6M, známých též jako Zero, zatímco přístav bránila směs amerických a britských letounů, jejichž piloti však vesměs neměli zdaleka takové zkušenosti jako jejich japonští soupeři. Souboje nad Darwinem přinesly střety zcela odlišných systémů výcviku a taktiky.

Největší výcvikový program
Velká Británie nikdy nepředstavovala právě optimální prostředí pro pilotní výcvik. Nacházela se příliš blízko území pravděpodobného nepřítele, nabízela příliš malý prostor a výcvik musel mnohdy ustupovat pověstně nepředvídatelnému a nepříznivému britskému počasí. Proto se už v meziválečné éře hledala nějaká alternativa, kterou mohlo poskytnout tehdy obrovské britské impérium. Velení RAF odhadovalo, že během války může potřebovat až 50 000 nových pilotů ročně, jenže v samotné Británii se dala vycvičit ani ne polovina tohoto počtu. Vznikl tedy plán zapojit do výcviku britská dominia po celém světě a tento velmi ambiciózní projekt se rozběhl v prosinci 1939. Nesl oficiální název BCATP (British Commonwealth Air Training Plan), byť běžně se užíval pojem Empire Air Training Scheme, jelikož měl snadno vyslovitelnou zkratku EATS. Jednalo se o největší letecký výcvikový program v dějinách, protože se předpokládalo, že každoročně z něj vzejde skoro 50 000 nových letců, z nichž 22 000 mělo být cvičeno přímo na britských ostrovech, kdežto dalších 13 000 mělo přijít z Kanady, 11 000 z Austrálie a 3300 z Nového Zélandu. Zároveň běžel další takový program, který do výcviku zapojil Jižní Afriku a Jižní Rhodesii. Výcvik v rámci EATS byl zahájen na jaře 1940 a samozřejmě přinesl velkou zátěž, protože např. v Austrálii před válkou přibývalo jenom padesát vojenských pilotů za rok, zatímco podle nového plánu to měly být tisíce. Bylo tedy nutno dramaticky rozšířit výcvikové kapacity a vybudovat opravdu efektivní systém. Uchazeči nejdříve absolvovali osm až čtrnáct týdnů vstupního výcviku, následovalo dvanáct týdnů základního leteckého výcviku a 24 týdnů pokročilého výcviku. Celkem tak šlo o roční kurs, během něhož nový letec nasbíral okolo 100 hodin ve vzduchu. Posléze již Australané (podobně jako Kanaďané a muži dalších národností) zamířili k bojovým jednotkám RAF na ostrovech či v severní Africe, jenže právě pro Austrálii se situace na konci roku 1941 vskutku zásadně změnila.

Budování obrany Austrálie
Bleskový postup Japonců totiž představoval přímé ohrožení, což záhy potvrdily i první nálety. Navzdory svému evidentnímu strategickému významu byl Darwin zpočátku chráněn jen slabě a první japonský nálet znamenal pro Australany šok, který lze směle přirovnat k tomu, jak byl v USA vnímán útok na Pearl Harbor. Američané poskytli svoje letouny P-40 Warhawk a P-39 Airacobra, jenže jejich parametry prostě nestačily na to, co nabízely japonské stroje. Austrálie potřebovala výkonné stíhačky, a tak použila všechno diplomatické úsilí, aby přesvědčila vládu v Londýně o nutnosti poslat do zámoří slavné letouny Spitfire. Skutečně v tom uspěla, protože Winston Churchill v květnu 1942 potvrdil, že Velká Británie pošle tři perutě stíhaček Spitfire. Ty vytvořily 1. stíhací křídlo RAAF (Royal Australian Air Force), jemuž se proto začalo říkat „Churchillovo křídlo“ a jehož úkolem byla obrana severu země proti pokračujícím japonským útokům. Náležely do něj tři perutě, z nichž dvě (452. a 457.) reprezentovaly produkty výcviku EATS přímo v Austrálii, kdežto v té zbylé sloužili Britové. Jednalo se o 54. peruť RAF, jež se zúčastnila i bitvy o Británii, což v Australanech vyvolalo nadšený dojem, že na pomoc přijdou vynikající veteráni. Naneštěstí ale většina zkušených letců této jednotky odešla na jiná bojiště, a tudíž se pouze menšina příchozích Britů mohla pochlubit bojovými zkušenostmi. Australané z prvních dvou perutí měli také jen minimální zkušenosti. Ostatně i proto se jevilo nezbytným jmenovat do velení nové jednotky schopného veterána. Stal se jím Clive Caldwell, který sbíral úspěchy v kokpitu P-40 nad severní Afrikou. V Austrálii přesedlal na nové stroje Supermarine Spitfire Mk VC. Budil sice kontroverze, protože byl individualista a kladl velké nároky na své podřízené, ale o jeho schopnostech se nedalo pochybovat. Byl známý pod přezdívkou „Killer“ („Zabiják“), ačkoli on sám ji neměl moc rád. Pramenila totiž nejen ze skutečnosti, že se takřka vždy vracel s prázdnými zásobníky, protože s oblibou napadal i pozemní cíle, ale také z faktu, že nezřídka střílel i na japonské piloty visící na padácích.

Pilotní výcvik i pro civilisty
Caldwell tuto praxi nepopíral, ovšem tvrdil, že nešlo o nějakou krvežíznivou nenávist, nýbrž o chladný pragmatismus. „Nechci, aby proti nám bojovali znovu. Buď my, nebo oni,“ dodával a zdůrazňoval, že Australané museli čelit schopnějším a zkušenějším letcům, v čemž měl zajisté pravdu. Císařské námořní letectvo tehdy disponovalo skutečně excelentním personálem, jehož kvalita vyniká ještě víc, uvážíme-li, že na rozdíl od vzdušných sil většiny států nesázelo pouze na piloty z řad důstojníků. Již krátce po první světové válce totiž otevřelo své pilotní školy též pro poddůstojníky a mužstvo, čímž vznikl výcvikový program známý jako Sohren, a následně umožnilo i nábor pilotů z řad civilistů, a to do programu Yokaren, který zahájil činnost v roce 1930. Velkou většinu pilotů Císařského japonského námořního letectva (Dai-Nippon Teikoku Kaigun Kokutai) tedy tvořili poddůstojníci a mužstvo, což představovalo ve světě neobvyklou výjimku. Program Sohren byl teoreticky otevřený pro každého příslušníka námořnictva a trval celkově zhruba rok, kdežto do systému Yokaren nastupovali mladíci ze středních škol ve věku 15 až 17 let, kteří tam nejprve strávili tři roky, avšak doba výcviku se pak výrazně zkracovala. V roce 1934 se rozběhl další projekt, jenž se zaměřoval na absolventy univerzit a učilišť a měl vytvořit letecké zálohy. Jeho výsledky však byly dlouho dost chabé a důležitost začal získávat až v roce 1943, kdy Japonsko pozbylo strategickou iniciativu a utrpělo těžké ztráty, které bylo nutno nějak nahradit. Pro celý japonský výcvikový systém bylo ostatně velmi příznačné, že se orientoval na špičkovou kvalitu, zatímco na počty hleděl méně. Několik paralelních programů výcviku nemělo sloužit pro budování početného kádru, nýbrž k tomu, aby námořnictvo mohlo hledat nejlepší piloty v co největším vzorku populace. Navíc se silně projevovalo hierarchické uspořádání tehdejší japonské společnosti, protože výrazné bariéry mezi důstojníky a ostatními vrstvami by asi značně zkomplikovaly společný výcvik.

Dlouhá a náročná příprava
Tradicionalisté proto hleděli na masové výcvikové programy značně skepticky a jejich názory se začaly pozvolna měnit až v roce 1937, kdy vypukla válka s Čínou. Na prvním místě se však pořád nacházela kvalita, takže výcvik byl hodně výběrový a vysoce náročný. Do roku 1938 se každoročně dočkalo pilotního odznaku z programu Yokaren jen asi 200 mužů a ještě v květnu 1941 to byla jen asi tisícovka. Teprve po začátku války s USA začalo číslo rychle růst, a proto v roce 1943 přibylo asi 28 000 letců, byť samozřejmě na úkor kvality. Když program Yokaren začínal, trval celkově tři roky, při čemž celý první rok a značnou část roku druhého zabíral jen základní vojenský výcvik a teoretické vzdělávání. Teprve v polovině druhého roku mohl nový adept poprvé usednout do letadla a obvykle až ve druhé polovině roku třetího se poprvé dostal na palubu válečné lodě. Po absolvování programu Yokaren jej čekal pokročilý letecký výcvik, který dle situace trval zhruba šest až dvanáct měsíců. Teprve pak mohl nový pilot nastoupit ke své nové bojové jednotce, samozřejmě coby nezkušený „zelenáč“. Válka v Číně však poskytla možnost relativně bezpečného získávání praktických dovedností, protože čínské letectvo mělo převážně zastaralé stroje a Japonci zcela dominovali i z hlediska kvality výcviku. Také rychlý postup na počátku války proti USA a Velké Británii budil dojem, že císařovi piloti jsou takřka neporazitelní. Zdánlivě to potvrzovaly i výsledky soubojů nad Darwinem, kde Japonci přišli o šest stíhaček, zatímco Australané ztratili 38 letadel Spitfire. Nesmí se ale zapomínat, že hlavní úkol Australanů tvořilo ničení bombardérů, takže pokud započítáme i tyto sestřely, výsledkem je poměr ztrát zhruba 1:1. Během roku 1943 se navíc zjevně vyvíjel i poměr ztrát stíhaček, jak Caldwellovi muži sbírali bojové zkušenosti, kdežto na Japoncích se již projevovalo vyčerpání. Císařovi piloti se sice mohli chlubit sestřely, avšak nedokázali vyřadit přístav Darwin a utrpěli ztráty, jež námořní letectvo nemohlo nahradit, jelikož jeho systém výcviku byl vybudován pro krátký konflikt, nikoliv pro vyčerpávací totální válku.
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Stíhací pilot australského letectva
Doba leteckého výcviku: 1 rok
Nalétaný čas: okolo 100 hodin
Stav letky (Flight): 6 letadel
Stav perutě (Squadron): 12 letadel
Stav křídla (Wing): 36 letadel

Stíhací pilot japonského námořnictva
Doba leteckého výcviku: 2–3 roky
Nalétaný čas: okolo 200 hodin
Stav letky (Chutai): 9 letadel
Stav eskadry (Hikotai): 18 letadel
Stav skupiny (Kokutai): 54 letadel

Dvě odlišné taktiky
Jak známo, při vývoji proslulé japonské stíhačky Mitsubishi A6M neboli „Zero“ se takřka vše podřídilo excelentní obratnosti a dlouhému doletu. Daní za to byla absence pancéřování, která často znamenala konec letounu i při zásahu, který by pro jiný stroj neznamenal větší problém. Japonci si ale samozřejmě byli své převahy v obratnosti vědomi, čemuž se podřizoval i výcvik pilotů. S tím souvisela také velmi silná disciplína, jež byla nezbytná kvůli létání ve formacích. Japonské vysílačky totiž byly nespolehlivé (a z mnoha letadel se stejně vymontovaly), a proto se piloti museli naučit držet formaci i během soubojů. Jelikož při náletech na Darwin působili jako doprovod bombardérů, museli se pohybovat ve velkých výškách, což byl ostatně i důvod, proč Australané tak stáli o stíhačky Spitfire Mk VC, které si ve výškových bojích vedly dobře, což o amerických P-39 a P-40 neplatilo. Pokud Japonci sázeli na ostré manévry, Australané se zaměřili na metodu „boom and zoom“, resp. střídání prudkých stoupání a střemhlavých útoků. Lišil se i systém formací, protože Australané pochopitelně létali podle metodiky RAF, tedy ve dvojicích, kdežto Japonci dosud užívali trojice, ačkoli je třeba dodat, že již zmíněná disciplína jim umožnila tuto sestavu držet i v chaosu boje. Obrovskou výhodu na straně Australanů však reprezentovaly dobře fungující vysílačky a pozemní navádění, díky kterému dokázali přetnout příletové či odletové trasy Japonců a přinutit je k boji.
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