Taktika leteckého boje:
Od prvních průzkumníků ke stíhacím esům

Uplynulo už přes sto let od doby, kdy na obloze došlo k prvním vzdušným soubojům. Od prvních, z dnešního pohledu trochu směšných pokusů se potom dospělo ke zrodu nového druhu zbraně, specializovaného stíhacího letadla. Překotný technický vývoj si však žádal i novou taktiku pro souboje „nebeských rytířů“.

Letouny se dostaly do služeb vojáků už velmi záhy po svém zrodu, a ačkoli mnoho důstojníků hledělo na tuto novinku se skepsí či pohrdáním, našli se i takoví, kteří poznali, jaký se v tomto novém vynálezu skrývá potenciál. Letadla těžší než vzduch vstupovala do „Velké války“ coby prostředek, jenž měl sloužit zejména k průzkumu a pozorování. V této roli se skvěle osvědčila a začala budit znepokojení u nepřítele, takže obě strany záhy dospěly k logickému rozhodnutí, že je potřeba protivníkovy letouny ničit. Hledání správné techniky a taktiky pro splnění tohoto nového úkolu ovšem nebylo rychlé ani jednoduché.

První pokusy o sestřelování letounů
Typický vojenský letoun ze samých začátků první světové války byl dvoumístný dvouplošník, který prováděl průzkum a pozorování nepřátelských pozic a nenesl žádnou výzbroj. Letadla se tehdy stále pokládala za atraktivní novinku, a tak vojáci někdy mávali i nepřátelským strojům, zatímco piloti se ve vzduchu zdravili pokynem ruky. Těmto romantickým začátkům ale rychle odzvonilo, když vojáci pochopili, že informace získané nepřátelskými letouny velmi pomáhají při plánování ofenziv a navádění dělostřelecké palby. Místo mávajících rukou se tedy ze země začaly zvedat hlavně pušek a piloti si hrozili pěstmi, avšak nezůstalo jen u toho, neboť se brzy našli letci, kteří usilovali o ničení nepřátelských letadel. První pokusy o to měly spíš groteskní charakter, protože piloti po sobě házeli cihly (!) nebo se pomocí různých lan, „kotev“ či „kos“ pokoušeli poškodit křehká křídla, ocasní plochy či vrtule protivníkových letadel. Někteří si do kokpitů svých letounů brali pistole a pušky, a proto byly již koncem srpna 1914 zaznamenány první případy, kdy po sobě letci ve vzduchu stříleli. Přestože zásah byl samozřejmě především záležitostí velkého štěstí, několika takových sestřelů se opravdu dosáhlo. Ještě v průběhu roku 1914 pak byla na letadla umístěna zbraň, z níž se pak stal základní typ výzbroje, a to kulomet. Zásadní otázka však spočívala v tom, kam jej namontovat. U dvoumístných letadel jej ovládal druhý člen osádky (pozorovatel), ale záhy vznikl požadavek na speciální jednomístné letouny, které měly sloužit výlučně pro ničení nepřátelských strojů. Montáž kulometů na takový letoun už znamenala větší problém, protože při palbě vpřed překážela vrtule. Zdálo se, že řešení našli Francouzi, když na začátku roku 1915 na letadla Morane-Saulnier umístili tzv. sekačky, jakési kovové výztuže vrtule pro odrážení střel. Kulomet tak pálil skrz okruh vrtule, takže letec mohl během souboje zaměřovat vlastně celým letounem.

Úspěch německých synchronizátorů
Dominance prvních francouzských stíhaček se „sekačkami“ ale měla krátké trvání. Jeden stroj padl po rukou Němců, kteří nejprve chtěli toto zařízení zkopírovat, jenže konstruktér Anthony Fokker nabídl císařskému letectvu něco mnohem lepšího, a to synchronizátor střelby. Podařilo se mu propojit hřídel vrtule a spoušť kulometu pomocí táhel tak, že kulomet vystřelil pouze za situace, kdy byly listy vrtule ve vodorovné poloze. Synchronizátor znamenal opravdu revoluci a nástup jednoplošníků Fokker řady E s tímto zařízením byl zničující. 1. července 1915 dosáhl Kurt Wintgens prvního sestřelu a následující měsíce si u pilotů Dohody získaly velmi výstižné označení „Fokkerova pohroma“. Německé stíhačky se synchronizátory takřka smetly z oblohy dohodová letectva, která zoufale hledala cestu, jak drtivé převaze Němců čelit. Vedle techniky však císařské letectvo získalo velký náskok také v oboru organizace a taktiky vzdušných bojů, jelikož začalo sestavovat první speciální útvary stíhacích letadel a pilotů. Na scénu přišli muži později velmi slavných jmen, např. Oswald Boelcke a Max Immelmann. Letouny, které pálily z kulometů přímo vpřed, vyžadovaly vytvoření úplně nových metod boje, a právě tito muži na nich takřka „za pochodu“ pracovali. Na druhé straně fronty se zkoušelo všechno možné. Např. Britové vsadili na stroje s tlačnými vrtulemi a trupovými gondolami, což dovolilo nainstalovat kulomety mířící vpřed. Francouzi vyslali do vzduchu velmi lehké a obratné stroje Nieuport 11 s kulometem na horní ploše křídla, které hodně oslabily převahu Fokkerů, ale stále bylo jasné, že bez synchronizátoru to nepůjde. Situace se srovnala až na jaře 1916, kdy Britové zavedli do služby vlastní synchronizační zařízení. První stíhačkou s ním se stal Sopwith 1½ Strutter, jenž patřil mezi dvoumístné těžké stíhače a měl jeden synchronizovaný a jeden pohyblivý kulomet. Vyrovnaná situace však neměla mít dlouhého trvání.

Autor pravidel pro vzdušné souboje
Už v létě 1916 se převaha znovu dramaticky vychýlila ve prospěch Centrálních mocností, a to ze dvou důvodů. Ten první ležel v technické rovině a nesl jméno Albatros. Stíhačky této firmy vybojovaly pro Německo a Rakousko-Uhersko vzdušnou nadvládu díky své vysoké obratnosti i silné výzbroji, kterou tvořily standardně už dva synchronizované kulomety. Druhá výhoda se nalézala v oboru organizace a taktiky, protože Němci začali organizovat speciální stíhací letky zvané Jasta (Jagdstaffel), kterým veleli výše zmínění špičkoví piloti, kteří tak zavedli do praxe své detailně propracované metody vzdušného boje. Bezpochyby největší díl práce tady odvedl Oswald Boelcke (1891–1916), velitel Jagdstaffel 2 a tvůrce osmi pravidel, která vešla do dějin pod názvem „Dicta Boelcke“. Je trochu paradoxní, že Boelce byl sestřelen a zahynul proto, že jedno ze svých pravidel porušil, avšak jeho smrt (po které mu vzdávali pocty i jeho protivníci, kteří ho označovali za velkého gentlemana) už nemohla změny zastavit, neboť Boelcke předal své myšlenky dalším letcům, mezi které patřil i slavný „Rudý baron“, legendární Manfred von Richthofen, z hlediska počtu sestřelů nejúspěšnější stíhač celé války. (Je však třeba dodat, že i on sám se zpravidla hodnotil jako „lovec“ a za skutečného mistra a nejnadanějšího pilota vždy považoval svého učitele Boelckeho.) Postupně se ale učili také piloti Dohody, mezi kterými se objevila nová „esa“. Někteří piloti (např. Albert Ball) preferovali osamocené operace, zatímco jiní (jako James McCudden či Mick Mannock) preferovali působení v početnějších skupinách, které mělo reagovat na sílu německých stíhacích letek. „Kámen úrazu“ ale pořád představoval fakt, že se Albatrosy těšily obrovské převaze v obratnosti, díky které dovedly vyhrávat většinu manévrových vzdušných soubojů na krátké vzdálenosti.

Odlišný přístup francouzských letců
Tato střetnutí, pro něž se vžilo jméno „dogfight“, charakterizovaly zejména ostré manévry, při nichž se piloti snažili dostat za záda protivníka a zasypat jej střelbou z kulometů. Bylo zřejmé, že výhodnější pozici má ten, kdo útočí shora, jelikož může využít přebytku rychlosti při útoku z výšky a následně uniknout střemhlavým klesáním. Naneštěstí se tato taktika občas dostávala do konfliktu s odolností letounů, protože zvláště Albatrosy byly zkonstruovány tak „lehce“, že jejich strukturální pevnost byla nebezpečně nízká. Striktně aerodynamicky tudíž sice dokázaly provádět ostré obraty, někdy však docházelo k tomu, že se jim při takových manévrech mohla dokonce utrhnout křídla. Podobné nebezpečí hrozilo řadě německých i dohodových letadel při rychlém letu střemhlav. Na konci roku 1916 se však na obloze objevil letoun, který byl stavěn podle odlišné konstrukční filozofie. Francouzský SPAD VII sice nevynikal obratností, ale měl hodně pevnou konstrukci a výkonný vidlicový motor, díky čemuž dosahoval velké vodorovné rychlosti a mohl se bez obav pustit i do nejprudších střemhlavých útoků a úniků. Neovládal se snadno a jeho zvláštní vlastnosti dokázali dobře využít jen špičkoví piloti, jako byli Paul-René Fonck, Georges Guynemer a Charles Nungesser. Právě díky nim se začala vytvářet trochu jiná „škola“ stíhací taktiky, jež se potom stala známou jako „sokolí úder“ nebo „boom-and-zoom“. Její základ představovala myšlenka, že když nelze Němce porazit v manévrovém „dogfightu“, pak je třeba se takovým bojům vyhnout a využít silné stránky letounů SPAD. Ty proto útočily z maximálního převýšení ve velké rychlosti, vypálily na protivníky několik dávek z kulometů, unikly k zemi střemhlavým letem, potom díky vysoké stoupavosti znovu nabraly výšku a celý postup se opakoval. Stroje od firmy SPAD a nové britské stíhače jako Sopwith Pup a Sopwith Triplane tedy začaly pro Dohodu získávat nové úspěchy.

Další novinky v německém letectvu
Navzdory tomu se Němci nadále těšili celkové vzdušné převaze, ke které v roce 1917 přispěl i příchod dalšího legendárního letadla, jímž byl trojplošník Fokker Dr.I. Na tomto místě je však nutné zdůraznit, že reálný význam tohoto typu trochu zaostává za jeho slavným image, jelikož doba masového působení těchto strojů trvala pouze od podzimu 1917 do léta 1918., neboť pak jich většinu „uzemnil“ nedostatek mazadel pro jejich hvězdicové motory. Delší dobu si udržel význam letoun, který je obvykle vnímán jako hlavní protivník Fokkerů, a sice britský Sopwith Camel. Jeho konstrukční filozofie se blížila Albatrosům, jelikož preferovala zejména vysokou obratnost, jenže za nejlepší britskou stíhačku „Velké války“ odborníci většinou pokládají stroj R.A.F. S.E.5a, jenž nabízel vyváženou kombinaci všech důležitých parametrů. Francouzi dále sázeli na rychlost a odolnost, když vyslali do boje zdokonalený SPAD XIII, ale letoun, jenž se většinou označuje za nejlepší stíhačku celého konfliktu, se zrodil v Německu. Bylo zřejmé, že se Albatrosy blíží svým limitům a trojplošník Fokker nesplnil všechna očekávání, a tudíž bylo vyhlášeno výběrové řízení na naprosto novou stíhačku. V květnu 1918 se nad frontou objevily dvouplošníky Fokker D.VII, které svými „krabicovými“ tvary na začátku mátly letce Dohody, kteří se ale záhy naučili bát. Ve skutečnosti byla Fokkerova „sedmička“ aerodynamicky velmi propracovaná, současně strukturálně pevná a vybavená výkonným agregátem, jenž jí propůjčil opravdu excelentní výkony. Naštěstí pro Dohodu už Němci nestihli nasadit ve větších počtech další novinky, např. celokovové stíhače Junkers D.I či stroje značky Siemens-Schuckert, které vykazovaly (na tehdejší dobu) téměř zázračnou stoupavost. Každopádně to ovšem byli Němci, kteří položili základy taktiky vzdušných bojů, díky nimž si dlouho udržovali leteckou převahu a ze kterých mohou čerpat stíhací piloti i v současnosti.
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Dicta Boelcke: První pravidla vzdušného boje
1. Před útokem si udržuj výškovou převahu. Je-li to možné, měj slunce za zády.
2. Vždycky pokračuj v útoku, když už jsi jej začal.
3. Zahajuj palbu na krátkou vzdálenost a jen tehdy, když máš nepřítele v zaměřovači.
4. Neustále sleduj očima nepřítele a nenechej se rozptylovat jeho triky.
5. Při jakémkoli typu útoku se snaž překvapit nepřítele zezadu.
6. Když na tebe nepřítel útočí shora, nesnaž se uhýbat, ale otoč se proti němu.
7. Pokud jsi nad nepřátelskými liniemi, pamatuj na možnost bezpečného návratu.
8. Útočte ve skupinách po čtyřech nebo šesti. Pokud se boj rozpadne na několik soubojů, dejte pozor, ať několik strojů nejde po jednom nepříteli.
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