Duel: Fokker E.I vs. Airco D.H.2:
První souboje opravdových stíhaček

Když se v létě 1915 objevily na nebi stíhačky Fokker nesoucí synchronizované kulomety, znamenalo to pro letouny Dohody skutečnou pohromu. Zoufale se hledaly cesty, jak tuto náhlou převahu německého letectva zvrátit. Patřily mezi ně také britské stroje poháněné tlačnými vrtulemi, jako byl Airco D.H.2.

Do léta 1915 byly vojenské letouny koncipovány obvykle jako víceúčelové stroje, jež sloužily především pro průzkum, omezeně mohly bombardovat a příležitostně dokázaly sestřelit letoun protivníka. Situace se ovšem dramaticky změnila, když Němci nasadili jednoplošníky Fokker, jež nesly kulomet, který pálil skrze okruh vrtule. Byly to první specializované německé stíhací letouny. Než také stíhací letadla států Dohody získala synchronizátory pro své kulomety, bylo třeba čelit německé vzdušné převaze jinak. Jestliže Francie vsadila na lehké Nieuporty, jejichž kulomety střílely nad křídlem, Britové upřednostnili letouny s tlačnými vrtulemi a dostali tuto vlastně již zastaralou koncepci na samou hranici možností.

Důsledky Garrosova zajetí
18. dubna 1915 musel za německými liniemi přistát úspěšný francouzský pilot Roland Garros, který pak nestačil zničit svůj stíhací letoun Morane-Saulnier Type L. Garros putoval do zajetí, ale snad ještě důležitější bylo, že Němcům padl do ruky jeho stroj, který byl opatřen čímsi pro ně záhadným. Nesl totiž „sekačky“, kovové plátování na vrtuli, které odráželo střely kulometů a umožňovalo, aby kulomet na krytu motoru střílel skrz vrtulový disk, a proto pilot mohl mířit celým letadlem. Němci znali i výkonnější stroj Morane-Saulnier Type N, jenž silně vybočoval z tehdejších zvyklostí, neboť nešlo o neohrabaný dvoumístný dvouplošník, ale naopak o lehce a agilně stavěný jednomístný jednoplošník. Nebyl to univerzální, resp. průzkumný stroj, nýbrž opravdu stíhačka. Císařské letectvo bylo oběma letadly neobyčejně zaujato a požadovalo něco podobného. Firma Pfalz stavěla letadla, která byla v podstatě kopiemi francouzských, zatímco mladý inženýr holandského původu Anthony Fokker vyšel ze svých jednoplošníků řady A, jež v německém letectvu působily coby průzkumné. Rozhodl se je vybavit kulometem, který také bude pálit „skrz vrtuli“. Nepoužil ovšem „sekačku“, nýbrž synchronizátor, přelomové zařízení propojující spoušť kulometu s hřídelem vrtule, což zaručovalo, že zbraň vypálila pouze tehdy, když byl vrtulový list ve vodorovné poloze. Vznikl letoun s firemním jménem M.5K/MG, což byla vlastně modifikace průzkumného A.III se 7,92mm kulometem Parabellum MG 14. Testy, provedené během června, však nebyly příliš úspěšné, protože se zasekával buď kulomet, nebo synchronizátor. Sériové letouny, jež nesly armádní označení E.I, proto obdržely leteckou verzi kulometu Spandau MG 08, což byla poněkud paradoxně licenční kopie britské zbraně Maxim. Ostatně ani motor nebyl původně německou konstrukcí, protože rotační Oberursel U.0 byl pro změnu kopií francouzského agregátu Gnôme Lambda. Každopádně však bylo na konci června 1915 vše připraveno k nasazení nových stíhačů.

Zničující nástup Fokkerů
Úspěch se dostavil brzy, protože tovární testovací pilot Kurt Wintgens sestřelil již 1. července francouzské pozorovací letadlo. Byl to první sestřel dosažený stíhačkou se synchronizovaným kulometem, avšak rozhodně nikoliv poslední. Sériová výroba stíhaček Fokker E.I se rozbíhala a počátkem podzimu už jich létalo nad frontou několik desítek. Mezi piloty figurovala i jména pozdějších legend, např. Ernst Udet, Oswald Boelcke či Max Immelmann. Ti se rychle naučili využívat odlišných vlastností nových stíhacích jednoplošníků a jejich skóre začalo rychle růst, jak se dohodová průzkumná letadla řítila k zemi doslova po desítkách. Jelikož se rychle přišlo na to, kdo je autorem oněch neznámých, ale smrtelně účinných letounů, britský tisk začal psát o „Fokkerově pohromě“ („Fokker Scourge“). Ve skutečnosti nebyly parametry stíhačů Fokker až tak mimořádné, ale v jejich prospěch pracovala cílevědomost jejich nasazení a samozřejmě i psychologická přesila, protože dohodoví letci se každého německého jednoplošníku strašlivě báli. Císařské letectvo získalo ve vzduchu jednoznačnou zničující převahu. A aby toho nebylo málo, nadaný holandský konstruktér pokračoval ve vývoji. Po několika desítkách E.I se přešlo na verzi E.II, jež měla motor Oberursel U.I s vyšším výkonem (75 kW místo 60 kW) a k tomu přídavnou palivovou nádrž za kokpitem. U letadla Fokker E.III se zadní nádrž zvětšila, kdežto přední se zmenšila, čímž se uvolnil prostor pro větší zásobu munice. Z toho důvodu se poté na několika exemplářích zkoušela instalace dokonce dvou kulometů, což se stalo standardem pro poslední sériovou verzi E.IV. Ta měla také výkonnější motor Oberursel U.III a byla celkově o něco větší. Bylo postaveno celkem 415 stíhacích jednoplošníků Fokker (z toho cca 250 tvořily stroje typu E.III), poslední na podzim 1916, kdy už je střídala novější letadla. Fokkery byly na scéně vlastně poměrně krátce, jen něco málo přes rok (od července 1915 do září 1916), ovšem za tu dobu si dokázaly získat obrovský věhlas a respekt.

Renesance tlačných vrtulí
Zničující účinky nasazení Fokkerových stíhaček zapůsobily na vzdušné síly Dohody skutečně šokujícím způsobem. Na samém počátku se dostavila jakási paralýza či bezradnost, protože se vytvořila naprosto bezprecedentní situace. Dohodová průzkumná letadla měla proti Fokkerům jen minimální šance, takže první odpovědí bylo vysílání větších skupin, aby se stroje dokázaly vzájemně krýt. Výsledkem bylo, že na misi pro jeden letoun musely vyrazit minimálně čtyři, a nezřídka docházelo k tomu, že taková skupina znamenala pro špičkové německé stíhací piloty leda tak vícenásobnou kořist. Země Dohody také začaly vyvíjet vlastní stíhačky, u nichž by se dalo mířit celým letadlem, aniž by se musely používat problémové „sekačky“, ovšem obvykle šlo spíše o zoufalé improvizace. Skutečně úspěšné, byť dočasné řešení přinesly dvě koncepce, a sice francouzské Nieuporty s kulometem nad křídlem a britské stíhačky, jejichž konstruktéři se vrátili ke zdánlivě již překonané konstrukci s trupovou gondolou a tlačnou vrtulí. Tak se na scénu dostaly dva nové typy, a sice dvoumístný R.A.F. F.E.2, jenž fungoval i jako průzkumný a bombardovací letoun, a jednomístný D.H.2, výrobek továrny Airco (Aircraft Manufacturing Company), jehož konstruktérem byl nadaný Geoffrey de Havilland. Není bez zajímavosti, že i letoun D.H.2 (podobně jako jeho výše popsaný německý soupeř) vznikl coby adaptace letadla s primárně průzkumným posláním, v tomto případě dvoumístného stroje D.H.1, jehož vepředu sedící pozorovatel měl k dispozici pohyblivý kulomet Lewis ráže 7,7 mm. Poněkud zmenšená jednomístná varianta s označením D.H.2 vzlétla v červenci 1915. Prototyp byl pak odeslán do Francie, aby byl otestován přímo nad frontou, jenže se mohl těžko uvést hůře, protože tam byl 26. července sestřelen. Pilot kapitán Maxwell Pike podlehl zraněním a málo poškozený letoun padl do rukou Němcům, a tak se asi nelze divit, že britské letectvo (RFC, Royal Flying Corps) hledělo na nový de Havillandův letoun dosti skepticky.

Obratný, ale nebezpečný
Počátek „Fokkerovy pohromy“ ovšem situaci dramaticky proměnil a společnost Airco získala v září 1915 zakázku na sériovou produkci. První eskadra RFC se stíhačkami D.H.2 se objevila nad francouzskou frontou v únoru 1916. A hned od začátku bylo zřejmé, že jde o kontroverzní letadlo, jež rozhodně není určené pro začátečníky. Letoun s motorem vzadu a tlačnou vrtulí se pochopitelně musel pilotovat jinak než stroj s motorem a tažnou vrtulí vpředu, jenže to nebylo zdaleka všechno. Dřívější letouny s touto koncepcí byly stavěné hlavně s ohledem na stabilitu, zatímco u D.H.2 se kladl největší důraz na obratnost. Vznikl letoun opravdu vysoce agilní, ale současně z hlediska stability dosti „zákeřný“, což dále podtrhovalo umístění rotačního motoru (tedy agregátu, jehož celý blok válců rotoval) téměř přesně v těžišti. Stroj byl tedy nestabilní a snadno přecházel do vývrtky, o jejímž zvládání se tehdy mnoho nevědělo, a proto měly D.H.2 vysoké procento nehodovosti. Ostatně i sám motor Gnôme Monosoupape byl zvláštní, protože jeho výkon nebyl ovládán pomocí přípusti sání, ale pomocí speciálního systému, který zapínal či vypínal část zapalování ve válcích, což ovšem někdy vyvolávalo nepravidelný chod motoru a zvyšovalo spotřebu paliva. Dobří stíhací piloti si však D.H.2 přes to všechno oblíbili a začali na nich sbírat úspěchy. Někteří (jako James McCudden) využívali i faktu, že letadla z prvních sérií měla kulomet Lewis na výkyvné lafetě, takže dobrý pilot mohl jednou rukou řídit letadlo a druhou mířit mimo směr letu, ovšem většina pilotů užívala kulomet jen jako pevný (jiné eso, Lanoe Hawker, označovalo onu lafetu za zbytečnost). Celkově vzniklo 453 kusů D.H.2, jež se dokázaly postavit náporu Fokkerů, avšak bylo zřejmé, že definitivním řešením budou až stroje se synchronizovanými kulomety. Britové je použili v dubnu 1916, ale už v létě se situace opět změnila, když Němci nasadili revoluční stíhače Albatros řady D, jejichž nástup znamenal start nového kola sveřepých soubojů o nadvládu ve vzduchu.
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Takticko-technická data letounu Fokker E.I
Rozpětí křídla: 8,85 m
Celková délka: 7,22 m
Celková výška: 2,9 m
Prázdná hmotnost: 360 kg
Vzletová hmotnost: 563 kg
Typ motoru: rotační Oberursel U.0
Výkon motoru: 60 kW
Max. rychlost: 130 km/h
Bojový dolet: 198 km
Bojový dostup: 3000 m
Výzbroj: 7,92mm kulomet Spandau LMG 08

Takticko-technická data letounu Airco D.H.2
Rozpětí křídla: 8,61 m
Celková délka: 7,69 m
Celková výška: 2,91 m
Prázdná hmotnost: 428 kg
Vzletová hmotnost: 654 kg
Typ motoru: rotační Gnôme Monosoupape
Výkon motoru: 75 kW
Max. rychlost: 150 km/h
Bojový dolet: 400 km
Bojový dostup: 4265 m
Výzbroj: 7,7mm kulomet Lewis

Měření sil
S určitým zjednodušením lze říci, že hlavní výhodou typu Fokker E.I byla sama skutečnost, že se objevil jako obrovské překvapení a že letectva Velké Británie a Francie nedokázala na jeho efektivitu na počátku vhodně reagovat. Čistě z hlediska „papírových“ výkonů nebyly Fokkery vlastně až tak výjimečné, ale jejich kulomet střílející okruhem vrtule přinášel naprosto zásadní výhodu proti převážně dvoumístným průzkumným letounům Dohody. Další výhodou Fokkerů byla konstrukce využívající ocelové trubky, což jim logicky dávalo vyšší odolnost, než jaké se těšily letouny zhotovené ze dřeva. Coby jednoplošníky byly aerodynamicky čistší, dovolovaly pilotovi lepší rozhled a nabízely vyšší obratnost v soubojích. Analogicky se dá konstatovat, že největší předností typu Airco D.H.2 byla už sama jeho existence, která umožnila postavit proti „Fokkerově pohromě“ něco alespoň trochu adekvátního. Britský letoun byl oproti Fokkeru E.I o něco rychlejší a měl lepší stoupavost, ve srovnání s předchozími dvouplošníky byl i o hodně obratnější, ale za cenu nebezpečné nestability a náročného řízení. Kulomet mířící vpřed (popř. s možností změny náklonu u prvních sérií) byl účinný, ale přebíjení nábojových bubnů během letu nebylo nic jednoduchého. Airco D.H.2 patrně představoval limity možností dvouplošníku s tlačnou vrtulí, zatímco Fokkerovy jednoplošníky se synchronizovanými kulomety naznačily, jakým směrem se mají rozvíjet účelově stavěné stíhačky.
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