Anatra Anasal:
Letoun pro cara, císaře i republiky

Jen málo typů letadel vypovídá tolik o posunech frontové linie za první světové války tak jako Anatra Anasal. Stroj byl v Oděse nejdříve vyráběn pro carské letectvo, po obsazení města jej přijaly i síly Rakouska-Uherska, aby se potom objevil rovněž na obou stranách ruské občanské války a v nástupnických státech.

Současný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou se samozřejmě odrazil také v rovině propagandy a oživování nejrůznějších historických témat. Vedle obligátního tématu „banderovců“ z druhé světové války se objevila i záležitost ukrajinského leteckého a zbrojního průmyslu, u něhož se Kyjev snaží zdůrazňovat nezávislost na Rusku. A proto se začala připomínat mj. letadla firmy Anatra z Oděsy, která se sice standardně uvádí mezi historickými ruskými výrobci letadel, ale v podstatě by se mělo hovořit spíš o podniku ukrajinském. Jeho letoun Anasal pak představuje rovněž součást československé vojenské letecké historie.

Vývoj s francouzskou pomocí
V roce 1912 vznikla v Oděse společnost Anatra, první letecká firma na území Ukrajiny. Jejím zakladatelem byl bankéř italského původu Artur Antonovyč Anatra a základem pro firmu byla vlastně dílna oděského aeroklubu. Nejprve se zabývala opravami či modifikacemi letounů, ale již v roce 1913 se obrátila na ruskou armádu s nabídkou, že bude licenčně vyrábět cizí letadla. V roce 1914 tak začala produkce kopií francouzských strojů značek Nieuport a Farman, avšak firma usilovala o vlastní konstrukci letadla. Na Ukrajinu tedy přicestoval francouzský inženýr Decamp, díky jehož pomoci byl na konci roku 1915 připravený ke zkouškám prototyp letounu Anade neboli AD (Anatra-Decamp). První sériový kus vzlétl 16. května 1916 a potom vzniklo kolem 225 sériových strojů. K pohonu sloužil francouzský motor Monosoupape nebo Clerget, výzbroj tvořil jeden 7,7mm pohyblivý kulomet Vickers a max. 30 kg pum. Dvoumístný letoun se užíval primárně jako průzkumný nebo lehký bombardovací, brzy se ovšem ukázalo, že jeho parametry (dané rotačním motorem o výkonu 75 nebo 82 kW) nepostačují. Z toho důvodu byl zahájen vývoj nové verze se silnějším řadovým motorem značky Salmson, jenž dovedl zajistit výkon 112 kW. Letoun, podle názvu motoru označovaný DS či Anasal, prodělal svůj první let 25. července 1916. Přesně o rok později si ruské letectvo objednalo 300 kusů. Vedle silnějšího motoru se změnila též výzbroj. Pozorovatel dostal pohyblivý kulomet Lewis, zatímco na trupu se nacházela synchronizovaná zbraň typu Vickers ovládaná pilotem. Po stránce konstrukce ale zůstal stroj v zásadě shodný s původní verzí, šlo tedy o ocelovou a dřevěnou kostru opatřenou plátěným potahem a překližkou, byť kvůli silnějšímu motoru bylo třeba design zesílit. Výroba začala již v srpnu 1917, ale zhoršující se situace Ruska způsobovala její velice pomalé tempo, a tak bylo do konce roku předáno jen 46 strojů. Bylo mezi nimi i několik exemplářů verze, jež nesla označení DSS a dostala upravený motor o výkonu 119 kW. V barvách carského letectva se ale nad bojiště dostalo jen několik letounů Anasal.

Do služeb rakouského letectva
Na konci roku 1917 představovala Anatra třetí největší letecký podnik v carském Rusku, když zaměstnávala přes 2400 lidí a vyráběla přes 80 letounů měsíčně (z toho okolo 60 v Oděse a 20 v pobočce v Simferopolu). Od svého založení do konce roku 1917 postavila přes 1100 letadel, ovšem revoluční události v listopadu 1917 záhy způsobily zastavení výroby. Bolševická vláda se v březnu 1918 pokusila podnik znárodnit, ale ukrajinští dělníci „rudé“ komisaře vyhnali. Za několik dní ale přesto Anatra změnila majitele, protože podle podmínek Brest-litevského míru obsadila Oděsu vojska Rakouska-Uherska, jemuž tak padlo do rukou cca 240 hotových letadel (včetně jedenácti typu Anasal) a téměř 150 rozestavěných letadel Anasal. Zastaralé stroje typu Anade byly shledány nevyužitelnými, zatímco moderní Anasal přitáhl velký zájem důstojníků letectva Habsburské monarchie. Letoun byl vyhodnocen jako výkonný a kvalitně postavený, a tak 5. května 1918 okupační úřady zadaly objednávku na 200 strojů. Již v červnu byla předána první hotová série 42 strojů, které však byly vesměs nevyzbrojené. Rakousko-uherské letectvo totiž nechtělo Anasal využívat primárně coby průzkumné nebo bombardovací letadlo, ale díky jeho stabilitě a dobré ovladatelnosti jej vidělo jako ideální školní stroj. Ale situace Centrálních mocností se už stávala kritickou a z Ukrajiny bylo nakonec odvezeno pouze 66 letadel Anasal, která byla zavedena do služeb monarchie, byť ta je už nedokázala příliš využít. Přesto ale před částí těchto letounů ještě ležela aktivní kariéra, protože po rozpadu soustátí byly převedeny do výzbroje letectev tří nástupnických zemí, a sice Československa, Maďarska a Rakouska. Naše vzdušné síly získaly 23 kusů, jež se kvůli již zmíněným dobrým letovým vlastnostem výborně uplatnily jako cvičné, takže je provozovalo především letecké učiliště v Chebu. Když ale roku 1919 propukly boje o Slovensko s Maďarskem, zúčastnilo se jej též několik československých Anasalů, jež zajišťovaly průzkum. Ale jelikož Maďaři „zdědili“ po habsburské monarchii osm kusů, objevil se Anasal i na druhé straně této krátké války.

Nad frontami občanské války
Nejrozsáhlejší bojové uplatnění letounů Anatra Anasal však probíhalo v rámci ruské občanské války. V listopadu 1918 obsadila Oděsu vojska vítězné Dohody, jimž tam padlo do rukou 123 letounů Anasal. Ty byly posléze předány bělogvardějcům, přesněji armádě generála Děnikina, která vzdorovala postupujícím bolševikům. Část letounů „bílých“ vojsk byla poté odeslána do letecké školy v Sevastopolu, část putovala do Novorossijsku, část na Kavkaz a několik zůstalo v Oděse, aby ji pomohly bránit proti Rudé armádě. Boje o město ovšem nakonec nebyly příliš prudké, jelikož síly Dohody se stáhly a Děnikinova armáda se rozhodla pro evakuaci. Několik letounů Anasal si odvezla, ale zhruba čtyři až pět desítek kusů nechala zničit. Stroje Anasal se znaky bělogvardějských armád poté prodělaly neintenzivnější nasazení na ruském jihu, kde se ustavilo několik jejich letek, jež bojovaly v oblasti Kubáně, Caricynu a Donu. Jejich kulomety a bomby měly důležitý podíl na jedné z mála skutečně vítězných bitev bělogvardějců, jíž bylo střetnutí u stanice Vělikokňažeskaja, které skončilo 22. dubna 1919. Dne 7. září téhož roku se pak odehrál nejspíše jediný vzdušný souboj ruské občanské války, do něhož se letadlo Anasal zapojilo. Stroj, ve kterém seděli pilot Iljin a pozorovatel Nikulin, se nad řekou Volhou střetnul s dvojicí „rudých“ stíhaček Nieuport, které pilotovali letci Kozlov a Pjatkevič. Žádný stroj ale nebyl sestřelen, jelikož oba nezkušení bolševici vystříleli všechnu munici, aniž způsobili stroji „bílých“ větší poškození, zatímco kulomety letounu Anasal nedokázaly zasáhnout oba hbitější stíhače s rudými hvězdami. Anasaly ale používalo též letectvo Rudé armády, jelikož navzdory Děnikinovu „likvidačnímu“ rozkazu se komunisté po obsazení Oděsy zmocnili několika kusů. Nasadili je zejména v bojích o Ukrajinu, ale spolehlivé a odolné letouny zůstaly ve službě i po válce jako školní. Kromě repliky v leteckém muzeu v Kyjevě se dodnes dochoval jenom jeden Anasal, a to ten v Národním technickém muzeu v Praze.
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Parametry letounu Anatra Anasal
Standardní osádka: 2 muži
Rozpětí křídel: 11,40 m
Celková délka: 8,1 m
Celková výška: 3,36 m
Prázdná hmotnost: 814 kg
Vzletová hmotnost: 1164 kg
Typ motoru: Salmson 9U
Výkon motoru: 112 kW (150 k)
Max. rychlost: 144 km/h
Praktický dostup: 4300 m
Max. vytrvalost: 3,5 hodiny
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