Duel: ŠVAK vs. MG151:
Zrod první generace leteckých kanonů

Ve střetnutích bojových letadel samozřejmě hraje ohromně důležitou roli jejich výzbroj, jež v obou světových válkách prodělala dramatický vývoj. V té druhé se už mohly stíhací i jiné letouny běžně chlubit automatickými kanony, které používaly výbušné střely. Mezi nejlepší typy kanonů se řadily ty sovětské a německé.

Soudobá vojenská letecká terminologie rozlišuje mezi kulomety a automatickými kanony a za hranici obou kategorií považuje ráži 20 mm. Zbraně s kalibrem 20 a více milimetrů jsou proto označovány jako kanony. V minulosti však toto členění neplatilo zdaleka tak striktně a např. u německé Luftwaffe se 20mm zbraně zpravidla řadily do kategorie MG (Maschinengewehr), tj. mezi kulomety. S tím souvisela také skutečnost, že zbraň MG151 byla dodávána v rážích 15 a 20 mm, tzn. vlastně jako velkorážový kulomet i malorážový kanon. Podobně tomu však bylo i v Sovětském svazu, kde nejprve vznikl kulomet ŠVAK kalibru 12,7 mm, na jehož základě byl následně zkonstruován shodně nazvaný 20mm kanon.

Výjimečně rychle střílející kulomet
Ruské carské letectvo používalo na svých letadlech kulomety zahraniční konstrukce, ačkoli na některých strojích se poté objevily také kanony, mj. 37mm zbraně značky Puteaux. Ty se však pro použití ve vzduchu ve skutečnosti příliš nehodily, a tak vznikající sovětské letectvo sázelo i nadále zejména na kulomety. Na počátku nevznikaly speciální letecké konstrukce a dodávaly se zejména deriváty pozemních zbraní, mj. kulomet PV-1 vzniklý na základě zbraně Maxim či velkorážový DA, jenž vycházel ze slavné pěchotní zbraně Děgťarev DP. Na přelomu 20. a 30. let se ovšem rozběhly vývojové práce na novém leteckém kulometu, od kterého se požadovala daleko větší kadence. Boris Gavrilovič Špitalnyj a Irinarch Andrejevič Komarickij pak navrhli kulomet, jenž dostal jméno ŠKAS (Špitalnyj, Komarickij, aviacionnyj, skorostrelnyj), jenž byl určen pro standardní okrajovou munici ráže 7,62×54 mm. Pozornost vyvolal zejména kadencí, která dosahovala až 1800 ran za minutu, což byla tehdy hodnota takřka neuvěřitelná. Hlavním důvodem těchto výkonů byl originálně vyřešený cívkový podavač a vyhazovač. Pro pohon byl použit impuls prachových plynů a v závěru pracoval odklopný závorník. Nový kulomet se stal standardní výzbrojí sovětských stíhaček první poloviny 30. let, avšak nástup leteckých kanonů ukazoval, že bude třeba ničivější zbraň, což potvrdily i boje nad Španělskem, kde se objevily i německé stíhačky s 20mm kanony. Sovětské letectvo ale už od roku 1934 disponovalo dalším, tentokrát velkorážovým kulometem, na jehož konstrukci se kromě výše zmíněného Špitalného podílel též Semjon Vladimirovič Vladimirov. Kulomet proto obdržel jméno ŠVAK (Špitalnyj, Vladimirov, aviacionnyj, krupnokalibernyj), využíval munici ráže 12,7×108 mm a mohl střílet rychlostí přibližně 800 ran za minutu. Z konstrukčního hlediska představoval vlastně zvětšený ŠKAS a záhy mělo následovat jeden jedno zvětšení.

Čtyři provedení sovětského kanonu
V roce 1936 se tedy objevil letecký automatický kanon pro střelivo ráže 20×99 mm, který měl opět jméno ŠVAK, což ale často působilo nedorozumění. V zájmu odlišení se tedy neoficiálně užívaly názvy ŠVAK 12,7 a ŠVAK 20, případně také „ŠVAK (pulemjot)“ a „ŠVAK (puška)“. Konstrukce zůstala v zásadě stejná, avšak zvětšení ráže přineslo dramatické zvýšení účinnosti, jelikož nový kanon mohl střílet širokým spektrem velmi výkonné munice. Existovalo nejméně deset různých nábojů, mezi nimiž figurovaly tříštivé, třištivo-trhavé i protipancéřové (všechny existovaly také ve svítících verzích). Zatímco protipancéřové střelivo se dodávalo už dříve pro 12,7mm kulomety, náboje tříštivé a tříštivo-trhavé vznikly až v kalibru 20 mm. Kanon ŠVAK, jenž pálil se stejnou kadencí jako příbuzný kulomet, byl určený především pro letecké souboje stíhaček a pro ochranu bombardérů. Z toho vyplývala též existence celkově čtyř variant, jež se poněkud lišily délkou hlavně, řešením pouzdra závěru a jinými prvky podle toho, jak a kam se instalovaly. Kanon KP-20 byl proto určen pro montáž do křídel, synchronizovaná verze SP-20 se montovala do motorových kapot a střílela skrz okruh vrtule, tzv. motor-kanony MP-20 byly umístěné mezi válci motoru a střílely dutou hřídelí vrtule a konečně modifikace TP-20 vznikla jako výzbroj otočných věží bombardérů. Vedle toho byla vyvinuta verze TNŠ-20 pro pozemní vozidla. Kanony ŠVAK byly montovány mj. do slavných stíhaček Jak-1, Jak-7, LaGG-3, La-5 či La-7, měly je také bombardéry Tu-2 a část letadel Pe-2. Tvořily i výzbroj prvních sériových bitevníků Il-2, ovšem u těch se již tolik neosvědčily, protože se nehodily pro střelbu na odolné pozemní cíle. Pro tuto roli tudíž následně vznikly kanony VJa-23, NS-37 a NS-45 s ničivějším střelivem, ale jako výzbroj stíhaček odváděl ŠVAK kvalitní služby nejen do konce války, ale i krátkou dobu po ní, jelikož jeho výroba skončila až roku 1946. Sovětské kanony poté většinou přešly na dosud hodně používané náboje ráže 23 a 30 mm.

Potřeba nahradit švýcarský design
Jak bylo výše zmíněno, již za první světové války se na letadlech objevily první kanony, jenže většina testovaných či užívaných typů se pro tuto roli příliš nehodila. Typickým příkladem byl právě francouzský 37mm Puteaux s manuálním nabíjením. Objevila se však i jedna významná výjimka v podobě německého kanonu Becker M2, jenž měl zásobník na 10 nebo 15 ran a pálil plně automaticky. Lze jej bez nadsázky označit za první krok k modernímu leteckému kanonu a jako důkaz poslouží též fakt, že právě z něj vyšla švýcarská zbrojovka Oerlikon, jež vyvíjela svou slavnou 20mm zbraň Typ F. Pro montování do letounů ji činil vhodnou jednak její štíhlý design a jednak funkční princip, který vycházel z mechanismu Becker a využíval neuzamčený závěr s předzápalem. Prachová náplň se totiž iniciovala již během zasouvání náboje do závěru pohybujícího se vpřed, a tudíž část energie výstřelu musela nejprve zastavit závěr, díky čemuž docházelo k výraznému tlumení zpětného rázu. Kanon tedy mohl být velice lehký a při střelbě měl malé negativní účinky na letadlo, byť daň za to představovala dosti nízká úsťová rychlost. Výhody ale v polovině 30. let převažovaly a kanon vstoupil i do výzbroje německé Luftwaffe, kde dostal označení MG FF (Maschinengewehr Flügelfest). Zajišťoval tehdy nemalou výhodu německým stíhačkám Bf 109E a japonským letounům A6M Zero, protože většina strojů jejich protivníků měla jen kulomety „puškové“ ráže. Postupně se ale projevil i relativně nízký výkon MG FF a Luftwaffe žádala novou zbraň této kategorie. Do vývoje se pustila firma Mauser, jež v roce 1940 zahájila sériovou výrobu zbraně MG151. V původní verzi (zvané též M151/15) se jednalo o kulomet ráže 15 mm, ovšem už v následujícím roce se objevila verze MG151/20 pro 20mm střelivo, z níž se brzy stal nejvýznamnější a nejvíce vyráběný typ německého leteckého kanonu. Existoval coby motorový (tj. střílející dutou hřídelí vrtule), synchronizovaný, křídelní a věžový, navíc se dodávala závěsná pouzdra pod křídlo.

Německá sázka na výbušné střelivo
Kanon MG151/20 se vyznačoval značně vysokým měrným výkonem, což znamenalo vysokou kadenci a úsťovou rychlost v poměru k nízké hmotnosti zbraně. Pro pohon funkčního systému byl použit krátký zákluz hlavně, kdežto závěr se uzamykal prostřednictvím ozubů a byl spojen s pohyblivou hlavní pomocí dvojice kladek; tento pohyb se současně přenášel přes zrychlovač na nosič otočného závorníku. Kadence se nejdříve pohybovala okolo 600 ran za minutu, avšak následně se podařilo ji zvýšit na asi 750 ran za minutu. Munice pro MG151/20 vznikla na bázi té pro kanon Oerlikon MG FF, díky novějšímu funkčnímu principu zbraně se však dramaticky zvedla úsťová rychlost, která u švýcarské konstrukce činila asi 580 m/s, zatímco zbraň značky Mauser nabízela v závislosti na druhu munice až 785 m/s. Díky tomu měla pochopitelně vyšší přesnost a delší dostřel. Nejvíce byl ovšem oceňován ničivý účinek třištivo-trhavých střel, byť naopak efekt protipancéřový byl relativně omezený, neboť na dálku 300 m prorážela střela jen 12 mm oceli. V tomto smyslu nabízel vyšší schopnosti 15mm kulomet MG151/15, neboť jeho protipancéřová střela opouštěla hlaveň rychlostí 1030 m/s a prorážela i 18 mm oceli. Vznikly i hodně propracované „kombinované“ 20mm střely, které po proražení 5 mm oceli explodovaly nebo zapalovaly; byly vyvinuty zejména pro ničení lodí. Největší důležitost se však přikládala tříštivo-trhavé munici (Minengeschosspatrone), jejíž význam potom ještě rostl s potřebou ničit těžké bombardéry Spojenců. Zvyšující se požadavky však nakonec zákonitě narazily na limity konstrukce, a proto se rozběhl vývoj odlišně řešených kanonů ráže 20 a 30 mm, které nabízely zejména vyšší kadenci. MG151/20 se však pochopitelně dále používal (uplatnil se i u pozemní protivzdušné obrany) a po válce jej přijaly ozbrojené síly některých vítězných zemí, a proto se dočkal nasazení i v řadě konfliktů během studené války.
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Parametry kanonu ŠVAK 20
Ráže munice: 20×99 mm
Hmotnost střely: 96–99 g
Max. kadence: 850 ran/min.
Úsťová rychlost: 815 m/s
Délka zbraně: 2074 mm
Délka hlavně: 1650 mm
Hmotnost zbraně: 44,5 kg

Parametry kanonu MG151/20
Ráže munice: 20×82 mm
Hmotnost střely: 92–117 g
Max. kadence: 750 ran/min.
Úsťová rychlost: 785 m/s
Délka zbraně: 1766 mm
Délka hlavně: 1104 mm
Hmotnost zbraně: 42 kg

Měření sil
Oba srovnávané kanony vznikly zvětšením velkorážových kulometů, avšak rozdíl se nacházel v tom, že v SSSR šlo o vrchol linie, která začala u 7,62mm kulometu ŠKAS, kdežto Německo konstruovalo svoje velkorážové kulomety a kanony úplně jinak než kulomety „puškové“ ráže. Zrod konstrukcí ŠVAK a MG151 však každopádně vzešel ze shodné motivace, a to ze zjištění (podpořeného zkušenostmi ze Španělska), že malorážové kulomety jsou jako výzbroj stíhaček nepostačující. Trend zjevně směřoval k protipancéřové a výbušné munici větších rozměrů, což vedlo nejdříve ke vzniku velkorážových leteckých kulometů a nakonec i kanonů. Luftwaffe se tradičně soustředila (bez ohledu na druh letadla) spíš na výbušný účinek střel, kdežto sovětské letectvo v tomto smyslu oddělovalo stroje pro vzdušný boj od těch bitevních (a proto následně objednalo právě pro bitevníky kanony ráže 23, 37 a 45 mm). Obě země navíc zvolily odlišnou konstrukci svých zbraní; ta sovětská byla jednodušší a nabízela větší kadenci, ovšem německé kanony se vyznačovaly menším účinkem střelby na vlastní letoun, což se projevovalo ve vyšší přesnosti. Po vyčerpání potenciálu MG151/20 se němečtí konstruktéři vydali po cestě vedoucí k revolverovým zbraním, kdežto sovětští inženýři po válce vsadili na „boxerský“ princip dvou sdružených hlavní a dvou závěrů, což pochopitelně přineslo úpadek klasicky pojatých kanonů, mezi které patřily také ŠVAK a MG151. Navzdory vyšším „papírovým“ výkonům sovětského kanonu se dá říci, že MG151/20 měl progresivnější konstrukci a vydržel ve službě i dlouho po válce, a proto jej můžeme prohlásit i za vítěze duelu.
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