Duel: Stíhači nad východní frontou:
Letci s rudými hvězdami a černými kříži

Přestože německý úder 22. června 1941 způsobil zničení mnoha sovětských letadel už na zemi, od prvních dnů se Němci utkávali s piloty Rudé armády i ve vzduchu. Zpočátku se Luftwaffe těšila podstatně lepší pozici, za níž stál mj. špičkový systém výcviku a převaha v taktice, tato situace ovšem nemohla vydržet věčně.

První rok vzdušných bojů nad východní frontou (tzn. od léta 1941 do léta 1942) bývá mnohdy zjednodušován na několik stručných tvrzení. Třetí říše podle nich disponovala lepšími letadly, piloty a taktikou, takže si mohla poradit i s početní převahou sovětských letounů, jejichž piloti sice uměli dokonale citovat Stalinovy spisy, většinou však neznali základní pravidla leteckého boje (s výjimkou menšiny es či pilotů gardových jednotek). Která z těchto tvrzení se zakládají na pravdě a která se dnes ukazují jako zavádějící či mylná?

Přechod od kvality ke kvantitě
V průběhu 30. let se vojenští piloti těšili v Sovětském svazu prestiži, která se mohla srovnávat se statusem hollywoodských herců v USA. Rekordní a dálkové lety z nich udělaly „hvězdy“ a pochopitelně zvýšily zájem o službu ve Vojenských vzdušných silách Dělnicko-rolnické Rudé armády (VVS RKKA), jak se sovětské letectvo oficiálně nazývalo. Spolu s tankisty byli piloti vnímáni jako vojenská elita, dostávali nejvíce vyznamenání, těšili se nejlepším podmínkám ve službě, absolvovali kvalitní výcvik a nabírali zkušenosti v konfliktech, jichž se SSSR ve druhé polovině 30. let zúčastnil, tzn. ve východní Asii proti Japoncům nebo ve Španělsku. V té době trval výcvik sovětského vojenského pilota zhruba dva a půl roku, ovšem právě na konci 30. let se situace začala dramaticky měnit. SSSR se začal systematicky připravovat na velký konflikt, v němž by kvalitou elitní, jenže nepříliš početné vzdušné síly nestačily. Přednost proto dostala kvantita, a to v technice i v personálu. Vzrůstala výroba letadel, avšak v naprosté většině šlo o dvouplošníky Polikarpov I-153 a obratné, ale postupně zastarávající jednoplošníky I-16. Větší počet letadel vyžadoval více pilotů, a proto se přešlo ke kroku, který ve světě neměl obdoby, a to k povinným odvodům mužů mezi piloty (ostatně i v SSSR šlo dříve jedině o dobrovolníky). Ti nejdříve prodělali základní pilotní výcvik v leteckém klubu či primární letecké škole, a sice v trvání nejvýše čtyř měsíců, a pak pokročilý výcvik, trvající max. deset měsíců, a tak celkově strávili výcvikem jen něco málo přes rok. VVS RKKA tak sice získaly velikou spoustu pilotů, avšak s hodně proměnlivou kvalitou. Dramaticky se zhoršily i platové a životní podmínky, jež přestaly odpovídat protežované elitě. Na letectvu se dost podepsaly také stalinské čistky, které v kombinaci s ohromným nárůstem stavů mužstva způsobily nedostatek důstojníků. Na pozice velitelů leteckých jednotek se tedy zákonitě dostávali čerstvě povýšení muži, kteří ale obvykle postrádali schopnosti a zkušenosti pro takovou funkci.

Špatný výcvik a zastaralá taktika
V roce 1938 mělo sovětské letectvo celkově cca 195 000 osob, zatímco v létě 1941 to bylo asi třikrát více, zhruba 530 000 mužů, jen malou menšinu však představovali kvalitně vycvičení a zkušení muži. Enormně zkrácený a zjednodušený výcvik způsobil, že průměrný sovětský pilot víceméně zvládal základní ovládání letadla, neprodělal však téměř žádný výcvik ve vzdušném boji, nezvládal složitější manévry a mnohdy ani nevěděl, jak se má mířit na vzdušné cíle. Aby toho nebylo málo, sovětské letectvo mělo většinou zastaralá letadla a jen menšinu ve stíhacích jednotkách tvořily moderní stroje kanceláří MiG a Jakovlev. V naprosté většině letadel nebyly vysílačky a piloti se dorozumívali jen pokyny rukama, takže museli létat v těsných formacích. Sovětské letectvo se navíc stále drželo zastaralé taktiky, která sázela na trojice letounů. V roce 1938 se zavedla plukovní struktura letectva, ale pluky o 63 letounech byly příliš velké, a proto jim nezkušení důstojníci nedokázali velet. Na podzim 1941 se tudíž přešlo na menší pluky, jež čítaly jen dvacet letadel. Válečné podmínky navíc ještě víc tlačily na zkrácení výcviku, a tudíž ke stíhacím jednotkám přicházeli mladíci, kteří sotva zvládali základní pilotáž a jejichž výcvik ve střelbě zahrnoval všehovšudy několik dávek na tažený rukávový terč. Pořád se samozřejmě dalo částečně spoléhat na zkušené piloty z předválečných časů, jenže těch bylo zoufale málo a až do léta 1942 se pro ně nedostávalo moderních stíhaček, byť jisté zlepšení přinášely západní letouny, jež SSSR obdržel v rámci „půjčky a pronájmu“. Situace se tak začala výrazněji měnit až na podzim 1942, kdy se ve větších počtech objevily pokročilejší letouny značky Jakovlev a také nové Lavočkin La-5. Skutečný zlom ale přinesla bitva o Stalingrad, v níž sovětské stíhací letectvo získalo vzdušnou převahu. Ztráty byly nadále vysoké, krutá logika války ovšem vedla i k přežití a zdokonalování nové generace kvalitních pilotů.

Cesta nového německého pilota
Také v meziválečném Německu se letectví těšilo ohromné popularitě, z níž poté logicky těžil i nacistický režim při (nejprve skrytém, později otevřeném) budování vojenského letectva. Přes všechny zločiny a chyby Hermanna Göringa je třeba přiznat, že to byl z velké části hlavně on, kdo se postaral o výjimečně rychlý vzestup Luftwaffe v prvních letech její existence. Také mu nelze upřít, že skutečně cílevědomě dbal o špičkový výcvik a životní podmínky pilotů, z nichž se v Třetí říši stávala faktická i symbolická vojenská elita, přestože za cenu toho, že Luftwaffe byla (samozřejmě s výjimkou SS) patrně nejvíc pronacistickou složkou ozbrojených sil. Co se týče samotného výcviku, ten mohl významně těžit z faktu, že v době Hitlerova nástupu k moci se v Německu nacházelo přes 2000 pilotů se zkušeností z první světové války. Právě z nich se stal jeden z úhelných kamenů propracovaného výcvikového systému. Výcvik letců ale začínal ještě před vstupem do armády, protože většina adeptů již před 18. narozeninami vstupovala do tzv. Nacionálně-socialistického leteckého sboru, kde získali první vědomosti a také zkušenosti na větroních. V armádě prodělali základní pozemní výcvik o délce dvou až tří měsíců a pak už mířili do leteckých kadetských škol, kde pod vedením instruktorů (obvykle právě oněch pilotů se zkušenostmi z „Velké války“) získali certifikát vojenského pilota. V té době měl nový letec za sebou již 50 až 60 startů a přistání. Posléze se mladí letci rozcházeli do speciálních škol dle druhu letounů. Pro piloty letadel Messerschmitt Bf 109 tedy byly určeny stíhací školy, z nichž první vznikla ve Schleichsheimu nedaleko Mnichova, a dalším stupněm byly školy vzdušného boje (první taková vznikla v Drážďanech). Díky budování dalších škol a vylepšování systému mohla Luftwaffe velmi rychle zvyšovat své početní stavy, takže na začátku války měla zhruba 25 000 mužů, z nichž přibližně polovinu představovali piloti.

Reakce Luftwaffe na válečný tlak
Už před vypuknutím války mohli ti nejlepší získat nad Španělskem i reálné bojové zkušenosti, které poté mohli předávat těm mladším. Luftwaffe totiž zkopírovala a vylepšila britský systém tzv. operačních výcvikových jednotek (OTU). Každá eskadra (Geschwader) tak neměla pouze opravdu bojující skupiny (Gruppe), ale i tzv. doplňovací skupinu (Ergänzungsgruppe), kam se po svém příchodu k eskadře začleňovali všichni nováčci. Ve skutečnosti proto vlastně i nadále pokračoval jejich výcvik, jelikož v této jednotce jim frontoví piloti (pro které to zároveň byla i forma odpočinku) předávali zkušenosti z boje. Přístup se změnil až v lednu 1942, kdy již bylo zřejmé, že se válka na východní frontě potáhne déle, než se čekalo. Předválečný systém se tak změnil v tom smyslu, že byla zřízena jen jediná doplňovací eskadra (Ergänzungsgeschwader), kde probíhala finální fáze výcviku všech pilotů. Navzdory jistému zjednodušení a zkrácení ale nadále převládal důraz na kvalitu, takže němečtí letci dostávali intenzivní školení i o složitých manévrech, akrobacii či střelbě. Obrovský důraz se kladl na spolupráci dvojic a čtveřic, neboť to byla právě Luftwaffe, která na tento princip jako první na světě přešla, jelikož během střetů nad Španělskem vyšlo najevo, že jde o uspořádání daleko efektivnější než klasické trojice. Ve všech německých letounech se nalézaly vysílačky, takže piloti ve dvojicích a čtveřicích mohli flexibilně komunikovat a vzájemně se krýt. Kromě pilotního a bojového výcviku piloti museli zvládat i krizové situace, nouzová přistání atd. Obecně lze říci, že i navzdory válečnému tlaku byla výcviková soustava Luftwaffe v letech 1941–1942 pořád nejlepší na světě a produkovala špičkový kádr pilotů. Masové boje na východní frontě však pro ni byly příliš velkým soustem, protože nebyla schopna dlouhodobě nahrazovat ztráty, k nimž proti obrovské sovětské početní přesile nutně docházelo. Stalingrad pak zasadil těžký úder i Luftwaffe, která si musela přiznat, že její letci nad východní frontou ztrácejí svou dominanci.
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Stíhací jednotky sovětské RKKA (1941)
Doba výcviku: 12 až 18 měsíců
Oficiální roční nálet: 35 až 55 hodin
Síla stíhacího pluku: 63, později 20 letounů
Max. rychlost Jak-1/7: 573 km/h
Max. dolet Jak-1/7: 650 km
Max. dostup Jak-1/7: 10 000 m
Výzbroj Jak-1/7: 20mm kanon ŠVAK a dva 7,62mm nebo 12,7mm kulomety ŠKAS či UBS, u části strojů také až 6 raket RS-82 nebo až 100 kg pum

Stíhací jednotky německé Luftwaffe (1941)
Doba výcviku: 14 až 24 měsíců
Oficiální roční nálet: 100 až 140 hodin
Síla stíhací skupiny: 39 letounů
Max. rychlost Bf 109E/F: 610 km/h
Max. dolet Bf 109E/F: 580 km
Max. dostup Bf 109E/F: 12 000 m
Výzbroj Bf 109E/F: 15mm kulomet MG 151 či 20mm kanon MF FF a dva nebo čtyři 7,92mm kulomety MG 17, u části strojů také až 250 kg pum

Zhodnocení a porovnání
Populární tvrzení o naprostém zaostávání sovětského letectva za německým je zjednodušující, byť realitu v podstatě vystihuje. Průměrný sovětský stíhací pilot v létě 1941 či na jaře 1942 na tom opravdu byl daleko hůře než jeho německý soupeř, co se týče techniky, taktiky a výcviku. Německé stíhačky Bf 109E/F v té době nepochybně převyšovaly sovětská letadla I-153 a I-16 a piloti Luftwaffe se mohli (a asi celkem oprávněně) považovat za nejlepší na světě. Navzdory obrovským ztrátám VVS RKKA však přibývaly známky varování, že údobí nepřemožitelnosti německých letců může záhy skončit. Ve stále vyšších počtech se totiž objevovaly též stíhačky Jak-1 a Jak-7, jež se svými výkony mohly skoro vyrovnat německým letadlům. Kvůli smíšené (tj. částečně dřevěné) konstrukci sice byly náchylnější k požárům, ale toto řešení bylo zároveň i příčinou snadné a levné výroby, a tak sovětské továrny mohly chrlit letouny v daleko vyšším počtu, než ve kterém se dodávaly „stodevítky“. Tomu odpovídal též sovětský systém výcviku, který sázel na rychlost a kvantitu. Ztráty sovětských stíhačů byly obrovské, ale ti, kteří přežili, pak dokázali rychle zlepšovat své schopnosti, díky nimž se přidávali k menšině veteránů, kteří své zkušenosti získali již nad Španělskem či proti Japoncům. Kvalita sovětských a německých pilotů se tím pozvolna vyrovnávala a faktor kvantity samozřejmě nadále pracoval ve prospěch SSSR. Bitva o Stalingrad tedy přinesla zlom i ve vzdušných bojích, protože díky ní se sovětští piloti stali pro Luftwaffe prakticky rovnocennými soupeři.
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