Fokker D.VIII a Junkers D.I:
Příchod jednoplošníků nové generace

Stíhačky z „Velké války“ si nejčastěji představujeme coby dvouplošníky, ovšem po celou dobu se užívala také letadla s jedním křídlem, např. Fokkerovy slavné „Eindeckery“. Na konci války přišly dva úplně nové typy, z nichž jeden přinesl skutečnou revoluci, protože šlo o první sériově vyráběnou celokovovou stíhačku.

Anthony Fokker a Hugo Junkers zcela určitě nepatřili mezi konstruktéry, kteří by se nechávali příliš svazovat konvencemi. První z nich poslal do boje obávané stíhací stroje série E, jež díky synchronizátorům v roce 1915 opanovaly nebe, a ke konci války vyvinul i skvělý dvouplošník D.VII. Druhý z mužů pak byl propagátorem celokovové konstrukce letadel, jež tehdy působila jako cosi ze vzdálené budoucnosti. Nebylo proto rozhodně náhodou, že na samém konci války získalo Německo dva nové stíhací jednoplošníky, které vyrobily právě firmy Fokker a Junkers a které naznačily směr další evoluce leteckých technologií.

Fokker se vrací k jednoplošníku
V průběhu roku 1918 uskutečnilo velení německého letectva několik srovnávacích soutěží, do nichž se zapojily prototypy nových stíhaček a jejichž cílem bylo najít ideální letouny pro další pokračování války. Z první soutěže konané v lednu 1918 vyšel vítězně výborný Fokker D.VII, již na duben se však chystalo další kolo. Anthony Fokker se rozhodl vrátit se k jednoplošníku, tedy ke koncepci, která mu přinesla slávu a respekt ve druhém roce války, když letadla Fokker řady E se synchronizovanými kulomety vyvolávala u pilotů Dohody nefalšovaný strach. Nově navrhovaný stíhací jednoplošník však měl zcela jiný vzhled, neboť nizozemský konstruktér se soustředil na samonosné křídlo podepírané šikmými vzpěrami, tzn. na princip, jemuž se říkalo také „parasol“. Do dubnového kola soutěže tedy Fokker poslal dva prototypy označené V 26 a V 28, velice kompaktní stroje s výše popsaným designem. Měly smíšenou konstrukci, v níž se pojila kostra z kovových trubek a dřeva s plátěným a překližkovým povrchem, lišily se ovšem typy rotačních motorů. První z nich měl standardní agregát Oberursel Ur.II s výkonem 82 kW, zatímco na druhém letounu byly zkoušeny silnější motory Oberursel Ur.III a Goebel Goe.III o výkonu 108 kW, resp. 119 kW. Bez ohledu na motor však oba stroje zaujaly nízkou hmotností a malým odporem, díky čemuž byly pozoruhodně rychlé a obratné. Piloti si chválili též skvělý výhled z kokpitu směrem dolů. Letectvo si tedy objednalo sériovou produkci pod jménem E.V a žádalo instalaci oněch silnějších motorů, ale ty zatím nebyly k dispozici, takže se na počátku měly montovat motory Ur.II. Mluvilo se o výrobě až 400 sériových strojů, z nichž první přišly ke stíhací letce Jasta 6 už v červenci. První sestřel na tomto stroji si poručík Emil Rollf připsal dne 17. srpna, o dva dny později však zahynul, když se letadlu rozpadlo křídlo, a záhy se staly další tragické havárie. Něco bylo opravdu hodně špatně.

Jak se řešily problémy s křídlem
Letectvo zakázalo strojům Fokker E.V startovat a následovaly detailní inspekce, které ukázaly vážné strukturální vady křídla, byť dosud není zcela jisté, jak přesně vznikly. Anthony Fokker tvrdil, že letectvo jej přinutilo zjednodušit původní strukturu křídla prototypu a že výsledek se stal méně pevným. Vyšetřování ve výrobním závodě Gebrüder Perzina Pianoforte Fabrik, kde se křídla produkovala, ovšem vedlo také k zjištění, že se používaly podřadné materiály a že se zanedbávala kontrola kvality, kvůli čemuž křídlo nevydrželo dlouhodobé namáhání. Fokker si tedy okamžitě prosadil návrat k původní konstrukci křídla a ve výrobním závodě se začalo víc dohlížet na kvalitu, takže k útvarům brzy mířily přepracované jednoplošníky, které ale dostaly nové označení Fokker D.VIII. Bylo to poněkud zavádějící, jelikož písmeno D bývalo původně vyhrazeno dvojplošníkům, ale velení letectva v září 1918 toto pravidlo zrušilo a všechny nové stíhačky bez ohledu na počet nosných ploch řadilo do série D. Nové letouny Fokker se dostaly i do výbavy dalších stíhacích letek, mj. Jasta 1, 5, 11, 19, 24 a 36. Zamýšlela se i rekonstrukce již dodaných E.V do nové podoby, k tomu však už nedošlo a nebezpečné „pětky“ příležitostně létaly dál. Fokker získal kontrakty na celkem 335 kusů, z nichž posledních 60 už mělo obdržet silnější motory Ur.III, reálně však bylo postaveno zhruba 280 kusů (z toho 26 s motory Ur.III) a frontové jednotky převzaly jen kolem 85 jednoplošníků, všechny vybavené motory Ur.II. Po vyřešení potíží s křídlem si rychlé a obratné letadlo získalo u německých pilotů velkou oblibu, zatímco mezi piloty Dohody se znovu s obavami vyslovovalo jméno Fokker, protože se zdálo, že talentovaný Holanďan po fenomenálním „Eindeckeru“ a vynikajícím D.VII vyvinul už třetí stíhač, který převyšuje techniku vzdušných sil Dohody.

Junkers prosazuje kovové stroje
Mezi hlavní zastánce samonosného křídla se řadil také Hugo Junkers, který navíc prosazoval i celokovovou konstrukci letadel, což v tehdejší době vypadalo jako sci-fi. Bitevní stroj Junkers J.I ovšem jasně demonstroval obrovský potenciál této koncepce a drtivou převahu nad dřevem a plátnem, takže německé letectvo projevilo zájem rovněž o kovové stíhačky. Na těch Junkers ostatně soukromě pracoval již delší dobu, ale nejdříve musel uspokojit poptávku po bitevníku. Až na jaře 1917 mohl obnovit práce na celokovovém stíhacím dolnoplošníku, který vznikal ve dvou variantách, z nichž jednomístná nesla tovární označení J 7, zatímco dvoumístná verze se jmenovala J 8. První z letounů poprvé odstartoval v září 1917 a další zkoušky prokázaly, že to je skutečně hodně slibný design, byť se projevily i problémy s řízením. Junkers totiž zpočátku preferoval pohyblivé konce křídla, jež se ale neosvědčily, a tak se na J 7 posléze nainstalovala konvenční křidélka. Letoun byl vysoce stabilní a na svou dobu rovněž neslýchaně odolný vůči poškození v boji i vůči vlivu klimatu, za což vděčil ocelové kostře a duralovému potahu. Mezi největší zastánce Junkersových stíhaček se posléze zařadil slavný pilot Theo Osterkamp, který tehdy sloužil u námořního letectva a dostal možnost si J 7 již v roce 1917 otestovat. Záhy poté získali podobnou možnost také další frontoví piloti, protože Junkersův jednoplošník, který byl opatřen řadovým motorem BMW IIIa o výkonu 138 kW, se v lednu 1918 zúčastnil srovnávací soutěže stíhaček. Názory jiných letců však byly velmi smíšené, což platilo také o druhém kole v dubnu, kam Junkers vyslal částečně přepracovaný stroj J 9. Ten se zapojil též do třetího kola v červenci, ale již pod vojskovým názvem Junkers D.I, protože v květnu 1918 obdržel Junkers smlouvu na stovku celokovových letounů, z nichž prvních dvacet měly reprezentovat stíhačky D.I, tedy sériové podoba modifikované konstrukce J 9.

Letoun pro útoky proti balonům
První Junkers J 9 (neboli už vlastně D.I) se vznesl 12. května 1918 a v červnu se připojil J 9/II s mírně prodlouženým trupem a zvětšeným rozpětím křídla. Celkově se sériové stroje lišily od prototypů J 7 např. jinými tvary horní části trupu nebo jinak řešenými výfuky, ovšem základní konstrukce zůstala shodná. Ze třetího kola soutěže v červenci nevyšel Junkers D.I jako zrovna nejlepší, jenže na tom se podepsala zejména skutečnost, že zadavatelé i hodnotící piloti zjevně preferovali dvojplošníky s překližkovým potahem. Mezi kritiky celokovového letounu se řadil též tehdejší velitel Richthofenovy eskadry, později nechvalně proslulý Hermann Göring, který tvrdil, že Junkers D.I představuje jako stíhačka „totální selhání“. Jednoplošník byl prý pomalý a neobratný a nabízel špatný rozhled z kokpitu, za pravdivou však je možno označit patrně jen onu poslední námitku, jelikož „tvrdá“ čísla ze zkoušek jasně sdělovala, že z hlediska rychlosti a stoupavosti měl Junkersův letoun velice slušné parametry. Pokud jde o výhled pilota, kritika pramenila hlavně ze skutečnosti, že taktika německých stíhačů za všech okolností prosazovala útoky z převýšení. Akcentovala tedy výhled směrem dolů, a proto jí vyhovovaly dvojplošníky se štíhlým dolním křídlem, případně hornoplošníky jako Fokker D.VIII, kdežto Junkers D.I se jevil jako nevhodný. Navzdory námitkám ovšem letectvo rozpoznalo potenciál tohoto letounu a vyhovělo pilotům, kteří doporučili, aby se Junkers D.I užíval jako speciální letoun pro útoky na silně bráněné pozorovací balony. Právě v takové situaci se mohla hodit výjimečná odolnost celokovového stroje. Z téhož důvodu byl objednán i dvoumístný J 8, který se nakonec výtečně uplatnil jako bitevní letoun pod označením Junkers CL.I. Díky Osterkampově podpoře byl typ D.I vyráběn také pro stíhací jednotky námořního letectva.

Pouze omezené zkušenosti v boji
Rozhodným zastáncem celokovových letounů byl i Wilhelm Siegert, který stál v čele instituce Idflieg (Inspektion der Fliegertruppen), jež měla na starost organizaci vzdušných sil císařství a organizovala i ony soutěže. Junkers proto obdržel další zakázku, takže měl postavit 40 letounů D.I, což se mu skutečně i podařilo, jenže poslední objednané exempláře byly dokončeny až na počátku roku 1919. První sériové letouny dostalo letectvo v srpnu 1918 a do konce války bylo vyrobeno asi 27 kusů, avšak jen několik z nich se reálně dostalo k frontovým útvarům letectva a námořnictva. Začaly přípravné lety, ovšem „ostré“ nasazení ve „Velké válce“ již D.I nestihl. Po této stránce měl Fokker D.VIII lepší skóre, protože v posledních dvou měsících války měla tato letadla možnost podstoupit několik vzdušných soubojů, ačkoli záznamy o výsledcích jsou nejednoznačné. Často se objevuje mj. informace, že pilot Friedrich Noltenius na D.VIII si dne  8. listopadu připsal vůbec poslední německý sestřel celé války nebo že svých dvou posledních vítězství v tomto konfliktu dosáhl na D.VIII již zmíněný Theo Osterkamp, protože tato letadla sloužila i u námořnictva. Nesporné je, že piloti Dohody letadlo dobře znali a kvůli tvaru křídla mu dali přezdívku „Létající břitva“ („Flying Razor“). Několik kořistních letounů poté sloužilo ve vzdušných silách Nizozemí, Belgie, Polska a SSSR a další stroje si kvůli zkouškám odvezli Britové, Američané a Japonci. Bojové zkušenosti poté přece jen nasbírala i celokovová letadla Junkers D.I, která sloužila coby podpora jednotek Freikorps během bojů s bolševiky o Pobaltí. Někteří experti upozorňují, že chválu jednoplošníků Fokker D.VIII a Junkers D.I je nutno brát s jistou rezervou, protože jejich bojové nasazení zůstalo relativně omezené, ovšem nesporným faktem je, že tyto ve své době převratné stroje výtečně demonstrovaly potenciál jednoplošníků a položily cenné základy pro poválečný vývoj stíhaček.
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Parametry nových stíhacích jednoplošníků

Fokker D.VIII
Junkers D.I
Rozpětí křídla
8,34 m
9,00 m
Celková délka
5,86 m
7,25 m
Celková výška
2,60 m
2,60 m
Prázdná hmotnost
405 kg
654 kg
Vzletová hmotnost
605 kg
834 kg
Výkon motoru
82 kW
138 kW
Max. rychlost
204 km/h
185 km/h
Max. stoupavost
8,3 m/s
5,5 m/s
Max. vytrvalost
1,5 hod.
1,5 hod.
Praktický dostup
6000 m
6000 m
Kulometná výzbroj
2×7,92 mm Spandau
2×7,92 mm Spandau
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