Duel: A6M Zero vs. F4F Wildcat:
Hořící nebe nad Pacifikem

Když se na nebi poprvé objevily japonské letouny A6M přezdívané Zero, vyvolaly svými výkony překvapení a zděšení. Jejich hlavním protivníkem na počátku tichomořské války byl americký stíhač F4F Wildcat, který sice v řadě parametrů zaostával, ale přesto slavil v bojích proti obratným Zerům nemalé úspěchy.

V současnosti se nijak nepodivujeme nad tím, že se bojová letadla operující z letadlových lodí zcela vyrovnají těm, jež startují z pozemních základen. Nebylo tomu tak ovšem zdaleka vždy. Palubní letouny zasáhly již do první světové války, ale dlouho platilo, že svými výkony hodně zaostávaly za těmi „suchozemskými“. Teprve na konci 30. let se objevila nová generace strojů pro námořnictva, které se již mohly plně měřit s těmi ve výzbroji vzdušných sil. Zřejmě žádný z těchto letounů neměl tak dramatický nástup jako japonské Zero alias Mitsubishi A6M, které v řadě ohledů naprosto překonávalo americké a britské stíhačky. Přesto ale mnohé z nich, jako americký Grumman F4F Wildcat, dokázaly Zerům vzdorovat.

Rodí se „Stíhačka Typ Nula“
Vznik stíhacího letounu známého jako Zero je pořád poněkud zahalen tajemstvím. Neustále se totiž objevuje tvrzení, že jeho konstrukci významně ovlivnily konstrukční plány, které Japonci koupili snad od Američanů či Britů. Fakt je, že podobné stíhačky byly navrženy i jinde, avšak jednoznačně se ono tvrzení dosud neprokázalo. Oficiálně začal na tomto stroji pracovat v roce 1937 tým firmy Mitsubishi pod vedením Džiróa Horikošiho, a sice na objednávku japonského císařského námořnictva, jež hledalo nový palubní stíhací letoun jako náhradu zastaralého typu A5M. Požadavky námořnictva na rychlost, obratnost a dolet byly opravdu extrémně náročné a Japonci se potýkali s nedostatečným výkonem svých motorů. Konstruktéři pak došli k závěru, že požadavky císařského loďstva dokážou splnit pouze s mimořádném lehkým letounem, jenž zmíněným specifikacím obětuje vše ostatní, na prvním místě odolnost. Pro konstrukci letounu sloužila tehdy supertajná hliníková slitina ESD (Extra Super Duralumin), která byla lehká, ale křehká a náchylná ke korozi. Japonci v rozporu s tehdejšími trendem konstrukce stíhačů zcela rezignovali na jakékoli pancéřování motoru nebo kokpitu a nepoužili ani samosvorné palivové nádrže. Výsledný stroj A6M bylo opravdu extrémně lehké letadlo, ovšem již tehdy se objevila první varování, že nedostatečná odolnost se jednou vymstí. Tyto hlasy však zanikly v nadšení, které vyvolala fenomenální obratnost nového letadla. Prototyp A6M1 vzlétl 1. dubna 1939 a o rok později probíhala výroba první sériové verze A6M2. Námořnictvo ji označovalo také jako Stíhací letoun typ 0, z čehož následně vzešlo japonské jméno Rei-sen (volně „Stíhačka Nula“) a anglické Zero-sen, později Zero (zajímavé však je, že anglické slovo neoficiálně užívali také sami Japonci). Oficiální spojenecké kódové označení znělo „Zeke“, používalo se ovšem málo. Vedle fantastické obratnosti a dlouhého doletu vynikalo Zero i velikou palebnou silou, kterou zajišťovaly dva 7,7mm kulomety v trupu a dva 20mm kanony v křídle. Stroj měl i dva závěsy pro lehké bomby a pozdější verze mohly nést i neřízené rakety.

Přehled variant letounu A6M
Ke zničujícímu nástupu Zera přispělo i tragické selhání západních zpravodajských služeb, jež jednoduše odmítly věřit zprávám o výkonech nové japonské stíhačky. Ta se poprvé dostala do boje v létě 1940 nad Čínou, kde úplně deklasovala všechny starší typy. Když potom Japonsko zaútočilo na Pearl Harbor a zahájilo postup východní Asií, byli Američané a Britové skutečně v šoku. Zero představovalo bezpochyby jeden z nejlepších stíhacích letounů světa a v blízkém manévrovém boji těžko hledalo soupeře. Japonci navíc pokračovali ve vývoji a na konci roku 1941 přišla varianta A6M3 s novým přeplňovaným motorem, jenž zajišťoval výkon přes 1100 koní. Část kusů postrádala sklápěcí konce křídel. Tato modifikace byla rychlejší, klesla ovšem obratnost i dolet; to bylo částečně napraveno u pozdějších výrobních sérií. Označení A6M4 se užívalo pro výškovou verzi, která se ale sériově nestavěla, a tak poslední variantou, která byla vyráběna ve velkých počtech, byla A6M5. Ta je považována i za nejkvalitnější a v podstatě za optimální hranici vývojového potenciálu Zera. Byla odpovědí na nové americké stroje Hellcat a Corsair, které definitivně zvrátily nadvládu předchozích variant japonského letadla. Varianta A6M5 měla řadu důležitých zlepšení a existovala ve třech mírně odlišných provedeních, která se lišila sestavou výzbroje. Nejrozšířenější byla verze A6M5b, u níž byl jeden 7,7mm kulomet nahrazen zbraní ráže 13 mm. Modifikace A6M5c měla tři kulomety této ráže a dostala rovněž pancéřování kokpitu. Zero už v té době měly začít nahrazovat modernější stíhačky, ale k tomu vlastně nikdy v zamýšlené míře nedošlo a Zera bojovala až do konec války. Jako další vznikla verze A6M6 se samosvornými nádržemi a motorem se vstřikováním vody a metanolu, úprava A6M7 pro sebevražedné nálety a nakonec i komplexně zdokonalená A6M8, která se už ale do sériové produkce nedostala. Ještě je třeba zmínit variantu A6M2-N s plovákovým podvozkem a dvoumístné cvičné verze A6M2-K a A6M5-K. Celkově bylo postaveno 10 450 letounů Zero všech variant. Dnes existují tři létající kusy, ale na různých show se často objevují repliky, jež zpravidla vznikly přestavbou cvičných letounů T-6 Texan.

Od dvou křídel k jednomu
Zrození letounu F4F Wildcat nebylo právě jednoduché. Americké námořnictvo si v roce 1936 objednalo novou stíhačku a firma Grumman nabídla dvouplošník XF4F-1, avšak US Navy se rozhodlo pro jednoplošník Brewster F2A. Firma Grumman se ovšem nevzdala a přepracovala svůj návrh na jednoplošník XF4F-2. Ve srovnávacích zkouškách se však letadlo od Brewstera ukázalo jako lepší ve většině parametrů (kromě nejvyšší rychlosti) a posléze bylo vybráno pro sériovou výrobu. Námořnictvo ale přesto usoudilo, že návrh firmy Grumman má perspektivu, a proto poskytlo výrobci podporu. Navrhlo přepracování stroje, aby sloužil jako záložní řešení pro případ problémů s Brewsterovým strojem. Bylo to pozoruhodně předvídavé, protože F2A se (navzdory působivým výsledkům oněch zkoušek) záhy projevil jako problémová a nepříliš povedená stíhačka. Mezitím značka Grumman v březnu 1939 zalétala přepracovaný prototyp, který byl označován XF4F-3 a dostal mj. výkonnější motor, upravené křídlo a ocasní plochy a jinak umístěnou výzbroj. Charakteristickým znakem tohoto stroje ovšem po celu dobu vývoje a výroby zůstal zvláštně řešený podvozek, který se zaklápěl do spodku trupu. Každopádně ale ona nová verze projevila nesporné kvality a přitáhla zájem zákazníků. Americké námořnictvo bylo spokojeno a v srpnu 1939 si objednalo první sériové stroje. Firma Grumman navíc chtěla využít hrozící válečné situace v Evropě a nabídla svůj nový letoun na vývoz. Na tuto nabídku reagovalo francouzské námořnictvo a řecké letectvo, ovšem než mohly být tyto stroje dodány, vypukla válka, a proto objednaná sériová letadla zamířila v červenci 1940 do Kanady a Velké Británie, kde dostala bojové jméno Martlet. Stojí možná za zmínku, že stíhačka Martlet Mk 1 britského loďstva se v prosinci 1940 stala vlastně prvním letounem americké výroby, který ve druhé světové válce sestřelil německé letadlo. Následovaly dodávky dalších strojů pro britské loďstvo, které již odpovídaly provedením pro ozbrojené síly USA. První stroj sériové varianty F4F-3 Wildcat převzalo americké loďstvo v prosinci 1940.

„Hvězdné hodiny“ Wildcatů
Na jaře 1941 začaly zkoušky varianty F4F-4, ve které byly zohledněny zkušenosti z bojového nasazení britských letounů Martlet. Přibylo pancéřování, výzbroj se ze čtyř 12,7mm kulometů zvětšila na šest a letoun měl ručně sklápěné konce křídla, takže na palubu letadlové lodě mohl být umístěn vyšší počet. Sériové stíhačky F4F-4 se dostaly do výzbroje na přelomu let 1941 a 1942, tedy právě včas na to, aby se ihned zapojily do začínajícího konfliktu v Tichomoří. Typ Wildcat byl skutečným „tahounem“ leteckých sil amerického námořnictva a námořní pěchoty v prvním období pacifického konfliktu, kdy Spojenci vedli převážně obranné a ústupové akce. Opravdové „hvězdné hodiny“ Wildcatů však znamenal až obrat ve válce, který přišel s bitvou v Korálovém moři a bitvou o Midway v květnu, resp. červnu 1942. Prvně jmenovaný střet byl z hlediska historie válečnictví vysoce významný tím, že to byla první „bitva letadlových lodí“, kde proti sobě plavidla nevedla přímou palbu, ale bojovala pomocí palubních letounů. Bitva o Midway potom takříkajíc „zlomila páteř“ japonského námořnictva, které tam ztratilo nejenom čtyři letadlové lodě, ale také (což bylo možná ještě důležitější) elitu svých stíhacích pilotů. Po vítězství v této zlomové bitvě se Wildcaty ještě předvedly v bojích o Guadalcanal a zúčastnily se i anglo-amerického vylodění v severní Africe v listopadu 1942, potom však už pro ně začal ústup ze slávy, neboť potenciál základní konstrukce se blížil ke svým limitům. Grumman poté ještě vyrobil malou sérii neozbrojených průzkumných strojů F4F-7 s delším doletem, zhotovil i dva zdokonalené prototypy XF4F-8, nakonec však dostalo přednost komplexní přepracování Wildcatu, jehož výsledkem se stal velice podařený a úspěšný typ F6F Hellcat. Loďstva USA i Velké Británie ale jevila zájem o další Wildcaty, resp. Martlety, takže se společnost Grumman dohodla s firmou General Motors, kde pokračovala výroba F4F-4 pod jménem FM-1. Posléze se přešlo na výrobu provedení FM-2, jež v podstatě odpovídalo prototypům XF4F-8. Stíhačky Wildcat z výrobních linek General Motors tak spolehlivě sloužily až do konce války. Celkově bylo vyrobeno 7885 Wildcatů všech verzí. V současné době existuje osmnáct kusů schopných letu; kromě jediného F4F-3 jsou to letouny provedení FM-2.
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Takticko-technická data letounu A6M2 Zero
Rozpětí křídla: 12 m
Celková délka: 9,06 m
Celková výška: 3,05 m
Prázdná hmotnost: 1680 kg
Vzletová hmotnost: 2410 kg
Typ motoru: Nakajima Sakae 21
Výkon motoru: 709 kW
Max. rychlost: 533 km/h
Bojový dolet: 3100 km
Bojový dostup: 10 000 m
Výzbroj: dva 20mm kanony, dva 7,7mm kulomety

Takticko-technická data letounu F4F-3 Wildcat
Rozpětí křídla: 11,58 m
Celková délka: 8,76 m
Celková výška: 3,61 m
Prázdná hmotnost: 2624 kg
Vzletová hmotnost: 3200 kg
Typ motoru: Pratt & Whitney R-1830-76
Výkon motoru: 900 kW
Max. rychlost: 512 km/h
Bojový dolet: 1360 km
Bojový dostup: 12 000 m
Výzbroj: čtyři 12,7mm kulomety

Měření sil
Japonský letoun A6M Zero ve své době rozhodně patřil k naprosté špičce vojenského letectví. Jeho obratnost, dolet i palebná síla překonávaly takřka všechno, co proti němu mohli Spojenci postavit. Z hlediska obratnosti patřilo Zero mezi nejlepší letadla celé války, avšak vyžadovalo zkušené piloty (kterých byl nakonec kritický nedostatek). Základní slabinou Zera bylo nulové pancéřování; jakmile západní stíhačky dostaly kanony střílející výbušnou či zápalnou municí, nastaly Zerům krušné časy, protože i jediný zásah mohl způsobit zničení letadla (a)nebo zabití pilota. Wildcat se nemohl se Zerem měřit, co se týče obratnosti, mohl se však chlubit vysokou odolností. Nezřídka se stalo, že americký letoun inkasoval třeba i desítky zásahů z japonských kulometů i kanonů, ale přesto se udržel ve vzduchu. Američtí piloti poté vymysleli řadu taktik pro úspěšný boj s Japonci. Zero bylo nepochybně vynikajícím letounem, jenž těžil z podařené lehké konstrukce; hodně mu pomohla i selhání západních zpravodajských služeb, ale nakonec se jeho potenciál vyčerpal a nové americké stíhače jej překonaly. Wildcat takovými oslnivými parametry nedisponoval, tehdy však představoval to nejlepší, co mohlo americké námořnictvo vyslat do vzduchu, a ve své roli odváděl dobrou práci.

Publikace: Extra Válka – II. světová 11/2012

