Duel: Handley Page Type O vs. Gotha G.IV:
Města v zaměřovačích bombardérů

V první světové válce se etablovala většina hlavních druhů vojenských letounů, mezi něž patřily i těžké bombardéry. Britské letectvo sázelo především na letadla značky Handley Page, kdežto nejznámějším německým výrobcem byla továrna Gotha. Stroje obou firem stály u zrodu doktríny strategického bombardování.

Letectvo vstupovalo do první světové války jako okrajová a spíše přehlížená, někdy dokonce i vysmívaná zbraň. S letadly se počítalo hlavně jako s nástroji pro průzkum a pozorování, avšak mnozí vizionáři chápali také jejich útočný potenciál, a tak už záhy začaly z oblohy padat první bomby. Ze země operující letadla těžší než vzduch sice musela nejdříve vzdorovat konkurenci vzducholodí a hydroplánů, avšak získané pozice pak už neopustila. Bombardéry jako Handley Page Type O/400 a Gotha G.IV dosáhly takové proslulosti, že se označení jejich výrobců stala i obecně užívanými názvy pro jakékoli velké letouny.

Modernizace se silnějšími motory
Vize velkého letadla, které by dokázalo bombardovat základny a přístavy v Německu, vznikla ve Velké Británii už krátce po vypuknutí války. Existoval ovšem spor o jeho koncepci, jelikož námořnictvo, pod které tehdy spadaly letecké jednotky (Royal Naval Air Service), chtělo stroj schopný zajistit i pobřežní hlídkování a obranu přístavů, a proto byl první odpovědí hydroplán AD Seaplane Type 1000. Letecký konstruktér Frederick Handley Page a někteří důstojníci ale hájili názor, že vhodnější bude velký dvouplošník startující ze země. Na konci roku 1914 tedy začal vývoj letadla, jež bylo nazváno Type O/100, kde písmeno odpovídalo sekvenci označení typů firmy Handley Page a číslo uvádělo předpokládané rozpětí ve stopách. Pro jeho pohon se použila dvojice agregátů Sunbeam na vzpěrách mezi oběma křídly a konstrukce trupu a křídel byla sestavena převážně ze smrkového dřeva. Zkoušky trojice prototypů naznačily, že půjde o perspektivní design, avšak projevily se i různé nedostatky. Přestože pak bylo postaveno kolem 46 sériových kusů, vznikl také výrazně přepracovaný čtvrtý prototyp, který měl odlišně pojatý trup, větší palivové nádrže a výkonnější motory Rolls-Royce Eagle. Ty byly skutečně potřeba, protože původní provedení bylo příliš pomalé. Tento kus se poté stal jakýmsi demonstrátorem bombardéru s označením Type O/400, jehož plnohodnotný prototyp vzlétl v roce 1917 a který zanedlouho nahradil původní „stovky“ v sériové výrobě. O tu se vedle podniku Royal Aircraft Factory staral podnik Clayton & Shuttleworth. Obě továrny celkově dodaly zhruba 500 letadel a další stovku vyrobila licenčně americká společnost Standard Aircraft Corporation. Zpočátku se pro vzdušné síly Dohody předpokládala produkce 1500 exemplářů, do příměří však vzniklo „jen“ oněch asi 600 kusů a další objednávky byly zrušeny.

Série průniků nad německá města
Vedle už zmíněných změn se definitivní varianta bombardéru odlišovala od původních návrhů i mohutnější výzbrojí. První vize totiž počítaly s tím, že obranu zajistí jen střelec s puškou, ale rozmach leteckých soubojů záhy ukázal naivitu takového předpokladu. Sériové letouny potom nastupovaly k útvarům s výzbrojí ve formě až pěti kulometů Lewis, z nichž dva se nalézaly na oběžném kruhu vepředu, další dva byly vzadu na hřbetě a poslední v břišním střelišti. O palbu se starala trojice střelců, zatímco ovládání letounu a shazování bomb prováděla dvojice pilotů. Jestliže původní verze Type O/100 unesla max. šest pum o hmotnosti po 100 kg, „čtyřstovky“ zvládly náklad 2000 liber, tedy přes 900 kg. Nejčastější útočnou výzbroj tvořila bomba o váze 750 kg, tehdy jedna z nejničivějších na světě. Letouny byly vybaveny také zaměřovačem Drift Sight Mk 1A, jenž představoval mechanický výpočetní stroj, který kalkuloval s rychlostí letu i rychlostí větru, díky čemuž umožňoval na svou dobu překvapivě přesné bombardování. Stroje Type O/100 prováděly nejprve nálety na okupované přístavy v Belgii a posléze se zapojily též do bojů u Dardanel, aby následovaly i průniky do nitra Německa, kde nálety způsobily značné škody tamnímu průmyslu. Od dubna 1918 přicházely výkonnější letouny Type O/400, které si rovněž připsaly na konto řadu útoků na německé cíle, jako byla série náletů na Kaiserslautern, Coblenz, Metz a další průmyslová města v říjnu 1918. V posledních dnech války se sice útoky zastavily kvůli nepřízni počasí, letadla Handley Page však přesvědčivě ukázala, jaký potenciál mají strategické bombardéry. Část letounů pokračovala ve službě též po válce, vesměs v úloze transportních strojů, avšak Velká Británie se již myšlenky silného strategického letectva nikdy nevzdala a rozbíhala projekty nových těžkých bombardérů.

Jak byl vytvořen německý „tunel“
Slavná firma Gothaer Waggonfabrik zalétala v lednu 1915 prototyp bombardéru G.I, který byl řešen opravdu neobvykle. Drtivá většina dvouplošníků měla trup spojený se spodním křídlem, zatímco u tohoto letadla byl trup napojen na horní křídlo, kdežto od spodního jej dělil výrazný odstup. Vznikla ale pouze malá série, jež se dočkala značně omezeného využití, a firma Gotha se posléze vydala konvenčním směrem, z něhož vzešel už standardně pojatý dvouplošník G.II. K pohonu sloužily dva motory Mercedes D.IV a konstrukce letounu odpovídala tehdy běžným zvyklostem, což znamenalo dřevěnou konstrukci s plátěným potahem, pouze přední část trupu byla pokryta překližkou. Velice charakteristický podvozek měl celkem čtyři kola, a to dvě pod každou motorovou gondolou. Sériová výroba začala v létě 1916, jenže vzniklo pouze jedenáct kusů, jelikož se záhy přešlo na typ Gotha G.III se silnějšími agregáty Mercedes D.IVa. Kromě toho byl zesílen trup a změnila se i obranná výzbroj. „Dvojka“ totiž měla jenom dva kulomety ráže 7,92 mm, z nichž první se nalézal vepředu a druhý vzadu na hřbetě, zatímco u stroje G.III přibyl třetí kulomet, jenž byl montován dole vzadu. Oba zadní kulomety ale obsluhoval jediný muž, jenž se měl přesouvat mezi oběma střelišti podle toho, odkud přicházela hrozba. Vzniklo asi 25 sériových letounů, ale vývoj pokračoval dál. Ono řešení výzbroje se totiž projevilo jako problémové, takže pro letoun Gotha G.IV byl vymyšlen prvek zvaný „tunel“. Zadní část trupu byla takříkajíc otevřená, takže střelec mohl z horního kulometu střílet doslova skrze trup dolů, pokud to bylo nutné. Teoreticky mohla být namontována i ona třetí (spodní) zbraň, a navíc byl k dispozici prostor pro čtvrtý kulomet mezi kokpity pilota a bombometčíka, ovšem standardně létaly bombardéry Gotha G.IV pouze se dvěma kulomety.

Problémy s palivovými nádržemi
Vedle jinak řešené výzbroje se stroj Gotha G.IV odlišoval celkově pevnější konstrukcí, kterou si koneckonců vynutila již samotná existence „tunelu“. Celý trup byl tedy potažen překližkou, plátno se použilo jen na potah nosných ploch. Na spodní křídlo přibyla křidélka, která zlepšila dosud kritizovanou ovladatelnost během startu a přistání. Sériová produkce „čtyřek“ začala na konci roku 1916 a kromě samotné továrny Gothaer Waggonfabrik se do ní poté zapojily firmy Siemens-Schuckert Werke (SSW) a Luftverkehrsgesellschaft (LVG), byť jejich licenční stroje se poněkud odlišovaly. Některé z posledních exemplářů od SSW a LVG navíc obdržely slabší motory, protože Mercedesů bylo prostě málo. Kolem třiceti letadel s motory Hiero a kulomety Schwarzlose bylo firmou LVG postaveno pro letectvo Rakouska-Uherska. Posledním strojem, který továrna Gotha vyrobila ve větším počtu, byl bombardér G.V. U toho se zásadně změnilo umístění palivových nádrží, jež se u starších strojů nacházely v motorových gondolách, což se stalo příčinou požárů při nouzových přistáních. Tyto nehody totiž způsobily zhruba 75 % ztrát letadel Gotha, a proto se nádrže typu G.V přesunuly do trupu. Bylo vyrobeno kolem 200 kusů, jež ale měly slabší výškové charakteristiky než G.IV, takže sloužily převážně pro noční útoky. Z těch se ostatně postupem času stal i primární způsob nasazení starších letadel značky Gotha, neboť ztráty při denních útocích na Velkou Británii nepříjemně narůstaly. Největší nálety byly provedeny na jaře a v létě roků 1917 a 1918, kdy Němci (samozřejmě zcela marně) doufali, že s pomocí zápalných bomb donutí Brity k jednáním o míru. Podle Versailleské smlouvy museli Němci všechna letadla Gotha zničit (létal pak už jenom jeden G.IV v letectvu Polska), a tak se žádný z těchto zajímavých strojů do současností nedochoval.
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Parametry bombardéru Handley Page Type O/400
Osádka: 5 mužů
Rozpětí křídla: 30,48 m
Celková délka: 19,16 m
Celková výška: 6,71 m
Prázdná hmotnost: 3856 kg
Vzletová hmotnost: 6323 kg
Typ motorů: Rolls-Royce Eagle VIII
Výkon motorů: 2× 268 kW (360 koní)
Max. rychlost: 157 km/h
Max. dolet: 1120 km
Max. vytrvalost: 8 hodin
Praktický dostup: 2600 m
Max. náklad bomb: 907 kg
Kulomety: 5× Lewis Mark II ráže 7,7 mm

Parametry bombardéru Gotha G.IV
Osádka: 3 muži
Rozpětí křídla: 23,70 m
Celková délka: 12,40 m
Celková výška: 4,30 m
Prázdná hmotnost: 2413 kg
Vzletová hmotnost: 3648 kg
Typ motorů: Mercedes D.IVa
Výkon motorů: 2× 193 kW (260 koní)
Max. rychlost: 140 km/h
Max. dolet: 700 km
Max. vytrvalost: 6 hodin
Praktický dostup: 5000 m
Max. náklad bomb: 500 kg
Kulomety: 2× Parabellum LMG 14 ráže 7,92 mm

Porovnání taktiky bombardérů
Koncepce dálkového bombardování, které napadne týl nepřítele, existovala ve Velké Británii i Německu dokonce už před válkou. Němci ale v tomto oboru mnohem víc věřili vzducholodím a letadla těžší než vzduch se prosazovala obtížně. Britové sice vzducholodě neměli v tak velké oblibě, nejdříve však sázeli spíše na hydroplány. Trvalo proto nějakou dobu, než se etablovala myšlenka, že ideální strategický bombardér je ze země operující letadlo těžší než vzduch. Obě velmoci se také odlišovaly, pokud jde o výběr cílů, protože Britové hodlali napadat především německé námořní základny, kdežto Němci se nijak netajili úmyslem útočit na města, což mělo narušovat morálku nepřítele. Nakonec ovšem také letadla s tříbarevnými kokardami prováděla útoky na německá města, především průmyslové čtvrti. Dařilo se jim působit i větší škody než německým letadlům nad Británií, což souviselo mj. s faktem, že Britové od začátku pochopili, že strategickou leteckou ofenzivu musejí provádět mohutné svazy bombardérů. Letouny firmy Handley Page se tak zpravidla vydávaly na své útoky po desítkách, zatímco Němci jen vzácně nasazovali dvouciferný počet bombardérů a jen jednou za celou válku (19. května 1918) letěla proti Londýnu sestava asi čtyřiceti německých strojů. Jinou výhodou Britů byla skutečnost, že propracovali i kooperaci bombardérů s doprovodnými stíhačkami, kdežto Němci se spolupráci obou kategorií letounů věnovali jen omezeně. Letadla Gotha nebyla konstrukčně špatná, jenže jejich reálná efektivita zůstávala kvůli nevyspělé taktice vesměs nízká. Z toho potom vyplýval i fakt, že německé letectvo v meziválečném období na strategické bombardéry dosti zanevřelo (což potom přineslo trpké plody ve druhé světové válce), kdežto Britové jim hodně důvěřovali a povýšili je takřka na jeden z pilířů své vojenské moci.

Vyrobeno kusů
HP Type O: asi 600
Gotha G.IV: asi 230
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