Carské letectvo:
Na křehkých křídlech matičky Rusi

Součástí ozbrojených sil carského impéria bylo pochopitelně i letectvo. Na počátku války disponovalo početným, byť technicky poněkud zastaralým leteckým parkem. Posléze ale více a více zaostávalo, a ačkoli si připsalo také několik pozoruhodných úspěchů, nakonec se jeho snažení na průběhu války příliš neprojevilo.

Pokud nahlédneme do knih a časopisů z minulého režimu, nejspíše zjistíme, že carské letectvo (oficiálně nazývané Imperatorskij vojenno-vozdušnyj flot) je popisováno mírně schizofrenním způsobem. Na jedné straně se zdůrazňují schopnosti ruských inženýrů a letců a kvality letadel, na straně druhé se kritizuje naprostá neschopnost vedení. A je třeba přiznat, že zrovna v tomto nejde zdaleka jenom o propagandu. Ruské letectvo skutečně mělo nemalý potenciál, avšak ten byl stále omezován celkovou zaostalostí země a zhoršující se situací na frontě i v týlu, a tak se nakonec ruské letectvo podepsalo na průběhu války pouze málo, přestože se ruští stíhací piloti mohli pochlubit celkem zhruba dvěma stovkami sestřelů.

Nadšený velkokníže a zrod letectva
Využití letectví v ruských ozbrojených silách sahá až do roku 1870, kdy se vznesl první ruský pozorovací balon. Během rusko-japonské války (1904–1905) ruská armáda užívala tento druh techniky již zcela běžně, avšak i v carské říši byli stále hlasitěji slyšet i zastánci letadel těžších než vzduch. V roce 1904 založil vynikající vědec Nikolaj Žukovskij první ústav na světě, jenž se zabýval pouze aerodynamikou, ale přinejmenším stejně důležitý byl fakt, že se pro letectvo nadchnul carův švagr, velkokníže Alexandr Michajlovič. Pozdější hodnocení jeho osoby bývá převážně negativní, neboť se jako velitel letectva dopustil četných omylů, nepochybný je však fakt, že to byl právě on, kdo přesvědčil cara o potřebě zřízení letectva jako druhu zbraně a kdo prosadil založení první letecké školy v carském Rusku. Vznikla roku 1910 u Gatčiny a brzy se přidala druhá u Sevastopolu, ovšem ruští letci prodělávali i výcvik ve Francii, která tehdy byla hlavním spojencem impéria a stala se i největším dodavatelem letecké techniky. Dodnes trvají spory o to, zda byla tato orientace na import francouzských letadel správná. Rusko tehdy mělo jen malé zárodky vlastního leteckého průmyslu, takže dovoz byl aspoň na začátku potřeba, ale pověstná carská byrokracie se svého přístupu poté odmítala vzdát, což ve výsledku omezovalo rozvoj domácích vývojových a výrobních kapacit. Když tak bylo dne 12. srpna 1912 založeno letectvo jako součást ruské imperiální armády, tvořila jeho výbavu hlavně francouzská letadla, menší počet pocházel z Velké Británie, kdežto z domácí výroby ani jediné. V témže roce však carovi piloti mohli nabírat první reálné zkušenosti, protože se zúčastnili první balkánské války proti Turecku. Když propukla „Velká válka“, Rusko se mohlo pochlubit více než 260 letouny, takže mělo po Francii druhé nejpočetnější letectvo světa.

Nákupy a kopírování cizích letadel
Pouhé toto číslo však nevypovídá zdaleka o všem, protože Rusové museli čelit dvěma velkým problémům. Prvním byla relativní zastaralost většiny strojů, neboť Francouzi zpravidla svému spojenci neprodávali nejlepší techniku, ale obvykle spíš „druhou třídu“. Postupně se budoval i domácí letecký průmysl, jemuž ale úřady nezřídka kladly překážky, a tak i nadaní konstruktéři (jako Igor Sikorskij) museli neustále bojovat s byrokracií. Výsledkem bylo, že během války se do sériové výroby dostalo jen málo originálních ruských konstrukcí. Typickým výsledkem byl spíše výrobní program firmy Lebeď, která (aniž by k tomu měla licenci) kopírovala zahraniční letadla, a to jak spojenecká (mj. britský Sopwith Tabloid), tak i německá (zejména Albatrosy). Mezi významné domácí typy patřily bombardéry řady Ilja Muromec, stíhačka Sikorskij S-16 a průzkumná a cvičná letadla firmy Anatra (typy D a DS), ovšem i tyto stroje v naprosté většině závisely na importu zahraničních motorů. Stále se totiž nedařilo zahájit produkci spolehlivých leteckých motorů, s čímž ostatně dlouho bojoval i Sovětský svaz, které pro svoje první letecké agregáty musel kupovat zahraniční licence. Carovo impérium proto kupovalo zejména motory z Francie, odkud nadále pocházela i většina leteckého parku. Červeno-modro-bílé kokardy tak nosily ponejvíce stíhací a průzkumné letouny od značek Farman, Morane-Saulnier, Nieuport a SPAD, kromě nichž létaly v carském letectvu i menší počty strojů mj. britských firem Vickers a Sopwith a několik amerických letadel značky Curtiss. Výbava leteckých jednotek proto byla opravdu mimořádně pestrá a to ještě podporovalo zavádění kořistních německých strojů, čímž se vytvářel nepřehledný zmatek. V důsledku toho se dost komplikoval provoz i údržba, s čímž koneckonců souvisel druhý velký problém ruského letectva.

Potíže s kádrem pilotů i mechaniků
Ten se týkal personálu, a to zdaleka nikoli jen pilotů, ale také (nebo spíše především) pozemní podpory. Co se týče pilotů, v Rusku patrně nejvíce platilo schéma obvyklé v monarchiích, tzn. skutečnost, že letectvo lákalo především šlechtu, resp. důstojníky ze šlechtických vrstev. Ti se pro vzdušné síly nadchnuli coby pro (svého druhu) nástupce rytířské jízdy a doufali, že najdou šanci vést aspoň trochu čestný boj. To se sice těm schopným někdy skutečně splnilo, ale vedle toho mířila k prestižnímu letectvu i řada rozmazlených šlechtických synků, kteří neměli žádné vlohy pro létání, ale zato měli rodiny s dobrými styky. To pochopitelně úrovni pilotního kádru neprospívalo, avšak zaostalý společenský systém carské říše ještě výrazněji ovlivňoval otázku mechaniků a dalších profesí, které byly pro fungování letectva nutné. Pro takovéto funkce byli samozřejmě ideální kvalifikovaní dělníci, jakých měly průmyslově vyspělé země dostatek, ale carské Rusko mělo k něčemu podobnému hodně daleko, a proto se celou dobu muselo potýkat s mizernou úrovní údržby letadel. A když se k tomu připočítal mimořádně pestrý letecký park, zřídkavé (pokud vůbec nějaké) dodávky náhradních dílů a také ne moc dobrá kvalita produkce těch nemnoha typů domácích letadel, vznikla skutečně nezáviděníhodná situace. Není divu, že v ruském letectvu docházelo k enormnímu počtu nehod, což spolu s vysokou kvalitou letadel i pilotů na straně Německa vedlo k obrovským ztrátám. Paradoxně též kvůli nim se přibližně od roku 1916 začala silněji měnit personální struktura pilotů, protože ke šlechticům přibývalo víc a víc pilotů i „neurozeného“ původu. Letci získávali zkušenosti a objevila se mezi nimi i první „esa“, tzn. muži s více než pěti sestřely. Nakonec byly takových necelé dvě desítky, ačkoliv je příznačné, že téměř všichni létali na zahraničních strojích.

Několik velkých válečných úspěchů
Patřil mezi ně i vůbec nejlepší z nich, Alexandr Alexandrovič Kozakov, který podle některých pramenů nasbíral možná až dvacet sestřelů, části z nich však dosáhl až za občanské války, kdy bojoval v řadách „bílých“ vojsk u Archangelsku proti bolševikům. Jeho hlavními letouny byly stíhačky Nieuport typů 11 a 17, jichž si též další ruští letci vážili pro jejich vysokou obratnost. Slabinou těchto stíhaček byl kulomet nad horním křídlem, což bylo v podstatě nouzové řešení, které si vynutil fakt, že země Dohody neměly funkční synchronizátor, který by dovolil montáž kulometů na kapotu motoru a střelbu skrz okruh vrtule. Bylo to ovšem velice paradoxně právě (jinak průmyslově zaostalé) Rusko, které tuto otázku na straně Dohody vyřešilo, jelikož tamní inženýr Dybovskij zkonstruoval vlastní synchronizátor. Ten se objevil na již zmíněné stíhačce S-16 a jeho obměnu poté zavedli Britové, kteří ji používali až do doby, kdy rumunský inženýr Contantinescu přišel s lepším řešením. Dalším oborem, v němž se další země mohly od Ruska učit, bylo strategické bombardování, protože ruská „Eskadra vzdušných korábů“ (EVK), která provozovala zejména tehdy obří stroje Ilja Muromec, uskutečnila mnoho náletů na Německo a Rakousko. O důležitosti EVK vypovídá také fakt, že když se ruské letectvo v lednu 1915 stalo zcela samostatnou složkou ozbrojených sil, byla jednotka s těžkými bombardéry vyňata z jeho struktury a byla podřízena přímo nejvyššímu velení. To však stále vnímalo letadla hlavně jako průzkumný nástroj a jen nepříliš ochotně souhlasilo s jejich vyzbrojením, pro což se však opět musely použít importované kulomety Lewis a Madsen, neboť zbraně domácí výroby (tj. kopie britských Maximů) se k tomu zrovna moc nehodily. Letouny stále častěji nosily i malé bomby a také šipky, které se hodily hlavně proti nepřátelské jízdě.

Vzdušně boje až do hořkého konce
Občasné úspěchy ruských letců ale nemohly změnit celkový negativní trend, jelikož Německo a jeho spojenci na východní frontě vítězili. Ruská armáda se pomalu rozkládala, zhoršovala se i situace v týlu a stav letectva dost ovlivnil i fakt, že do rukou nepřítele padly i některé závody pro výrobu a údržbu letadel. Ruské letectvo tedy trápil stále citelnější nedostatek letadel, takže velení nařizovalo posílat do vzduchu i stroje naprosto zastaralé (a)nebo špatně udržované, což se na výkonech vzdušných sil pochopitelně neblaze projevovalo. Jakási „poslední vzpruha“ se dostavila na konci roku 1916, kdy Francouzi prodali na tehdejší dobu kvalitní stíhačky značky SPAD. Špičkoví piloti, mezi něž (vedle již zmíněného Kozakova) patřili např. Ivan Vasiljevič Smirnov, Grigorij Eduardovič Suk a Vladimir Ivanovič Striževskij, na nich pak nasbírali další vítězství, ale celková situace na frontě už byla skutečně katastrofální. V únoru 1917 se dostalo k moci nové vedení v čele s Kerenským. Car abdikoval a Rusko se změnilo v republiku, načež se dostavily též reformy v ozbrojených silách. Reorganizací si prošlo i letectvo, které se tehdy mohlo chlubit více než tisícovkou letadel, ta však byla většinou zastaralá a domácí průmysl se ocitl na pokraji kolapsu. Kdysi druhé nejpočetnější letectvo světa bylo trpaslíkem při srovnání s tím, čím disponovaly vyspělejší země, o čemž leccos vypovídá např. fakt, že Rusko za celou válku postavilo něco přes 5000 letadel, kdežto Německo zhruba 45 000. Na rozdíl od pozemní armády se sice ruské letectvo v roce 1917 zcela nerozložilo a stále bojovalo, ovšem po říjnové revoluci padla většina techniky do rukou Rudé armády. Někdejší kolegové se posléze utkávali v občanské válce, ovšem vzdušné síly sehrály i v ní spíš jen omezenou úlohu, jelikož se dosud projevovaly chyby a slabiny vzdušných sil z carské éry.
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Osudný útok Pjotra Něstěrova
Pjotr Nikolajevič Něstěrov (1887–1914) zajisté patří mezi největší pionýry letectví, a to nikoli jen v Rusku. Nejprve byl důstojník dělostřelectva a u tohoto druhu vojsk se poprvé setkal také s letectvím, přesněji s pozorovacími balony. Záhy ovšem dospěl k závěru, že budoucnost patří letadlům těžším než vzduch. V roce 1911 si postavil vlastní kluzák a naučil se létat, pak získal průkaz vojenského pilota a v květnu 1913 již velel vzdušnému oddílu v Kyjevě. Byl neúnavný propagátor využití letectví v armádě a jako jeden z mála si rychle uvědomil, že letoun není jen nástrojem pro průzkum, za který ho tehdy téměř všichni považovali, ale že může být i účinnou obrannou a útočnou zbraní. První letadla byla obvykle neozbrojená, ale to se Něstěrov rozhodl změnit, jelikož (tehdy opět jako jeden z mála) věřil, že dokáže ničit letadla protivníka. Dnes to asi působí komicky, ale montoval na letouny různé „kosy“ a „kotvy“, jimiž chtěl zachytávat či poškozovat nepřátelské stroje. To sice byla slepá ulička, ale Něstěrov měl pravdu s myšlenkou využití akrobacie v boji. Jako první letec na světě provedl 9. září 1913 přemet, k čemuž použil stroj Nieuport IVG a za což byl následně potrestán vězením, jelikož podle mínění nadřízených příliš riskoval. Jeho osud se naplnil dne 8. září (dle starého ruského kalendáře 25. srpna) 1914, když vzlétl na stroji Morane-Saulnier Typ G proti rakouskému průzkumnému letadlu Albatros D.II. Provedl úspěšný taran a jako první pilot v dějinách zničil letadlo protivníka, při tom však hodně poškodil i svůj letoun a krátce po jeho havárii zemřel.

Zrození ruského námořního letectva
Kromě vzdušných sil, které nejprve tvořily součást armády a potom se staly úplně nezávislým druhem vojsk, existovaly i letecké jednotky ruského válečného námořnictva, konkrétně v jeho Baltské a Černomořské flotile. Vlastnily čtyři plavidla, která působila jako nosiče hydroplánů. Tři (Orlica, Imperator Nikolaj I. a Imperator Alexandr I.) vznikla konverzemi obchodních lodí a čtvrté (Almaz) bylo výsledkem konverze křižníku. Hydroplány se spouštěly na vodu pomocí jeřábu a po přistání byly opět vyzvednuty. Nejdřív Rusové kupovali francouzské létající čluny (zejména od značky FBA), ale posléze v jejich námořnictvu převládly domácí výrobky. Vedle letadel od Sikorského to byly hlavně létající čluny, které vyráběl Dmitrij Pavlovič Grigorovič. Nejdůležitějšími z nich byla letadla Grigorovič M-5 a M-9, jichž bylo celkem dodáno více než 500 kusů. Původně sloužila jako průzkumná, ale k jejich kulometné výzbroji poté přibyly také kanony, bomby a šipky, takže zastala i role bitevníků či bombardérů. Připsala si několik velmi úspěšných útoků na přístavy a vojenské lodě Turků a Bulharů a zůstala v provozu ještě dlouho po válce. Kořistní exempláře řadu let užívalo také Finsko.

Létající gigant Igora Sikorského 
Igor Ivanovič Sikorskij (1889–1972) se jistě řadí mezi nejslavnější letecké konstruktéry světa, byť na Západě je známý spíše pod anglickou formou svého jména, kterou dosud nese výrobce vrtulníků Sikorsky. Před svou emigrací do Ameriky působil Sikorskij v Rusku, kde navrhoval často velmi progresivní létající stroje. Patrně největší legendou mezi nimi se stal těžký letoun, jenž vznikl ještě před první světovou válkou a dá se pokládat za jeden z prvních strategických bombardovacích a průzkumných letounů. Původně šlo o civilní dopravní stroj, ale válka vedla ke změně poslání tohoto čtyřmotorového obra, jenž nesl jméno Ilja Muromec. Varianty S-23 a další, jež se vyráběly během války, byly již speciálně konstruovány pro vzdušné síly. Pozdější verze Muromců přepravily až 500 kg pum, což bylo v tehdejších poměrech skutečně mnoho, a zajišťovaly také fotografický průzkum, neboť nesly dokonce i temnou komoru pro vyvolávání snímků. Jako bombardéry útočily Muromce ve větších skupinách, které čítaly až deset letadel, jež se tak vzájemně kryla množstvím kulometů. Jako doprovodné stroje sloužily letouny S-16, stíhačky pocházející také od Igora Sikorského. O kvalitě Muromců svědčí též fakt, že za celou válku dokázali Němci sestřelit jenom jediný, a ještě za cenu ztráty tří svých stíhaček Albatros! Ačkoli šlo o nepochybně „carská“ letadla (jejichž tvůrce navíc emigroval), Muromců si hodně vážilo i letectvo SSSR, které je vyřadilo až v roce 1922.
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