Úder ze vzduchu:
Bombardéry a bitevníky československého a českého letectva

Letectvo nejdříve vzniklo jako průzkumný nástroj, ale brzy se přidaly další úkoly včetně útoků na pozemní cíle a přímé podpory vlastních jednotek. Původní víceúčelové stroje se tedy začaly specializovat a objevily se kategorie bombardérů a bitevníků. Letadla tohoto druhu nosila a nosí i znaky našich vzdušných sil.

Československá republika na počátku disponovala pestrou směsí zahraničních letounů, ale její rychle se rozvíjející průmysl již brzy začal zásobovat vzdušné síly domácími výrobky různých kategorií. Továrny Avia, Aero a Letov sice nejprve poněkud tápaly, ale poměrně rychle se jim povedlo nalézt správné konstrukční přístupy a československé letouny se začaly pohybovat na úrovni srovnatelné s produkty velmocí. Zejména v kategorii bombardérů se však uplatňovaly i licenční kopie zahraničních letounů. Druhá světová válka a okupace způsobily konec několika perspektivních projektů a osvobozená republika se jednoznačně orientovala na Moskvu, takže její letectvo začalo provozovat převážně sovětské bojové letouny. Československé znaky tedy nosily mj. bombardéry Il-28 či několik typů z kanceláře Suchoj, konkrétně bombardéry Su-7 a Su-22 a pancéřované bitevníky Su-25. Poměrně málo známým faktem je, že chybělo jen málo k nákupu taktických bombardérů Su-24. Objevilo se sice i několik domácích návrhů bojových letadel, ale na realizaci došlo až v 90. letech, kdy vznikl lehký bitevník L-159 ALCA. Ačkoliv získal kvůli dlouhému trápení s neúspěšným exportem značně kontroverzní pověst, po stránce výkonů se nepohybně jedná o velmi kvalitní letoun.

1920: Letov Š-1
Prvním bojovým letounem čs. výroby se stal dvouplošník Letov Š-1, který poprvé odstartoval v roce 1920 a vznikl v počtu 90 kusů. Šlo o univerzální stroj, který ale v praxi sloužil zejména k útokům na pozemní cíle s pomocí jednoho až dvou kulometů a max. 120 kg bomb. Písmeno Š odkazuje na osobu konstruktéra Aloise Šmolíka.

1926: Aero A-30
Do vývoje bojových letadel se pustila také společnost Aero, která v roce 1926 zahájila výrobu typu A-30, jenž sloužil jako průzkumný a lehký bombardovací. Mohl dopravit až 600 kg pum. Bylo dodáno 79 kusů a následným vývojem vznikl vylepšený typ A-100, který se díky vysoké rychlosti a vytrvalosti užíval především pro průzkum.

1928: Letov Š-16
Šmolíkův letoun Š-16 již plně odpovídal tomu, co ve druhé polovině 20. let zvládaly stroje od světových firem. Byl výkonný, odolný a spolehlivý a existoval v řadě verzí s různými motory, díky nimž mohl nést až tunu bomb a sloužil také pro dálkový průzkum. Čs. letectvo objednalo 115 kusů a další exempláře se úspěšně exportovaly.

1937: Aero MB-200
V polovině 30. let se ČSR rozhodla zavést těžký bombardér a kvůli dobrým vztahům s Francií sáhla po licenční verzi dvoumotorového typu Bloch MB-200. Stroj unesl přes 1400 kg bomb a chránily jej tři kulomety. Firmy Aero a Avia vyrobily 74 kusů, jenže prakticky všechny potom padly do rukou Němců, kteří je užívali k výcviku.

1937: Avia B-71
ČSR však budovala i vztahy s Moskvou, a proto koupila licenci na sovětský rychlý bombardér Tupolev SB-2, jenž dosahoval tehdy výborné rychlostí přes 400 km/h a unesl 600 kg pum. Čs. letectvo získalo 61 kusů sovětské výroby, které však dostaly domácí motory a zbraně. Letadla z licenční produkce pak převzali až němečtí okupanti.

1955: Iljušin Il-28
Prvním proudovým bombardérem s čs. znaky se stal sovětský Iljušin Il-28, který zde létal pod názvem B-228 (ale navzdory častému tvrzení se zde licenčně nevyráběl). ČSR získala celkově 74 kusů včetně cvičných a průzkumných verzí, ale hlavním úkolem bylo nesení až tří tun pum (včetně jaderných), kromě nichž měl stroj čtyři kanony.

1964: Suchoj Su-7
Od poloviny 60. let zde létaly nadzvukové taktické bombardéry Su-7 v několika verzích, mezi něž patřil též Su-7BKL s pomocným lyžovým podvozkem. Kromě dvou kanonů stroj unesl až dvě tuny pum (včetně nukleárních). Od roku 1984 se u nás provozoval jeho evoluční nástupce Su-22M-4, který sázel na měnitelnou geometrii křídla.

1984: Suchoj Su-25
Mezi roky 1984 a 1988 získalo letectvo ČSLA celkem 36 sovětských bitevních letadel Suchoj Su-25, kterým se u nás přezdívalo „Hrábě“, to podle typického řešení závěsníků, které zvládly až 4400 kg pum a raket. Stroj nesl i výkonný 30mm kanon GŠ-30-2. Stejně jako Su-22M-4 se udržel i ve výzbroji Armády ČR, a to až do roku 2000.

2000: Aero L-159 ALCA
Lehký bitevník Aero L-159 doplatil na politické diletantství, kvůli kterému byl zhotoven příliš velký počet letadel, pro která se potom těžko hledali zákazníci. Z technického hlediska je však „Alka“ výborným strojem schopným nosit až 2340 kg moderních zbraní. AČR vlastní 24 kusů a další létají v Iráku a u soukromých firem v USA.
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