Duel: Martin K.III Kitten vs. DFW T28 Floh:
Srovnání bizarních trpasličích stíhaček

V minulých číslech našeho časopisu jsme vám nabídli několik porovnání stíhačů Dohody a císařského Německa. Na obou stranách však vznikaly i jiné kategorie stíhacích letounů než ty klasické. Coby příklady mohou sloužit trpasličí bojové stroje, jejichž dva zástupci dostali příznačná jména „Kotě“ a „Blecha“.

Nárůst výkonů stíhacích letounů v průběhu I. světové války dovedl některé inženýry k názoru, že pro některé úkoly jsou takové stroje prostě zbytečně výkonné, složité a nákladné. Ačkoli se určitě hodily pro náročné souboje „es“ ve velkých výškách nad frontou, existovaly i jiné mise, kde se letadla s tak silnými motory prostě nemohla rozumně uplatnit. Tak se zrodila myšlenka stavby velice lehkých, takříkajíc „trpasličích“ stíhaček, jimž postačí slabší motory a jež budou vysoce obratné a obtížně zasažitelné. Takovéto letouny zkonstruovali Američané i Němci, byť poslání obou typů byla výrazně odlišná. Měly ovšem společné to, že navzdory pozoruhodným konstrukcím nikdy nepostoupily do sériové produkce.

Stíhací trpaslík proti vzducholodím
Historie americké „ultralehké“ stíhačky jménem Kitten se dá vysledovat až do Velké Británie, kde byla v roce 1916 zadána konstrukce letounů k obraně proti německým vzducholodím. Šlo o projekt, z něhož měl vzejít lehký letounek schopný vzlétat z velice krátkých drah, a to nejen na zemi, ale i na palubách lodí, aby zaútočil na „zepelíny“ dříve, než dorazí nad britská města. Zrodila se dvě taková letadla, první od námořního střediska Experimental Construction Depot a druhé od zkušební letky Experimental Flight ze základy Eastchurch. Obě v roce 1917 prošla zkouškami, v nichž více přesvědčilo to druhé, ale nakonec do boje nezasáhlo žádné, jelikož na britské obloze se objevily německé těžké bombardéry značek Gotha a Zeppelin-Staaken, proti nimž by lehké stíhačky, jimž se dostalo přezdívky Kitten („Kotě“), zajisté nestačily. Přesto ale Britové pro letadlo zvané Eastchurch PV8 Kitten našli využití, neboť ho nabídli Američanům, kteří již v té době náleželi mezi válčící velmoci a německých vzducholodí se obávali; klasické bombardéry by Atlantik nepřeletěly, zatímco „zepelíny“ by to zvládly. Hlavním propagátorem ideje trpasličího stroje pro ozbrojené síly USA byl kapitán James V. Martin (1883–1956), jenž předložil už několik projektů neobvyklých letounů. Britské „Kotě“ ho velmi zaujalo, ale nebyl by to James Martin, kdyby britský návrh prostě jen okopíroval či trochu upravil. To, co vzešlo z jeho snažení, se původnímu britskému letounu podobalo skutečně jen hodně vzdáleně. Dá se dokonce říci, že americké „Kotě“, oficiálně nazvané Martin K.III Kitten, spojovalo s britským vlastně jen primární určení, tj. obrana proti vysoko letícím vzducholodím. Jelikož mezi hlavní položky zadání patřily malé rozměry a slabý motor, ale zároveň se požadovaly vysoké výkony letadla, bylo nutno řešit velmi obtížné dilema. Martin tedy sáhl k využití prvku, jenž byl tehdy pokládán za revoluční, totiž k zatahovacímu podvozku.

Výkony díky Martinovým patentům
Nesmíme zapomínat, že prakticky všechna letadla v té době (a vlastně ještě dosti dlouho poté) disponovala pevným podvozkem, obvykle se dvěma koly na jedné ose. Dvě kola, která tvořila podvozek amerického „Kotěte“, se ale mohla za pomoci jednoduchého systému drátů a kabelů sklopit dozadu, což dramaticky snižovalo aerodynamický odpor. Dalším prvkem, který přispěl k dobré aerodynamice stroje Martin K.III, byl progresivní systém vzpěr tvaru K, a pro zvýšení ovladatelnosti skutečně trpasličího letounu použil konstruktér křidélka na koncích křídla. Stojí za zmínku, že všechny tři tyto prvky představovaly patenty Jamese Martina, jenž proto doufal, že i s použitím hodně slabého motoru (35 kW) dosáhne jeho „Kotě“ výborných výkonů. Podle jeho výpočtů měl stroj dosahovat rychlosti přes 200 km/h, doletět na vzdálenost okolo 330 km a vystoupat do výšky přes 7500 m. Perspektivně počítal s agregátem o výkonu 45 kW, jenž by letounku propůjčil ještě vyšší parametry. Výzbroj tvořil jeden kulomet Lewis, avšak v případě instalace výkonnějšího agregátu se měly použít dvě zbraně značky Vickers. Pozoruhodné byly také materiály, jelikož drak letounu tvořila kombinace překližky, oceli a hliníku. Naneštěstí se stavba protahovala a „Kotě“ bylo připraveno ke zkouškám až v prosinci 1918, tzn. po podpisu příměří s Německem, avšak americká armáda (jelikož samostatné letectvo tehdy neexistovalo) stále jevila zájem. Martin K.III Kitten poprvé vzlétl 28. července 1919. První výsledky nebyly nejhorší, letoun se ukázal jako rychlý a odolný, fungovalo i zatahování podvozku, ale stroj byl obtížně ovladatelný a podvozek se po několika přistáních zničil. Vojáci tedy žádali, aby James Martin letounek přepracoval, avšak to tvrdohlavý konstruktér odmítal, načež podpora projektu skončila. „Kotě“ ale nakonec přece jen sloužilo, byť v jiné úloze, protože námořnictvo USA si v roce 1921 objednalo upravenou verzi K.IV (později KF-1) s plováky. Trojice exemplářů pak létala coby námořní hlídkové stroje u amerického pobřeží.

Dornerův podivný „velrybí“ design
Německý „stíhací trpaslík“ byl staršího data, jelikož byl vytvořen již roku 1915, kdy německé vzdušné síly hledaly správnou koncepci specializovaného stíhacího letounu, jenž bude opatřen kulometem se synchronizací pro střelbu skrz okruh vrtule. Jak známo, první letouny, jež nesly tento (v té době zcela převratný) prvek, byly Fokkerovy jednoplošníky řady E, které způsobily letectvům Dohody těžké ztráty, jejich úspěchy však byly opravdu především výsledkem jejich převratné výzbroje a psychologické převahy. Z hlediska letových parametrů totiž nešlo o nijak výjimečné stroje a země Dohody pochopitelně intenzivně pracovaly na odpovědi, takže velení císařských vzdušných sil toužilo po něčem, co dovolí Německu udržovat si vzdušnou převahu i poté, co se vyčerpá potenciál Fokkerových letadel. Nakonec se prosadily dvouplošníky firem Halberstadt a Albatros, avšak než se k nim na jaře 1916 dospělo, zkoušela se spousta různých, někdy i opravdu velmi podivných konstrukcí. Patřil mezi ně i groteskní stroj společnosti DFW (Deutsche Flugzeugwerke GmbH) z Lipska. Pracoval tam konstruktér Hermann Dorner, který se později zapsal do dějin navržením velmi úspěšných útočných letounů značky Hannover, ale jeho prvotní zájem směřoval k aerodynamicky vyspělým stíhačkám. Je však potřeba zdůraznit fakt, že tento bizarní letoun vznikal coby soukromá iniciativa firmy DFW, která se pak snažila přimět německé letectvo, aby se tímto projektem zabývalo. Letoun dostal název T28 Floh, což znamená „Blecha“, a v anglické literatuře se často vyskytuje pod názvem Flea, což je anglické slovo mající stejný význam. V každém případě šlo o stroj, který je dosud často považován i za snad nejpodivnější letadlo, jež se během „Velké války“ vzneslo do vzduchu. Hermann Dorner totiž ve své snaze o aerodynamickou čistotu sáhl k designu zvanému Walfisch (Velryba), jenž se vyznačoval komicky úzkým a vysokým trupem s podélným průřezem ve tvaru kapky, která má (jak známo) aerodynamicky nejúčinnější tvar v přírodě.

První kroky k samonosným křídlům
Podoba „Blechy“ vyvolávala tehdy stejný úžas jako dnes, někteří pravděpodobně pochybovali o duševním zdraví konstruktéra, ale Dorner byl přesvědčen, že jde správnou cestou. Pokročilý design letounu se projevil i v materiálech, neboť (stejně jako u pozdějších Albatrosů) byl drak pokrytý překližkovými pláty, nikoli potažený tehdy nejběžnějším plátnem. Křídla měla hodně tlustý profil, nápadně podobný tomu, co následně u svých vysoce úspěšných letounů používali známí konstruktéři Junkers a Fokker. Původně dokonce Dorner směřoval k tomu, aby tyto dva slavné muže předstihl v použití samonosných křídel bez drátěných výpletů; soudobé výzkumy naznačují, že by se design dvou křídel „Blechy“ nejspíše opravdu obešel bez drátů, ale Dorner je nakonec raději použil. Ocasní plochy letadla T28 Floh však samonosné byly. Vedle velkých výkonů, k nimž měl pomáhat motor Mercedes, sliboval Dorner i výtečný výhled z kokpitu, ale to platilo jen ve vzduchu, jelikož při pojíždění na zemi, startu a přistání neviděl pilot „Blechy“ prakticky nic, a proto byly všechny tyto činnosti značně riskantní. To se projevilo i při prvním testu zvláštního stroje, ke kterému došlo zřejmě někdy na konci roku 1915 (přesnější datum se bohužel nedochovalo). Start proběhl celkem normálně a ve vzduchu se potom letounek choval až překvapivě dobře. Ukázal se jako pozoruhodně rychlý a obratný, během prvního přistání se však dostavily důsledky téměř nulového výhledu směrem dolů vpřed a také důsledky poměrně velkého plošného zatížení křídel. Pilot tedy špatně odhadl rychlost klesání a trpasličí „Blecha“ havarovala, což způsobilo menší poškození podvozku a křídel. Vše se dalo snadno opravit, ale císařské letectvo se odmítlo letounem DFW T28 zabývat, ačkoli Dorner ho poté ještě poněkud upravil. Jediný prototyp se ztratil neznámo kam (patrně byl sešrotován) a dodnes se zachovalo jen několik černobílých fotografií prapodivné „Blechy“.
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Parametry stíhacího letounu Martin K.III Kitten
Rozpětí křídla: 6,15 m
Celková délka: 4,04 m
Celková výška: 2,24 m
Prázdná hmotnost: 159 kg
Vzletová hmotnost: 295 kg
Typ motoru: ABC Gnat
Výkon motoru: 34 kW
Max. rychlost: 217 km/h
Max. dolet: 330 km
Bojový dostup: 7500 m
Výzbroj: jeden 7,7mm kulomet Lewis

Parametry stíhacího letounu DFW T28 Floh
Rozpětí křídla: 6,5 m
Celková délka: 4,5 m
Celková výška: 2,04 m
Prázdná hmotnost: 352 kg
Vzletová hmotnost: 596 kg
Typ motoru: Mercedes D.I
Výkon motoru: 75 kW
Max. rychlost: 180 km/h
Max. dolet: 300 km
Bojový dostup: 5500 m
Výzbroj: jeden 7,92mm kulomet Spandau

Měření sil
Ačkoli obě srovnávaná trpasličí stíhací letadla vznikla za jiným účelem, lze si u nich všimnout přinejmenším jedné velmi důležité společné vlastnosti. Kompaktní rozměry a použití poměrně slabého motoru v kombinaci s požadavky na velké letové výkony vedlo konstruktéry ke snaze o maximální aerodynamickou efektivitu draků. James Martin tudíž použil u svého K.III Kitten zatahovací podvozek, kdežto Hermann Dorner sáhl ke grotesknímu „velrybímu“ designu, jenž fakticky napodoboval kapku vody. Oba stroje tedy byly překvapivě rychlé a ochotně stoupaly, avšak u obou se objevily také podobné problémy, zvláště pak při přistání. Americké „Kotě“ se sice mohlo chlubit tehdy progresivním podvozkem, jenž ovšem nevydržel opakovaná přistání, kdežto pilot německé „Blechy“ nemohl při přistávacím manévru příliš dobře sledovat zem. Po stránce letových výkonů vedl americký stroj, ačkoli je nutno poznamenat, že udávané hodnoty reprezentují jen Martinovy výpočty a stroj jich ve skutečnosti pravděpodobně nikdy nedosáhl. V případě „Blechy“ pak není úplně jisté, jestli uváděná čísla odpovídají tomu, čeho tento stroj reálně dosáhl při svém jediném zkušebním letu, nebo zda jde znovu o teoretické kalkulace. Co se týče výzbroje, oba stroje na tom byly stejně, protože nesly jediný kulomet, ovšem K.III měl perspektivně dostat dvě zbraně, kdežto do úzkého trupu DFW T28 by se druhý kulomet patrně nevešel. Výhodou „Blechy“ byla naopak lepší obratnost a ovladatelnost, avšak celkově se zdá, že pokud by během „Velké války“ došlo na střetnutí těchto dvou trpasličích stíhaček, vítězství by se přiklonilo spíše na stranu typu Martin K.III Kitten.
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