Ansaldo A.1 Balilla:
Italská stíhačka, která přišla pozdě

Mezi známá letadla „Velké války“ se řadí především ta německá, britská a francouzská. Jiné země samozřejmě také stavěly bojové letouny, ale ty zpravidla nedosahovaly větších úspěchů. Mezi nepočetné výjimky se řadí mj. italský stíhací stroj, který se však poněkud paradoxně nejvíce proslavil v bojích nad Polskem.

Ne každý ví, že to bylo právě italské letectvo, jež jako první nasadilo letadlo v bojové operaci, a sice ve válce s Tureckem o Libyi v roce 1911. Pilot Giulio Gavotti tehdy totiž shodil několik granátů na turecké vojáky. Také během „Velké války“ se Italové orientovali hlavně na vývoj a výrobu bombardérů, v čemž slavila úspěchy zejména firma Caproni, kdežto stíhačky italských vzdušných sil pocházely převážně ze zahraničí. Teprve v roce 1917 začal projekt letounu, jenž se pak stal jedinou sériově stavěnou stíhačkou italského původu v první světové válce, ačkoliv do skutečných bojů zasáhl v italských barvách jen omezeně.

V konkurenci zahraničních letadel
Stíhací jednotky italského letectva provozovaly převážně licenční kopie francouzských letadel značek Nieuport a SPAD, ovšem firma Ansaldo, jeden z nejstarších italských výrobců, toužila dodávat vzdušným silám středomořského království i stíhačky domácí konstrukce. Nejprve se zrodil design zvaný SVA, v jehož jménu byly kromě počátečního písmena firmy obsaženy též iniciály tvůrců, kterými byli Umberto Savoia a Rudolfo Verduzio. Dvouplošníky řady SVA se ovšem pro poslání stíhaček ukázaly jako ne úplně vyhovující, a proto se konstruktér Giuseppe Brezzi rozhodl tento design výrazně přepracovat. Zvětšil rozpětí dolního křídla, použil odlišný systém vzpěr mezi křídly (podobný těm na letadlech SPAD) a sáhnul po výkonnějším motoru. Tak vznikla konstrukce, která záhy dostala označení A.1 Balilla. Toto slovo znamená „Lovec“ a byla to rovněž přezdívka, kterou nosil italský hrdina z 18. století G. B. Perasso. Nové letadlo se jinak vyznačovalo typickými rysy výrobků firmy Ansaldo, mezi něž patřil překližkový trup s čtyřúhelníkovým průřezem vepředu a trojúhelníkovým vzadu či řadový šestiválcový agregát SPA se svislým chladičem. Výzbroj tvořila dvojice synchronizovaných kulometů Vickers, jež se původně nacházely na motorové kapotě, ovšem v průběhu vývoje se přesunuly pod kapotu, což sice zlepšilo aerodynamiku, ale zhoršilo přístup ke zbraním. Vedení firmy Ansaldo tušilo, že nebude snadné se s novým strojem prosadit proti zavedeným zahraničním letadlům, a proto v její prospěch mluvilo např. slavné italské eso Luigi Olivari. Vedle jeho přímluvy zapůsobily i dobré letové výkony prototypu, který poprvé odstartoval 30. listopadu 1917. Ačkoliv se poté provedly ještě některé úpravy, A.1 vykazoval výbornou rychlost a stoupavost (ostatně už jeho předchůdce SVA se v tomto ohledu řadil mezi tehdy nejvýkonnější typy světa), která se téměř vyrovnala strojům firmy SPAD. Italští zkušební piloti chválili též velice dobrou ovladatelnost, výhled z kokpitu a odolnost konstrukce, ale upozorňovali na dosti velké plošné zatížení křídla, které mohlo způsobovat problémy při ostrých manévrech.

Velký kontrakt a příchod na frontu
V průběhu zimy a jara 1918 tak pokračovaly testy prototypu, který prošel i několika změnami, a zkušební pilot Mario De Bernardi s ním dokázal za 40 minut vystoupat do opravdu působivé výšky 7250 m. Kromě tohoto prototypu vznikl ještě druhý kus, jenž měl zvětšené rozpětí a byl označován jako A.1bis; některé anglické zdroje užívají tento název pro sériové stroje, které se v některých detailech odlišovaly od prvního prototypu, ale všechny dobové italské dokumenty označují sériové exempláře prostě jen jako A.1. Firma Ansaldo získala od letectva zakázku na ohromujících 3000 letounů, z nichž mělo být 1600 stíhaček A.1 (a zbytek představovaly SVA, které v praxi sloužily jako průzkumné), takže se záhy objevily uštěpačné poznámky o korupci, ale bez ohledu na to mohly být v červnu 1918 předvedeny první dva exempláře A.1 ze sériové produkce. V průběhu letních měsíců začaly sériové letouny směřovat k bojovým jednotkám, a to nejprve k 91. letce (91a Squadriglia), která používala také stíhačky firmy SPAD, které měly podobné vlastnosti jako A.1, což pilotům usnadňovalo přechod mezi těmito typy. Zpočátku se ovšem nové letouny nesetkávaly zdaleka jen s pochvalami, na čemž měla svůj podíl ne zrovna ukázková kvalita výroby. Stejně jako zkušební letci ovšem i ti bojoví oceňovali A.1 coby stroj pozoruhodně rychlý a odolný. Nesporně je potěšil i tehdy hodně moderní prvek, jenž zvyšoval šance pilota na přežití v případě havárie, a to mechanismus, který umožňoval vyhodit z letadla palivovou nádrž. Během podzimu přicházely sériové stroje A.1 i k jiným útvarům, např. k 77., 82., 86., 88. a 96. letce, ale gigantická čísla z původní objednávky se nikdy nepovedlo naplnit, a to nejen kvůli rychlému konci války, jelikož kapacity společnosti Ansaldo k tomu jednoduše nestačily. Do konce války tak italské letectvo odebralo zřejmě 166 sériových letounů a v době uzavření příměří v listopadu 1918 existovalo dalších asi šest desítek, jež se nalézaly v různých fázích stavby, popř. čekaly v továrně v Borzoli na převzetí.

Ve službách Polska a dalších zemí
Bojové nasazení A.1 se znaky italského královského letectva tak zůstalo omezené. Díky dobré stoupavosti se příliš neužívaly ve frontových bojích a sloužily spíš pro protivzdušnou ochranu měst. V této roli dosáhl A.1 italského letectva také svého jediného prokázaného sestřelu, když byl 8. října 1918 zničen rakouský Albatros D.III. Každopádně bylo zřejmé, že se jedná o dosti povedenou konstrukci, a jelikož ve firmě Ansaldo běžela sériová výroba, zákonitě následovala snaha uspět s novým strojem za hranicemi, a sice ve východní Evropě a Latinské Americe. Na počátku roku 1919 dorazila delegace z čerstvě samostatného Polska a projevila veliký zájem o produkty značky Ansaldo. Poláci však nechtěli jen kupovat, nýbrž i sériově vyrábět. Nějakým záhadným způsobem se dospělo k závěru, že mají kapacity pro sériovou výrobu možná až 500 letadel za rok, což se brzy ukázalo jako zcela iluzorní. V říjnu 1919 byl do Polska dodán první kus A.1 z Itálie a celkem jich Poláci odebrali 35, na které navázaly dodávky z domácí licenční výroby. 80 kusů postavených v Polsku ale svými kvalitami zdaleka nedosahovalo úrovně kusů z Itálie, což dokládá i fakt, že z technických příčin Poláci přišli celkem o 35 letounů A.1, mezi nimiž bylo rovných 30 licenčních! Stroje s polskými šachovnicemi promlouvaly především do bojů proti bolševikům. Na polských A.1 létali též američtí dobrovolníci z Eskadry Kosciuszko a podle jejich názoru šlo o výtečný bojový letoun, který vynikal rychlostí a odolností, přestože nebyl příliš vhodný pro nezkušené piloty. Poněkud paradoxně pak 18 stíhaček A.1 (ovšem bez výzbroje) zakoupila i vláda SSSR. Dalších 13 kusů sloužilo v Lotyšsku a malý počet se potom povedlo dodat i do Latinské Ameriky. Několik kusů létalo v Mexiku a další letadla se objevila mj. v Uruguaji či Hondurasu. Firma Ansaldo se snažila o úspěch dokonce i v USA, kde se A.1 uplatnily v závodních a dálkových letech. Italské letectvo je používalo jako výcvikové letouny až do počátku 30. let, kdy je odprodalo civilním zájemcům, a tudíž poslední kusy A.1 brázdily vzduch zřejmě ještě na počátku druhé světové války.
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Parametry letounu A.1 Balilla
Rozpětí křídel: 7,68 m
Celková délka: 6,90 m
Celková výška: 2,53 m
Prázdná hmotnost: 715 kg
Vzletová hmotnost: 970 kg
Typ motoru: SPA 6A
Výkon motoru: 164 kW (220 k)
Max. rychlost: 225 km/h
Praktický dostup: 5400 m
Max. vytrvalost: 2,5 hodiny
Kulomety: 2× Vickers .303
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