Duel: Stíhači nad Maltou:
Piloti britského a italského královského letectva

Už krátký pohled na mapu Středomoří napovídá, že kontrola ostrova Malty představuje nezbytnost pro kohokoli, kdo chce ovládnout celý region. Za druhé světové války se tedy nad ostrovem odehrávaly intenzivní boje mezi letectvy dvou monarchií. Proč se nakonec britský výcvik ukázal jako účinnější než italský?

Pokud se hovoří o vzdušných soubojích nad Maltou, nejčastěji se zmiňují zoufalé boje malého počtu dvouplošníků Gloster Gladiator proti přesile italského letectva, jež kromě dvouplošníků Fiat CR.32 nasazovalo též modernější jednoplošníky Macchi MC.200 Saetta či C.202 Folgore a samozřejmě i bombardéry. Obranu Malty potom posílily nové britské stíhačky, a sice slavné typy Hawker Hurricane a Supermarine Spitfire, ale ani technická převaha by zřejmě nestačila, pokud by v kokpitech italských strojů seděli lepší piloti. Britové proto museli dokázat, že jsou schopnější než elita Mussoliniho vzdušných sil.

Velkorysý výcvikový program
Když začala druhá světová válka, britské stíhací letectvo mělo jen zhruba tisícovku pilotů, což vzhledem k očekávanému měřítku bojů představovalo počet takřka směšně nízký. Naštěstí pro RAF Fighter Command ale existovalo řešení, na kterém se pracovalo již od roku 1936, jenž se leckdy označuje za rok zahájení seriózních příprav impéria na nový globální konflikt. Počítalo se totiž právě s tím, že Británie bude potřebovat řádově větší množství pilotů, a proto se přímo na ostrovech i v zámořských dominiích začala pozvolna budovat infrastruktura, díky níž by se dalo vycvičit až 50 000 pilotů ročně, z toho zhruba polovina přímo na ostrovech. Pochopitelně šlo o projekt hodně komplikovaný a nákladný, v jeho prospěch však pracoval důležitý fakt, že mladí Britové, Kanaďané, Australané nebo Jihoafričané rozhodně netrpěli nedostatkem zájmu o službu u RAF. Britské letectvo stále těžilo ze své slavné pověsti z první světové války, takže v náborových střediscích se takřka vždy hlásil dostatek ambiciózních mladíků, kteří toužili po „křídlech“. První fáze jejich kariéry se odehrávala v ACRC (Air Crew Reception Centre), kde se několik týdnů seznamovali se základy služby v letectvu a získávali první teoretické znalosti o svých budoucích strojích. V původní verzi výcvikového programu potom zamířili do útvaru, jenž se označoval jako ITW (Initial Training Wing) a v němž prodělávali svůj základní pilotní výcvik, jenže to bylo proveditelné jen při stovkách pilotů ročně, nikoli pří desetitisících, takže v roce 1941 přibyl mezistupeň nazvaný EFS (Elementary Flying School). Tam adept na pilota poznal dvouplošník Tiger Moth, díky němuž získal nejzákladnější dovednosti, a pak přesedlal na jednoplošník Miles Magister, s nímž v kursu nazvaném EFTS (Elementary Flying Training School) své schopnosti zdokonaloval. Následně v rámci stupně SFT (Service Flying Training) usedl do výkonnějšího stroje Miles Master či Harvard.

Primárně boje s bombardéry
Tyto letouny už se svými parametry hodně přibližovaly bojovým letadlům, což bylo nezbytné. Většina britských typů stíhaček totiž neměla dvoumístné cvičné verze, a proto nový pilot Jeho Veličenstva musel při svém prvním letu v Hurricanu či Spitfiru spoléhat jen sám na sebe a své zkušenosti z pomalejších cvičných strojů. Samozřejmě docházelo i k nehodám, ovšem Britové v rámci EFS, EFTS a SFT dbali na skutečně vysoký počet nalétaných hodin, takže do stíhaček usedala většina nových letců s nejméně 150 hodinami ve vzduchu a někteří se mohli pochlubit třeba i dvojnásobkem tohoto času. Slabinu ovšem tvořil přístup k výcviku vzdušných soubojů, protože po nástupu nové generace stíhaček se smíšenou či kovovou konstrukcí se začalo říkat, že klasická bojová taktika dřevěných a plátěných dvouplošníků z „Velké války“ již zastarala a obratnost ztratila význam. Jednoznačně se preferovala taktika „boom and zoom“, tedy střídání překvapivých útoků z převýšení a opětovného nabírání výšky. To koneckonců těsně souviselo i s očekáváním, že britští stíhači budou vzdorovat zejména nepřátelským bombardérům, jež se nebudou těšit stíhací ochraně, protože stíhačkám nepřítele bude chybět dostatečný dolet, takže manévrové souboje budou méně časté a méně důležité. Britové tudíž u pilotů hodně sázeli i na schopnost udržovat pevnou formaci, jež zaměří velkou palebnou sílu na rozměrné cíle, a proto nastala velice bizarní situace, kdy piloti během výcviku vůbec nestříleli na pohyblivé vzdušné terče. Výuka střelby byla dosti omezená i kvůli vysokým nákladům. Již bitva o Británii v roce 1940 ukázala zásadní chyby výcviku, ale nová taktika se musela vytvořit přímo v boji a poté ji zkušení piloti předávali nováčkům, kteří právě dorazili k bojovým jednotkám, kdežto formální obsah výcvikového programu se vyvíjel jen pomalu.

Kontrast propagandy a reality
Jestliže Britové si před válkou a na jejím počátku uvědomovali své slabiny a pracovali (ačkoli nezřídka s chybami) na jejich řešení, v případě fašistické Itálie panovala situace téměř opačná. Italové totiž alespoň oficiálně prohlašovali, že jsou na jakýkoliv konflikt připraveni výborně a že jejich letouny i piloti patří na světovou špičku. Je jistě otázkou, zda takto skutečně smýšleli i vysocí velitelé letectva a zda nešlo pouze o propagandu Mussoliniho režimu, ale nepochybné je, že stav Regia Aeronautica měl k ideálu hodně daleko. Italové totiž zřejmě podlehli iluzi, že jejich závodní a rekordní úspěchy a zkušenosti ze španělské občanské války stačí na to, aby se mohli chlubit vzdušnými silami špičkové úrovně, jenže skutečnost byla daleko méně příznivá. Italský výcvikový program se víceméně podobal tomu původnímu britskému, takže zahrnoval dva stupně, základní a pokročilý. Ten první se na počátku odehrával na dvouplošnících Breda Ba.25, kdežto druhý probíhal na strojích Fiat CR.30 nebo CR.32, tzn. již na stíhačkách, ačkoli se stále jednalo o dvouplošníky, jimž italské letectvo důvěřovalo jako snad jedno z posledních na světě. Dlouhodobý problém navíc představoval nízký počet nalétaných hodin, neboť mladý Ital někdy získával pilotní odznak třeba s pouhými 85 hodinami ve vzduchu. Situace se začala zlepšovat až v roce 1927, kdy se do velení letectva dostal Mussoliniho věrný druh Italo Balbo, jenž sice o letadlech nevěděl skoro nic, ale rychle se učil a byl výborným organizátorem. Díky jeho reformám tedy začal počet výcvikových hodin růst. Další velké změny si vynutil příchod nových stíhacích jednoplošníků značky Macchi. První stupeň výcviku se tedy stal pestřejším a vedle dvouplošníků Ba.25 se v něm uplatňovaly též výkonnější cvičné stroje jako AVIA FL.3, CANSA C.5, SAIMAN 2020 nebo Caproni Ca.64.

Fašistická sázka na akrobacii
Celý průběh výcviku navíc v polovině 30. let přešel do režie letectva, zatímco dosud se o jeho první stupeň většinou staraly civilní letecké školy, jejichž kvalita byla značně proměnlivá, což se pak logicky odráželo v dost variabilní úrovni schopností nových pilotů. Oproti Britům však Italové značně zaostávali v některých pokročilých záležitostech, protože jejich piloti dostávali jen dost omezený (pokud tedy vůbec nějaký) výcvik např. v létání podle přístrojů nebo v noci. Poněkud lepší situace panovala v oboru střeleckého výcviku, ačkoliv ani Italové neučili piloty palbě na pohyblivé cíle, ovšem přinejmenším hodně používali balonové vzdušné terče a jejich doktrína vzdušných soubojů kladla největší důraz na rychlost a přesnost střelby. Podobně jako v RAF se hodně dbalo na létání ve formaci, ale ze zcela jiného důvodu, a sice proto, že italské letouny vesměs postrádaly výkonné a spolehlivé vysílačky, takže udržování pevné formace se kvůli absenci spolehlivé komunikace stalo nezbytností. Zásadní rozdíl však spočíval v tom, že Italové ve svém výcviku mimořádně akcentovali akrobacii (včetně skupinové), ačkoliv mnoho zkušených pilotů samozřejmě dobře vědělo, že většinu působivých akrobatických manévrů lze v reálném boji využít jen omezeně. Impozantní akrobacie italských letadel sice velmi svědčila fašistické propagandě a pomáhala upevňovat pilotní dovednosti, ale vedla k enormnímu počtu nehod a ve válce často nadělala víc škody než užitku. Italové nasbírali velmi cenné zkušenosti nad Španělskem, jenže tyto zkušenosti byly často vyhodnoceny zcela nesprávně, neboť velení Regia Aeronautica poté dospělo k závěru, že kvůli významu akrobacie má stále smysl rozvíjet obratné, ačkoli pomalejší dvouplošníky. Španělská občanská válka navíc způsobila obrovskou zátěž pro celé letectvo, jelikož masivně odčerpávala personál, techniku a finance, což zákonitě zpomalovalo modernizaci a přípravu na velký konflikt.
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Britský stíhací pilot
Průměrná doba výcviku: 9 měsíců
Nalétaný čas: 150 až 300 hodin
Stav perutě (Squadron): 12 letounů
Stav křídla (Wing): 36 letounů
Stav skupiny (Group): 108 letounů

Italský stíhací pilot
Průměrná doba výcviku: 14 měsíců
Nalétaný čas: 85 až 170 hodin
Stav perutě (Squadriglia): 9 letounů
Stav skupiny (Gruppo): 27 letounů
Stav křídla (Stormo): 81 letounů

Měření sil
Výcvikové programy Royal Air Force a Regia Aeronautica byly velmi ovlivněny zkušenostmi z první světové války, ovšem naprosto odlišným způsobem. Britové totiž ve 30. letech dospěli k názoru, že se taktika z „Velké války“ u nových rychlých jednoplošníků nedá příliš využívat, zatímco Italové se utvrdili v závěru, že tyto zkušenosti mohou aplikovat prakticky beze změn. Postoj fašistického letectva navíc souvisel s tím, že nadále důvěřovalo dvouplošníkům a jejich obratnosti, která tedy stále tvořila i základní bod italské taktiky vzdušného boje. Britové se při svém plánování dostali takřka do opačného extrému, protože obratnost označili za nedůležitou a u svých letounů upřednostňovali překvapivé útoky z převýšení, a to zejména proti skupinám bombardérů, nikoli v soubojích proti jiným stíhačům (s kterými se příliš nepočítalo). Letectva obou království se tím samozřejmě dopustila chyb, ovšem Italové jevili jen malou ochotu svůj přístup (který navíc zdánlivě potvrzovaly zkušenosti ze Španělska) změnit, zatímco Britové se díky zkušenostem z roku 1940 dovedli poučit. Britský pilot se navíc mohl pochlubit podstatně vyšším počtem nalétaných hodin, jenž tím více vyniká v kombinaci s faktem, že celková doba přípravy britského letce byla mnohem kratší. Britský výcvik byl tudíž daleko intenzivnější než italský. K tomu se ještě musí připočíst obrovské měřítko britského výcvikového programu, do něhož se poté zapojila i zámořská území. RAF tedy získávalo desetitisíce nových pilotů ročně, kdežto Regia Aeronautica pochopitelně nemělo nic ani vzdáleně podobného. Italští letci mohli slavit úspěchy v krátkých válkách typu Etiopie či Španělska a mnozí z nich skutečně patřili ke světové špičce, nad Maltou se však utkali se stíhací elitou celého britského impéria a tento boj prokázal převahu britského pilotního výcviku a taktiky.
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