Hanriot HD.1:
Francouzský exportní úspěch

Mezi nejslavnější francouzské stíhačky „Velké války“ se nepochybně řadí výrobky firem Nieuport a SPAD. Nemělo by se ovšem zapomenout ani na stroje značky Hanriot, jež své úspěchy sbíraly převážně nad Itálií a Belgií a dosáhly vskutku působivé popularity. Proč je tedy francouzské letectvo nezavedlo do služby?

Letectvo Belgie za první světové války mnohdy fungovalo jako „odkladiště“ pro letadla, která vzdušné síly Francie vyřadily coby zastaralá nebo která pokládaly za celkově nekvalitní. Také v letectvu Itálie často sloužily typy, jež nepatřily na výkonovou špičku. Právě tyto skutečnosti patrně představují základ tvrzení, že takovým „podřadným“ typem byla i francouzská stíhačka Hanriot HD.1, která se během roku 1917 stala páteřním typem belgického a italského letectva, zatímco to francouzské ji odmítlo. Podrobnější výzkumy zvláště italských archivů ale ukazují, že skutečný příběh tohoto letounu byl poněkud odlišný.

Letoun s britskou inspirací
Proslulý francouzský závodní pilot René Hanriot (1867–1925) již před válkou vyrobil několik typů letadel vlastní konstrukce, s nimiž běžně létal jeho syn Marcel (1894–1961). Otevřeli si i vlastní leteckou školu a snažili se oslovit také francouzské letectvo, v čemž jim napomáhal též Alfred Ponnier, bohatý sportovec a absolvent jejich školy. K jejich podniku se přidal i letecký konstruktér Emile Eugène Dupont. Snažili se prosadit s letounem, o němž tvrdili, že je vysoce stabilní a bezpečný, ovšem tento stroj hned při svém prvním letu havaroval, což pověsti firmy logicky neprospělo. Hanriotové a Ponnier se poté rozešli a Hanriot junior po propuknutí války zamířil k letectvu, ale jeho otec se v roce 1915 rozhodl, že se k výrobě letounů přece jen vrátí. Založil novou firmu Hanriot et Cie, do které najal také Duponta. Znovu nabídli letectvu stroje vlastní konstrukce, úředníci a generálové se však tehdy zajímali především o podniky schopné hromadně dodávat již zavedené designy. René Hanriot se tedy na trhu uchytil díky tomu, že se jeho fabrika zařadila na seznam licenčních dodavatelů letadel britské značky Sopwith, kterých vyrobila kolem osmi stovek. Hanriot a Dupont však nechtěli zůstat pouze u licenční produkce, a jelikož se většina jejich vlastních projektů neprosadila, rozhodli se najít inspiraci u britských stíhaček a vyvinout letadlo s podobnými vlastnostmi. S pracemi začali v létě 1916, avšak záhy se dostavil důležitý přelom, jelikož se na podzim setkali s jistým důstojníkem italské vojenské mise ve Francii. Jmenoval se Ermanno Beltramo a snažil se pro piloty své země najít stíhačku, která by překonala stárnoucí letadla firmy Nieuport. Žádal stroj, jenž by nesl synchronizované kulomety a nabízel by lepší stoupavost, a právě takový letoun mu slíbili Hanriot a Dupont. Dá se tedy říci, že ona stíhačka, která pak dostala jméno Hanriot HD.1, byla již takřka od počátku vyvíjena především s perspektivou exportu do Itálie. Poprvé vzlétla v listopadu 1916 a brzy se ukázalo, že se jedná o skutečně velmi povedený design.

Licenční výroba u Macchi
Nový dvouplošník kombinoval vynikající obratnost, ovladatelnost a stabilitu, výtečný rozhled z kokpitu a v neposlední řadě opravdu jednoduchou konstrukci. Byl to konvenčně pojatý stroj, jenž užíval dřevěnou kostru s plátěným potahem, ovšem přesto byl na pohled poměrně snadno rozlišitelný, protože horní křídlo bylo prohnuté do tvaru plochého V. Jako pohon stroje sloužil rotační devítiválcový motor Le Rhône 9J, který užívaly též stíhačky Nieuport, ale nový letoun měl celkově lepší parametry. René Hanriot jej tedy nabídl rovněž francouzskému letectvu, jež ale odmítlo a doporučilo stroj HD.1 exportovat do jiných států Dohody. Ve skutečnosti tak ale učinilo nikoli proto, že by jej pokládalo za nepovedený, nýbrž zejména proto, že tehdy vsadilo na odlišnou konstrukční filozofii. Hanriot HD.1 v podstatě pokračoval v evoluční linii letounů Sopwith a byl také zamýšlen (jak bylo řečeno výše) jako náhrada stíhaček Nieuport, a proto se jeho tvůrci soustředili na maximální obratnost a stoupavost. Francouzské vzdušné síly se však tehdy vydávaly jinou cestou, kterou představovaly stíhačky SPAD. Ty sice nevynikaly velkou obratností, ale zato nabízely excelentní rychlost a mimořádně odolnou konstrukci, a proto nad německými soupeři vítězily zejména ve střemhlavém letu. Hanriotův stroj se ale držel teze, že protivníka je třeba překonat ostrými manévry, což odpovídalo též požadavkům Italů. Na konci roku 1916 tedy začala sériová produkce HD.1 pro italské královské letectvo, avšak schopnosti Hanriotovy továrny nedokázaly poptávku uspokojit, takže se od dubna 1917 plánovala výroba HD.1 u italské firmy Macchi. Ta krátce užívala vlastní název M.14bis, ale později se i letouny italské výroby označovaly normálně jako HD.1. Firma Macchi zahájila sériové dodávky právě včas, aby nové stíhačky nahrazovaly těžké ztráty letectva v bitvě u Caporetta na podzim 1917. Stíhačky HD.1 tvořily téměř polovinu celé válečné produkce firmy Macchi a výzbroj šestnácti z osmnácti stíhacích eskader italských vzdušných sil.

Služba v belgickém letectvu
Společnost Macchi získala od letectva kontrakty na celkem 1700 kusů, ale s koncem války byl tento počet logicky zredukován, takže do února 1919 bylo dodáno 991 strojů, což bylo vlastně daleko více, než kolik postavila továrna ve Francii (celkově 571 kusů). Stroje z obou fabrik se na pohled odlišovaly minimálně, ačkoli jeden důležitý rozdíl přece jen existoval. Francouzská letadla totiž byla konstruována tak, aby mohla na kapotě motoru nést dvojici 7,7mm kulometů Vickers, byť v praxi se většinou montoval pouze jeden, neboť dvě zbraně zhoršovaly výškové charakteristiky stroje. Kulomety byly umístěny po stranách kapoty, což reprezentovalo velkou výhodu v situaci havárie či nouzového přistání, protože jejich závěry poté neohrožovaly hlavu pilota, což u většiny jiných letounů znamenalo notorický problém. Italské letectvo ale dospělo k závěru, že jeden kulomet úplně stačí, takže HD.1 z továrny Macchi nesly jenom jednu zbraň uprostřed kapoty, a proto ona „havarijní“ výhoda postranní montáže zmizela. Jako první útvar získala nové stíhačky 76. stíhací eskadra, která obdržela první kusy z Francie v červenci 1917. Následně se přidaly dodávky od firmy Macchi, kdežto továrna Hanriot se už přeorientovala na výrobu pro druhého největšího zákazníka, a to pro letectvo Belgie. Jeho 1. eskadra dostala své první stíhačky Hanriot HD.1 v srpnu 1917, avšak většina pilotů o ně na počátku nejevila velký zájem a chtěla se držet letadel Nieuport. První kus tedy skončil u nejmladšího pilota jednotky, jímž byl později velmi slavný Willy Coppens. Teprve jeho úspěchy přesvědčily další belgické piloty, aby přesedlali na HD.1, který se tedy stal nosným typem belgického letectva a strojem, na kterém nasbírala sestřely takřka všechna belgická esa. Obdobně tomu bylo i v Itálii, kde na HD.1 létalo nejméně devatenáct es, mezi nimi také druhý nejlepší italský pilot „Velké války“. Byl jím Silvio Scaroni, jenž dvacet ze svých 26 sestřelů získal právě s HD.1. Jenom o málo za ním zůstal Flavio Baracchini s 21 potvrzenými úspěchy.

Varianta pro námořnictvo
Zmíněný Willy Coppens se podílel i na několika pokusech, které společnost Hanriot provedla. Létal se strojem, jenž nesl speciální 11mm kulomet pro sestřelování balonů. Experimentovalo se i s jinými tvary směrovky, hladkou kapotáží či jinými typy motorů. Jeden letoun HD.1 tedy dostal silnější jednotku Gnome Monosoupape o výkonu 111 kW a další měl agregát Clerget o výkonu 96 kW v kombinaci s odlišným tvarem ocasních ploch. Zřejmě šlo o exemplář, jenž se uplatnil jako prototyp stroje Hanriot HD.2, který si objednalo francouzské námořnictvo. To se o Hanriotovy letouny zajímalo již od léta 1917, kdy proběhly testy plovákové varianty. V září 1917 tudíž od admirálů dorazila objednávka na dvacet kusů a následovaly další, takže Hanriot vyrobil a dodal do přístavu Dunkerque celkem 130 letadel HD.2. Kromě plováků se lišila také zmíněným motorem Clerget a ocasními plochami kulatého tvaru. Plováky se daly demontovat a u řady strojů se tak opravdu stalo, takže se změnily na klasické „suchozemské“ stíhačky, jež se občas zaměňují za HD.1. Námořnictvo užívalo HD.2 hlavně pro výcvik a pro doprovodné a hlídkové lety, při kterých nejednou zaútočily na vynořené německé ponorky. HD.2 však nikdy nedosáhly takové obliby jako HD.1, za což nesly vinu hlavně nespolehlivé motory Clerget. Se stroji HD.2 cvičili rovněž Američané, kteří si jich pak několik odvezli do USA, kde tyto stroje sehrály důležitou roli při vývoji prvních letadlových lodí, a pokusy se starty z paluby provedli také Francouzi. Stabilita a ovladatelnost letadel Hanriot byla pro takové experimenty ideální a z téhož důvodu tyto stroje až do konce 20. let sloužily v leteckých školách. Švýcarské letectvo si po válce koupilo šestnáct zánovních HD.1, několik dalších se dostalo do Jižní Ameriky (mj. do Ekvádoru) a jiné se uplatnily jako civilní závodní a poštovní letadla. Hanriot HD.1 si získal slávu také na stříbrném plátně, neboť si zahrál v několika hollywoodských filmech, při jejichž natáčení s ním létalo francouzské eso Charles Nungesser.
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Parametry typu Hanriot HD.1
Rozpětí křídla: 8,70 m
Celková délka: 5,85 m
Celková výška: 2,94 m
Prázdná hmotnost: 407 kg
Vzletová hmotnost: 605 kg
Max. hmotnost: 652 kg
Typ motoru: Le Rhône 9J
Výkon motoru: 81 kW
Max. rychlost: 184 km/h
Operační dolet: 550 km
Operační dostup: 6400 m
Kulomet(y): 7,7mm Vickers

Největší balonové eso
Nejúspěšnějším belgickým pilotem stíhaček Hanriot a také vůbec nejúspěšnějším dohodovým bojovníkem proti pozorovacím balonům byl Willy Coppens. Narodil se 6. července 1892 a ve dvaceti letech vstoupil do armády, kde jeho zájem brzy přitáhlo letectví, avšak až v roce 1915 prodělal pilotní školení, a sice v Británii a ve Francii, jelikož domácí výcvik byl nedostatečný. Teprve na jaře 1917 mohl zahájit bojové lety na letounu Sopwith a pak přešel na stroje značky Nieuport. V srpnu 1917 převzal jinak nikým nechtěný Hanriot HD.1, ale příliš se mu nedařilo, jelikož na první úspěch stále čekal. Válečná štěstěna se na něj tedy usmála až 17. března 1918, kdy zničil hned dva německé balony. Ukázalo se, že pro ničení „jitrnic“ má mimořádný talent. Jeho skóre neuvěřitelně rychle rostlo a mezi Němci začal budit takové obavy, že na něj zkusili nastražit „past“ v podobě balonu s výbušninami, Coppens však unikl a exploze balonu poté na zemi způsobila velké ztráty Němcům. Belgický letec se podílel i na vylepšování letounu HD.1 a létal i se strojem vyzbrojeným speciálním 11mm kulometem. Jeho bojová kariéra však náhle skončila 14. října 1918, kdy byl těžce zraněn a přišel o nohu, byť po válce v létání pokračoval. Jeho skóre čítalo 34 německých balonů a tři letouny. Za svoje zásluhy obdržel šlechtický titul, a proto se z něj stal baron Coppens de Houthulst. Dožil se vskutku požehnaného věku, protože do válečnického nebe odešel až dne 21. prosince 1986.
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