Německé letouny řady CL:
Prapředkové stíhacích bombardérů

Mezi méně známé, ale velmi pokrokové letouny první světové války patří německé stroje řady CL. Byly totiž pojaty jako dvoumístné víceúčelové bojové letouny, schopné kvalitně vést vzdušný boj i účinně napadat pozemní cíle.

Mnohé moderní víceúčelové bojové letouny (označované někdy, ač trochu nepřesně, také jako stíhací bombardéry) mají už ve své standardní verzi dvě sedadla. Útoky na silně bráněné cíle a (někdy i zároveň s tím) vedení vzdušného boje jsou nesmírně náročné úkoly, jež zkrátka příliš zatěžují samotného pilota, a proto se jako výhodnější jeví přidat druhého člena osádky, jenž se stará o obsluhu zbraní. Málokdo ale dnes ví, že tento koncept má kořeny již v I. světové válce, v níž letectvo císařského Německa vyslalo nad frontu dvoumístné stroje série CL, které se dají považovat za pravzory dnešních „stíhacích bombardérů“.

Letectvo požaduje „lehké céčko“
Když správní vedení německého letectva (Idflieg, tj. Inspektion der Fliegertruppen) počátkem roku 1915 vytvořilo novou soustavu značení letounů, jako vůbec první a nejpočetnější třída se objevila kategorie s písmenem C. Jednalo se o vyzbrojené dvoumístné dvojplošníky, jež tehdy představovaly víceúčelové, ale primárně průzkumné stroje. Koneckonců, průzkum se pokládal za základní činnost letectva obecně a teprve později se začal přikládat význam také útokům na pozemní cíle a vzdušným soubojům. Na počátku nesly stroje kategorie C jeden kulomet, který ovládal pozorovatel a střelec v jedné osobě, sedící na zadním sedadle, později však přibyl také synchronizovaný, vpřed pálící kulomet ovládaný pilotem. Některé typy mohly následně nosit i lehké bomby. Pomalu, ale jistě se tak rodil opravdu univerzální bojový letoun, avšak současně bylo jasné, že výkony letadel řady C se nemohou vyrovnat stále rostoucím výkonům stíhačů u vzdušných sil Dohody. Nejprve dovedla „céčka“ svádět poměrně vyrovnané vzdušné souboje, avšak zvyšující se kvalita a specializace techniky protivníka si vynucovala podobný proces i u letounů s černými kříži. Jednu cestu představovaly jednomístné stíhačky, které byly vybaveny jen synchronizovanými kulomety, kdežto druhou byla dvoumístná bojová letadla. Specifikace této kategorie s označením CL (čili „C-lehké“, někdy psáno rovněž v podobě Cl) byly vydány v srpnu 1916 a požadovaly dvoumístný bojový letoun, o zhruba 250 kg lehčí než stroje řady C a vyzbrojený synchronizovanými i pohyblivými zbraněmi. Jeho základním posláním mělo být doprovázení a ochrana standardních „céček“ při průzkumných misích. Výsledné letouny firem Halberstadt a Hannover ale záhy ukázaly, že jejich možnosti jsou daleko širší. Nakonec z nich vznikly stroje provádějící především útoky na pozemní cíle a podporu pěchoty a pozdější typy řady CL již byly konstruovány výslovně pro toto zadání.

Jeden kokpit se dvěma sedadly
Prvním typem kategorie CL se stal letoun Halberstadt CL.II, pocházející od firmy Halberstadt Flugzeugwerke GmbH. Ta byla založena v roce 1912 trochu paradoxně coby společný podnik britského a německého kapitálu a zpočátku nesla název Deutsche Bristol Flugzeug Werke; šlo tedy vlastně o pobočku britské firmy, jež později dodávala velmi podařené dvoumístné stíhače Bristol Fighter, stroje do značné míry ekvivalentní německým letadlům řady CL. Každopádně v září 1914 firma změnila jméno na Halberstadt a posléze začala konstruovat i bojové letouny. Její stíhače řady D měly spolu se slavnějšími Albatrosy ve druhé polovině roku 1916 lví podíl na opětovném získání vzdušné nadvlády německého letectva. V té době už značka Halberstadt pracovala také na „lehkém céčku“, jehož tři prototypy si Idflieg objednal v listopadu 1916. Na počátku roku 1917 byl design hotový a v dubnu téhož roku se představil první exemplář, který se v květnu vznesl do vzduchu. Nejprve byl označován jako Halberstadt C.II, ovšem poté byla formálně zavedena kategorie, resp. pod-kategorie CL, jejíž číslování představovalo jednu řadu s číslováním řady C, a proto byl nový stroj přeznačen na Halberstadt CL.II. Výsledky zkoušek prvního a druhého kusu zapůsobily na Idflieg tak mocně, že si okamžitě objednal první stovku sériových letadel. Na tom bylo zajímavé, že tento letoun byl v podstatě derivátem jednomístné stíhačky Halberstadt D.IV, která u velení letectva naopak neuspěla. Po stránce konstrukce měl nový dvoumístný stroj dřevěnou kostru trupu a křídel, potah trupu sestával z překližky, kdežto křídla byla potažena plátnem. Na rozdíl od většiny dvoumístných letadel, jež měla pro pilota a pozorovatele-střelce dva oddělené kokpity, měl Halberstadt CL.II jenom jeden dvousedadlový kokpit. O pohon stroje se staral řadový, vodou chlazený šestiválec Mercedes D.III, který mohl produkovat výkon bezmála 120 kW (160 koňských sil).

Vysoce univerzální Halberstadt
Výzbroj tvořila dvojice kulometů, a to jeden pevný synchronizovaný Spandau LMG 08/15 pro pilota a jeden pohyblivý Parabellum MG 14, oba ráže 7,92 mm. Druhý z nich byl umístěný na velmi dobře řešeném oběžném kruhu, který umožňoval střelbu i dolů, byť to od druhého člena osádky vyžadovalo poněkud rizikové vyklánění se z kokpitu. Vedle toho bylo možné shazovat ruční granáty a lehké bomby, stroj byl uzpůsoben i pro nesení průzkumného vybavení (a)nebo bezdrátového telegrafu, tyto přístroje se však v praxi užívaly jen výjimečně. Krátce poté, co se první letouny Halberstadt CL.II objevily nad frontou (to bylo v létě 1917), se ukázalo, že jde o opravdu vynikající typ, jenž se schopnostmi ve vzdušném boji takřka vyrovná i jednomístným stíhačkám a představuje skvělý nástroj pro útoky na pozemní cíle. Letouny se velmi osvědčily mj. při bitvě u Cambrai v listopadu 1917. Díky své obratnosti a stoupavosti ale pak plnily také roli přepadových stíhačů, když vzlétaly proti britským bombardérům. Celkem bylo objednáno (a z velké většiny asi i postaveno) 700 sériových kusů, z nichž stovku postavila licenčně firma BFW (Bayerische Flugzeug-Werke). U té navíc vznikla stovka exemplářů verze CL.IIa, jež se lišily motorem Argus As.IIIa. V polovině roku 1918 se však ve výrobě přešlo na zdokonalený stroj označený Halberstadt CL.IV. Ten již byl koncipován speciálně jako útočný a vyznačoval se zkráceným, odlehčeným a zpevněným trupem a překonstruovaným křídlem. Stroj tak získal vyšší odolnost a obratnost. Idflieg objednal celkem 1300 kusů (!), z nich polovinu jako licenci u firmy LFG (alias Roland), ale reálně byla dodána jen malá část tohoto počtu, k čemuž hodně přispěl i nedostatek motorů Mercedes. Přesto se i dodané stroje Halberstadt CL.IV mimořádně osvědčily v závěrečných bitvách první světové války.

Zvláštní řešení kokpitu a ocasu
Druhou firmou, která odpověděla na požadavky Idflieg z jara 1916, byla společnost Hannover Waggonfabrik, která se původně zabývala (jak ostatně napovídá její jméno) hlavně konstrukcí železničních vozidel. Poté licenčně vyráběla letouny jiných značek a od září 1916, kdy získala do svého týmu skvělého leteckého inženýra Hermanna Dornera, začala chystat vlastní letadla. Letoun označený původně jako Hannover C.II a následně jako Hannover CL.II byl představen důstojníkům císařského letectva na začátku roku 1917 a okamžitě je velmi zaujal, a proto byly objednány nejprve tři prototypy a v červenci 1917 sériová produkce, jelikož nový dvoumístný stroj vykazoval skutečně vynikající výkony. Trup tvořila překližková skořepina, podobná těm, jaké se užívaly u slavných stíhaček značky Albatros, kdežto křídlo mělo plátěný potah. Velice zajímavě byla řešena dvojice kokpitů, neboť ten zadní (pro pozorovatele-střelce) byl vyvýšen, a tak bylo možné vést palbu z pohyblivého kulometu Parabellum MG 14 také vpřed. Aby toho nebylo málo, široké palebné pole této zbraně ještě vylepšovala opravdu neobvyklá konstrukce ocasních ploch, jež obsahovala dvě vodorovné plochy. Díky tomu mohl mít ocas pochopitelně menší rozpětí, což právě napomáhalo většímu rozsahu úhlů při palbě vzad. Druhý kulomet byl synchronizovaný Spandau LMG 08/15, který ovládal pilot. Letoun byl opatřen šestiválcovým, vodou chlazeným motorem Argus As.III o výkonu 134 kW (180 kW). Ten se jinak všeobecně příliš neosvědčil, protože měl špatné výškové charakteristiky, a tudíž jako pohonná jednotka u jednomístných stíhaček zklamal. Stroje řady CL ale operovaly v menších výškách, obvykle do 3000 m, kde vlastnosti motoru Argus bohatě postačovaly. První sériové stroje Hannover CL.II se objevily nad západní frontou během srpna 1917.

Jak Hannovery klamaly nepřítele
Stejně jako letouny značky Halberstadt začínaly jako eskortní pro průzkumná „céčka“, ovšem záhy vyšly najevo jejich skvělé vlastnosti ve vzdušných bojích i útocích na pozemní cíle, a tak se jejich hlavní poslání změnilo. Letouny Hannover často mátly piloty vzdušných sil Dohody, kteří je kvůli jejich menším rozměrům nezřídka považovali za jednomístné stíhače, načež byli překvapeni dávkou z pohyblivého zadního kulometu. Inženýr Dorner se však nespokojil s tím, čeho již dosáhl, a snažil se svůj letoun vylepšovat. Na konci roku 1917 tak vzniklo provedení, které později obdrželo označení Hannover CL.III. Kromě použití motoru Mercedes D.III mělo zesílený, poněkud zmenšený a odlehčený trup; vlastně šlo o ekvivalent změn, ke kterým došlo při vývoji letounů značky Halberstadt. V únoru 1918 nový typ s velkým úspěchem absolvoval letové zkoušky a Idflieg objednal sériovou produkci, ale jen menší část strojů opravdu dostala nedostatkové motory Mercedes a většina se musela spokojit s osvědčeným Argusem; ty nosily označení Hannover CL.IIIa. První exempláře dorazily na frontu v dubnu 1918. Vedle samotné firmy Hannover zajišťovala produkci i firma LFG alias Roland. Celkově bylo objednáno 1350 sériových letadel Hannover řady CL, z nichž zhruba třetinu představovaly stroje CL.II, zbytek byly CL.III a CL.IIIa, reálně však byla dodána necelá polovina objednaného počtu. Ani skvělé letouny série CL zkrátka nedovedly zlomit převahu sil Dohody. Válka tedy skončila porážkou Německa, jehož vzdušné síly již nevyužily sériové letouny dalších typů, které se připravovaly, např. Hannover CL.IV, opatřený motorem Maybach s výkonem 224 kW a určený pro operace ve větších výškách. Na samém konci války sice letectvo odebralo několik desítek letadel typu Hannover CL.V, což byl v podstatě CL.III se zdokonalenou aerodynamikou a motorem BMW IIIa (138 kW), ale na „ostrou“ musí nevzlétlo ani jediné.

Duralový Junkers zděsil experty
Ale aby bylo pojednání o letounech řady CL kompletní, je nezbytné zmínit ještě jedno letadlo, které už se sice také nestačilo zapojit do bojových operací, avšak z historického a technického hlediska má nesporně veliký význam. Jeho tvůrcem byl Hugo Junkers, propagátor celokovové konstrukce letounů a autor prakticky prvního obrněného bitevního letounu na světě Junkers J.I (tovární název J 4). Mezi další typy značky Junkers patřil J 7, následně upravený do provedení J 9, které bylo zavedeno do služby pod vojskovým označením Junkers D.I. Jednalo se o velice kompaktní stíhací jednoplošník s povrchem z vlnitého duralového plechu, který se později stal jakousi „poznávací značkou“ letadel od této značky. Junkers D.I byl vlastně první celokovový stíhač v řadové službě. Junkers pak nabídl i dvoumístnou úpravu coby útočný letoun kategorie CL. Idflieg souhlasil a objednal si tři prototypy, z nichž první vzlétl 10. prosince 1917 a dostal od Junkerse firemní jméno J 8. V zásadě šlo o prodlouženou obměnu J 7 s druhým kokpitem a zvětšeným křídlem, poháněnou motorem Mercedes D.IIIa (výkon 134 kW) a vybavenou třemi 7,92mm kulomety, a to dvěma synchronizovanými firmy Spandau a jedním pohyblivým firmy Parabellum. Idflieg přidělil letadlu označení Junkers CL.I a na základě dobrých výsledků testů objednal sériovou produkci, ovšem na tu Junkers postrádal výrobní kapacity, a tudíž se dohodl s továrnou Fokker. Sériové stroje se tedy od prototypů trochu odlišovaly a Junkers jim přidělil firemní označení J 10. Do konce války bylo dodáno 47 kusů (včetně trojice kusů CLS.I neboli J 11, které měly plovákový podvozek) a po válce byl malý počet upraven na osobní letouny se zakrytým zadním kokpitem. Když experti zemí Dohody spatřili nalezená letadla Junkers CL.I, byli prý hluboce zděšeni představou, co by takové (tehdy bez přehánění supermoderní) útočné letouny mohly způsobit, pokud by stačily zasáhnout do bojů.
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Parametry německých letounů řady CL

Halb. CL.II
Halb. CL.IV
Hann. CL.II
Hann. CL.III
Junk. CL.I
Typ motoru
Merc. D.III
Merc. D.III
Argus As.III
Merc. D.III
Merc. D.IIIa
Výkon motoru
119 kW
119 kW
134 kW
119 kW
134 kW
Rozpětí křídla
10,77 m
10,74 m
11,95 m
11,70 m
12,04 m
Celková délka
7,30 m
6,54 m
7,80 m
7,80 m
7,90 m
Celková výška
2,75 m
2,67 m
2,85 m
2,85 m
2,65 m
Prázdná hmotnost
773 kg
728 kg
773 kg
741 kg
710 kg
Vzletová hmotnost
1133 kg
1068 kg
1133 kg
1081 kg
1050 kg
Max. rychlost
165 km/h
165 km/h
165 km/h
165 km/h
170 km/h
Bojový dostup
5100 m
5000 m
7380 m
7500 m
6000 m
Max. vytrvalost
3 hod.
3,5 hod.
3,5 hod.
3 hod.
2 hod.

Taktika německých útočných letek
Německá letadla řady CL byla původně zařazena v letkách označovaných jako ochranné letky (Schutzstaffeln), které sloužily primárně pro doprovod průzkumných strojů řady C. Jakmile se ale projevila vysoká efektivita strojů řady CL v bojích proti pozemním cílům, byly jejich letky přejmenovány na útočné (Schlachtstaffeln) a boj proti pozemním cílům se stal i jejich hlavním posláním, byť na vzdušný boj se pochopitelně nerezignovalo. Německý generální štáb pak 20. února 1918 vydal i speciální rozkaz pro útočné letky, kde byla definována jejich taktika. Hned na počátku se zdůrazňoval morální efekt leteckých útoků na pozemní cíle, protože tak dochází k velkému narušení odhodlání nepřítele a současně se podporuje morálka vlastních vojáků. To logicky vedlo k prohlubování spolupráce vzdušných a pozemních sil, resp. k nasazení letounů v těsné koordinaci s útočící pěchotou. Letadla řady CL tedy měla operovat nízko nad zemí, ve výšce zhruba 30 až 50 m, pouze při útocích na plošné cíle se měla zvedat do výšky 400 až 500 m. V zájmu zvýšení efektu bylo nařízeno nasazovat útočné letouny pouze během významných ofenzivních akcí, a to v počtu nejméně čtyř a nejvíce šesti kusů (menší počet by ztrácel efekt a většímu už se obtížně velelo). Tři až šest takových útočných letek představovalo útočné křídlo (Schlachtgeschwader), které celé působilo z jednoho letiště. Dále se akcentovalo to, že útočné letouny musejí zasahovat v rozhodujícím momentu bitvy a proti nejvýznamnějším cílům, jako jsou např. nepřátelská shromaždiště pěchoty, pochodové kolony, dělostřelecké baterie, letiště, nádraží nebo velitelství. Jakmile se protivník dal na ústup, klíčovým posláním letadel řady CL měla být likvidace živé síly. Každá letka měla mít při jedné misi jenom jeden cíl a každá měla spolupracovat s jednou pěší divizí; útočné křídlo by mělo být k dispozici jednomu armádnímu sboru. Pokud mělo být proti jednomu cíli použito celé útočné křídlo, pak neměly všechny jeho stroje zaútočit naráz (takto by vznikal chaos), ale jednotlivé letky křídla měly udeřit postupně. Kvůli co nejúčinnější spolupráci pozemních vojsk a letectva byl vypracován podrobný systém signálů (předávaných pomocí světlic) pro různé situace.
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