Duel: RAF F.E.2 vs. Albatros D:
Britský veterán a německý postrach

Průběh I. světové války ve vzduchu lze krátce charakterizovat jako „závody“ Německa a Dohody o vyrobení lepších stíhaček. Jeden ze zlomů nastal v září 1916, kdy zasáhnuly do boje první stroje legendární značky Albatros, proti jejichž převaze museli Britové použít koncepčně zastaralé stroje s tlačnými vrtulemi.

Stíhačky firmy Albatros bezesporu patří (spolu s trojplošníkem Fokker Dr.I) mezi nejznámější německé letouny první světové války. A naprosto právem, protože jim náleží velké zásluhy za období zářivých úspěchů císařských vzdušných sil nad západní frontou. Když tato mimořádně rychlá a silně vyzbrojená letadla poprvé promluvila do boje, způsobila svým nepřátelům pravé zděšení, protože Britové ani Francouzi srovnatelně výkonné stroje neměli. Převaze Němců ale nějak čelit museli, a tudíž jim nezbývalo než použít to, čím právě disponovali, mj. dvoumístné stroje RAF F.E.2, jež měly svoje horší letové parametry alespoň částečně vyrovnávat tím, že u nich existovala možnost pálit do různých směrů. Dalo by se očekávat, že modernější a hbitější Albatrosy budou nad zastaralými letadly s tlačnými vrtulemi zničujícím způsobem dominovat, ale skutečné výsledky střetnutí zase tak jednoznačné nebyly.

Gondola, nosníky a tlačná vrtule
Již první pohled na britský stroj F.E.2 napovídá, že se zrodil před první světovou válkou. Jeho tvůrcem byl slavný Geoffrey de Havilland z podniku Royal Aircraft Factory (RAF), jenž coby základ tohoto letounu použil svůj předchozí design dvouplošníku F.E.1 s trupovou gondolou a ocasem, mezi jehož nosníky rotovala tlačná vrtule. Jelikož podobně pojaté stroje tehdy stavěla hlavně firma Farman, nový britský letoun obdržel název Farman Experimental 1, resp. 2. Jeho první vzlet F.E.2 se uskutečnil v srpnu 1911, a to s rotačním motorem Gnome o výkonu pouze 37 kW. Výkon se poté zvedl na 52 kW a stroj mohl nést i kulomet, jeho parametry však pořád příliš neoslňovaly. Geoffrey de Havilland tedy design zcela zrekonstruoval a roku 1913 vznikl „druhý F.E.2“, tentokrát opatřený vidlicovým motorem Renault. Podával daleko lepší výkony, ale v únoru 1914 byl zničen při havárii, při které zahynul i jeden z členů osádky. Přesto ovšem rozvoj této koncepce pokračoval a v polovině roku 1914 začaly práce na dalším letounu, který se sice označoval jako F.E.2a, s předchozími prototypy jej však spojovalo vlastně jen základní aerodynamické pojetí s dvoumístnou gondolou, nosníkovým ocasem a tlačnou vrtulí. Důležité změny zahrnovaly nejen větší rozměry, ale také (nebo spíše především) jiné určení, protože se v tomto případě jednalo o letoun již výslovně určený k boji. Ačkoliv se tehdy ještě nehovořilo o stíhačích (protože taková kategorie dosud neexistovala), F.E.2a dostal jeden 7,7mm kulomet Lewis na speciálním závěsu s velmi širokým palebným polem. Další zajímavost reprezentoval podvozek s tehdy hodně progresivními olejovými tlumiči, které zvyšovaly efektivitu působení na polních letištích. Coby nedostatek ale byl vnímán příliš slabý motor Green E.6, s nímž stroj absolvoval první let 26. ledna 1915. Proto jej záhy vystřídal agregát Beardmore, který dodával výkon 89 kW, čímž vznikla úspěšná varianta F.E.2b.

Rozvíjení archaické konstrukce
Výkonnější pohonná soustava však nebyla jedinou změnou, neboť se změnil rovněž podvozek a na letounu se pak objevil i druhý kulomet Lewis. Obě zbraně ovládal pozorovatel, jenž seděl v předním kokpitu, zatímco v zadním měl místo pilot. Tato verze byla vyrobena v počtu okolo 1940 kusů a k bojovým jednotkám ve Francii se dostala v lednu 1916. V té době byly vzdušné síly Dohody pod velkým tlakem německých jednoplošníků Fokker, jež nesly synchronizované kulomety, a stíhačky F.E.2b byly jedním z prostředků, které částečně pomohly tuto německou převahu zvrátit. Za jakýsi symbolický konec nadvlády Fokkerů je považován 18. červen 1916, kdy pod palbou kulometů F.E.2b padl jeden z nejslavnějších německých stíhacích pilotů, Max Immelmann. Stroje F.E.2 si navzdory zastaralé konstrukci získaly oblibu osádek i mechaniků, stejně tak si vydobyly respekt u protivníka, mj. proto, že byly vysoce spolehlivé a odolné vůči bojovému poškození i terénu polních letišť. Továrna RAF tedy archaickou, ovšem překvapivě efektivní koncepci rozvíjela dál. Ve dvou kusech vznikla úprava F.E.2c, v níž si pozorovatel a pilot vyměnili místa a která měla sloužit coby noční stíhač. Posléze bylo toto označení použito ještě jednou, a to pro bombardovací modifikaci, avšak ani ta se nevyráběla ve větších počtech, a tak vývoj de Havillandova letounu vyvrcholil provedením F.E.2d. Motor Beardmore už totiž také začal být vnímán jako slabý a vývoj jeho výkonnější verze se zpožďoval, a tudíž se zrodil nápad osadit stroj agregátem Rolls-Royce Eagle o výkonu 186 kW. Tyto stroje zvané F.E.2d a schopné nést ještě jeden či dva další kulomety (tentokráte namířené vpřed a ovládané pilotem) dorazily na frontu v létě 1916 a celkem bylo vyrobeno 386 kusů této verze. Ačkoliv se jednalo o konstrukčně jasně překonané letouny, díky svým vlastnostem si udržovaly relativní účinnost a oblibu až do poloviny roku 1917. V té době už se ale proti novým německým strojům mohly postavit i nové britské stíhačky se synchronizátory.

Převratný polo-skořepinový trup
Krátce poté, co na konto letounů F.E.2b přibyl sestřel Maxe Immelmanna, objednalo německé letectvo sériovou produkci stroje, který se měl poté stát legendou a postrachem. Šlo o výrobek společnosti Albatros, kterou založil ornitolog (!) Walther Huth. Nesmíme zapomínat, že vývoj strojů těžších než vzduch byl tehdy na začátku a že se při jejich stavbě nezřídka vycházelo i ze znalostí o letu ptáků. Poté ale přece jen převládl technicky více sofistikovaný přístup a dvojice inženýrů firmy Albatros, jimiž byli Robert Thelen a Helmut Hirth, přišla s opravdu převratnou konstrukcí letounu. Pokud do té doby představovala standard hranatá dřevěná kostra, na niž se poté umístil plátěný potah, zmíněná dvojice představila polo-skořepinový trup, jenž obsahoval jen minimum vnitřních prvků a byl téměř samonosný, protože jej tvořily pláty překližky. Díky tomu měl být (alespoň teoreticky) stejně pevný jako dosavadní spojení dřeva a plátna při nižší hmotnosti. Firma Albatros Flugzeugwerke nejprve použila tuto koncepci pro dvoumístné typy řady B a C, které měly primárně průzkumný účel, byť se na nich následně objevily i kulomety pro bojové mise. Skutečný průlom ale přišel v dubnu 1916, kdy byl vyroben jednomístný stroj poháněný jedním z tehdy jistě nejlepších leteckých motorů světa, a sice šestiválcem Mercedes D.III o výkonu 120 kW. Letoun dostal dvojici synchronizovaných 7,92mm kulometů Spandau a vyznačoval se pozoruhodně elegantními tvary, které mu záhy získaly proslulost, když se pod názvem Albatros D.I dostal nad frontu. Stalo se tak v září 1916, ale prakticky zároveň s typem D.I dorazil k bojovým jednotkám také Albatros D.II. Někdy se mylně tvrdí, že druhý zmíněný stíhač byl zkonstruován až na základě bojových zkušeností s prvním, ve skutečnosti však byly oba vyvíjeny v podstatě paralelně. Hlavní rozdíly tvořilo uspořádání vzpěr (u D.I měly tvar V, u D.II tvar N) a typ a umístění chladičů. V případě D.I to byl trupový Windhoff, kdežto u D.II byl použit křídelní chladicí systém Teeves & Braun.

Nedostatečně odolná konstrukce
Opravdu přesvědčivé a impozantní výkony Albatrosů vedly k objednávkám výroby u několika firem. Na podzim 1916 se tyto stroje ve stále větších počtech objevovaly v boji, a to v barvách nově formovaných stíhacích jednotek Jagdstaffel. Nejslavnější z nich tehdy byla Jagdstaffel 2, v jejímž čele stál Oswald Boelcke a mezi jejíž členy patřil i Manfred von Richthofen, jenž pak ale odešel a vytvořil vlastní jednotku. Špičkoví němečtí stíhací piloti každopádně mohli využít veliký potenciál Albatrosů a poradit si s jejich značně náročnou pilotáží. Je totiž pozoruhodné, že obrovský strach, který Albatrosy začaly již záhy po svém nástupu vyvolávat u protivníků, a proslulost, která jim náleží až do současnosti, není tak docela ve shodě s tím, jak se o nich v té době mluvilo mezi samotnými německými piloty. Ti si vážili velké rychlosti a obratnosti nové řady stíhačů, kritizovali však jejich nestabilitu a především strukturální slabost. Ona převratná polo-skořepinová konstrukce, ačkoliv přinášela nepochybné výhody, totiž pořád trpěla jistými „dětskými nemocemi“, jež se týkaly mj. pevnosti spojení trupu a křídel. Tento problém potom hodně zkomplikoval začátek služby dalšího typu Albatros D.III, který se od prvních dvou dost odlišoval. Jednalo se o „jedenapůlplošník“ (sesquiplane), tedy fakticky dvojplošník, který měl dolní křídlo s podstatně menší plochou než horní. Tento jinak výkonný stíhač se stával značně nebezpečným při prudkých manévrech či střemhlavém letu, neboť se nejednou stalo, že se mu prostě utrhla křídla! Tytéž počáteční problémy následně měl vrchol této vývojové řady, letoun Albatros D.V (typ D.IV byl jen pokusný), jenž nastoupil na jaře 1917. Obdržel silnější agregát Mercedes D.IIIa a odlišně řešený trup. Malou strukturální pevnost sice částečně vyřešila verze D.Va, která měla zesílenou konstrukci (ale za cenu snížené obratnosti), ovšem do jisté míry se Albatrosy s tímto problémem trápily po celou službu.
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Parametry stíhacího letounu RAF F.E.2d
Rozpětí křídla: 14,55 m
Celková délka: 10,13 m
Celková výška: 3,85 m
Prázdná hmotnost: 1138 kg
Vzletová hmotnost: 1574 kg
Typ motoru: vidlicový Rolls-Royce Eagle
Výkon motoru: 186 kW
Max. rychlost: 151 km/h
Bojová vytrvalost: 3 hodiny
Bojový dostup: 5300 m
Výzbroj: dva až tři 7,7mm kulomety Lewis

Parametry stíhacího letounu Albatros D.III
Rozpětí křídla: 9,05 m
Celková délka: 7,33 m
Celková výška: 2,98 m
Prázdná hmotnost: 661 kg
Vzletová hmotnost: 886 kg
Typ motoru: řadový Mercedes D.III
Výkon motoru: 120 kW
Max. rychlost: 165 km/h
Bojová vytrvalost: 2 hodiny
Bojový dostup: 5400 m
Výzbroj: dva 7,92mm kulomety Spandau LMG 08

Měření sil
Po stránce základní konstrukce byly Albatrosy řady D zajisté mnohem pokročilejší než britské letouny RAF F.E.2. Německé stroje představovaly jednomístné stíhačky s polo-skořepinovým trupem, kdežto výrazně větší a těžší dvoumístné britské letadlo s trupovou gondolou a tlačnou vrtulí patřilo k již překonané předválečné konstrukční škole. Lze však říci, že Britové dokázali z potenciálu této zastaralé konstrukce dostat opravdu maximum, zatímco pokročilejší Albatros musel čelit „dětským nemocím“, zvláště co se týče strukturální pevnosti. Německé letectvo do služby zavedlo rychlý a obratný, ale ne úplně snadno ovladatelný stroj, jehož možnosti dovedl využít jen skutečně schopný a zkušený pilot. Britské F.E.2 logicky silně zaostávaly, pokud jde o rychlost a obratnost, a proto jejich největší výhodu představovaly pohyblivé kulomety, které mohly díky výkyvným lafetám pálit do takřka všech směrů; jediné „slepé místo“ představoval prostor vzadu dole. Pohyblivé kulomety však zase kladly značné nároky na pozorovatele, jenž se nesměl bát se někdy i velmi nebezpečně vyklánět ze svého kokpitu (a nejeden za to zaplatil pádem vstříc jisté smrti). Nyní jsou Albatrosy prezentovány jako stíhače se zničující převahou nad zastaralými britskými letouny, ale sami němečtí piloti vnímali situaci jinak. Dokonce sám Manfred von Richthofen byl velkým kritikem Albatrosů, u nichž mu vadilo i to, že další verze nepřinášely žádná zásadní zlepšení výkonů, a radil kolegům nepodceňovat britské F.E.2 právě díky schopnosti pálit do nejrůznějších směrů. Ty desítky Albatrosů, které poslaly v plamenech k zemi dávky z pohyblivých kulometů Lewis, dokazují pravdivost varování „Rudého barona“. Ten byl ostatně 6. července 1917 sám vážně zraněn při souboji s F.E.2d, což jenom prokazuje, že zdánlivá dominance Albatrosů měla své meze.
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