Letecké rakety Le Prieur:
Raketová torpéda proti balónům

První světová válka byla i érou neobyčejně bouřlivého rozvoje letecké výzbroje. Přestože se nejvíce pozornosti věnovalo kulometům, ke slovu přišly rovněž jiné principy, mezi něž patřily i první neřízené střely s raketovým pohonem.

Pokud se mluví o stíhačkách či vzdušných bojích v první světové válce, téměř vždy se mají na mysli souboje odvážných pilotů, které měly (aspoň zpočátku) „rytířský“ charakter. Existovaly však i jiné metody boje. Krátce po zrodu bombardovacího letectva se rozpoutaly střety stíhačů s bombardéry a takřka od samého počátku války byly vysoce důležitým cílem také pozorovací balóny. Právě pro jejich sestřelování, které nebylo vůbec tak snadné, jak se mohlo zdát, vznikl kvalitativně nový druh letecké výzbroje. Některé letouny zemí Dohody začaly nosit i neřízené rakety, ačkoliv jejich výsledky zůstávaly spíše rozpačité.

Lákavý, ale nebezpečný cíl
Mezi nejvýznamnější cíle letadel Dohody patřily upoutané balóny, které sloužily pro navádění německé dělostřelecké palby. Němci je oficiálně označovali jako Drachen, i když mezi vojáky Dohody byly díky svému charakteristickému tvaru známé spíše jako „sausages“ (jitrnice). Šlo o sice nevyzbrojené, jenže nesmírně cenné válečné nástroje, které výrazně zvyšovaly účinnost palby houfnic. Na seznamu cílů nepřítele se proto nacházely hodně vysoko. Mohlo by se zdát, že obrovský, přes 60 m dlouhý balón naplněný prudce hořlavým vodíkem představuje směšně snadný cíl, ale skutečnost byla od tohoto dojmu značně vzdálená. Především platilo, že balón i s ním spojený naviják na zemi byly vždy dobře bráněny německými letadly i protiletadlovými kulomety či kanony, což samo o sobě komplikovalo jakýkoliv útok. Balón byl sice obrovský a samostatně nepohyblivý, ale díky výkonnému navijáku bylo možno rychle měnit výšku, takže vůbec nebylo jednoduché toto těleso zasáhnout. A i když se kulky z kulometů stíhačů Dohody dostaly do cíle, zdaleka to ještě nemuselo znamenat sestřelení balónu. Střely nechávaly v jeho plášti malé otvory, jimiž unikal vodík, avšak na zapálení bylo nezbytné počkat, než tento plyn utvoří hořlavou směs se vzduchem. Teprve pak mohly zafungovat zápalné střely do kulometů, které ovšem zpočátku nebyly nejspolehlivější. Pilot stíhačky zpravidla musel provést nejméně dva nálety, první kvůli „proděravění“ pláště balónu a druhý kvůli snaze zapálit vodík, a to vše v prudké nepřátelské palbě. Nelze se tedy divit, že útoky na balóny byly považovány za velice rizikové a že i některá špičková stíhací esa se jim vyhýbala. Na počátku roku 1916 však přišel jeden důstojník francouzského letectva s návrhem nové zbraně, od níž si sliboval daleko vyšší šance na sestřelování „jitrnic“. Jmenoval se Yves Paul Gaston Le Prieur a předložil svůj návrh neřízených raket určených pro nesení na stíhačkách.

Lepenka, prach a elektřina
Zpočátku se dočkal spíše skeptických reakcí, jelikož mnoho velitelů nevěřilo, že rakety vůbec můžou fungovat. Le Prieur se ale nevzdal a prakticky předvedl odpálení raket z křídla letounu Voisin, které instaloval na sportovní automobil Piccard Pictet, jenž dosahoval rychlosti až 120 km/h. Francouzské letectvo pak odsouhlasilo výrobu raket podle Le Prieurova projektu. Nešlo rozhodně o příliš složitou konstrukci. Základ střely tvořila lepenková trubka, která byla uvnitř vyztužena tenkým pocínovaným plechem a byla vyplněna 200 gramy střelného prachu. Přední část rakety tvořil dřevěný kužel, do kterého byl vsazen ocelový trojúhelník s ostrými hranami, které tak vlastně vytvářely oboustranné ostří. K boku trubky byla připojena ještě dlouhá tyč ze dřeva (zpravidla borovicového) se čtyřhranným průřezem a o délce kolem 1,5 m. Ta měla dva účely. Za letu sloužila pro stabilizaci rakety, zatímco během dopravy na letounu byla zasunuta do hliníkové trubice. Na vzpěrách mezi křídly letounu bylo umístěno několik trubic, zpravidla osm, ale na některých typech letadel také šest nebo deset. Části nosných ploch letounu musely být chráněny tenkými hliníkovými fóliemi, aby zapálení střel nepoškodilo plátno. Rakety byly zažehovány prostřednictvím elektrických palníků, od kterých vedly dráty do kokpitu, kde byla umístěna baterie s napětím 2 V a spoušť, opatřená pojistkou. Trubice byly na letadle umístěné šikmo, protože rakety měly letět po balistické křivce, která se s rovinou letu stíhačky protínala ve vzdálenosti přibližně 150 m. Ostří na špici rakety mělo vytvořit velký otvor v plášti balónu, načež měl dohořívající prach zapálit unikající vodík. Doporučovalo se vypustit střely na balón ve střemhlavém letu v úhlu kolem 45 ° a potom rychle změnit směr letu, protože ohnivé peklo hořícího balónu bezprostředně ohrožovalo i stíhačku.

Působivé úspěchy i selhání
Mezi letci vzbudily Le Prieurovy rakety velký zájem. Začalo se jim říkat „raketová torpéda“ a piloti nosných letounů získali přezdívku „torpilleurs“. Hned první bojové nasazení znamenalo skutečně působivý úspěch. Došlo k němu 22. května 1916 během bitvy o Verdun, kdy bylo za jediný den napadeno osm německých balónů, z nichž bylo šest sestřeleno. Naneštěstí ale záhy vyšlo najevo, že to bylo spíše „štěstí začátečníků“ či shoda okolností, protože rakety Le Prieur měly četné nedostatky. Palníky a prachové náplně byly nespolehlivé, takže ačkoli měly rakety vylétnout zároveň, v praxi mezi nimi byly i několikasekundové prodlevy. Vůbec nejhorší však byla notorická nepřesnost raket, jež mnohdy létaly všemi směry, jen ne k cíli, takže ani přesné míření nezaručovalo úspěch. Přes to všechno se však v letech 1916 a 1917 používaly poměrně hojně na letounech vzdušných sil Francie, Velké Británie, Belgie a Itálie. Nejčastějšími nosiči byly francouzské stíhačky firem Nieuport a SPAD, mezi další nosiče patřily Farman HF.20/21 a britské D.H.2, B.E.2, Sopwith Baby, Pup a Camel. Používalo je dokonce také vůbec nejlepší „protibalónové“ eso, Belgičan Willy Coppens, jenž létal na stíhačce Hanriot HD.1 a dosáhl za pomoci „raketových torpéd“ i několika ze svých 35 sestřelů balónů. Britové doufali, že zbraně francouzského vynálezce budou ničit i vzducholodě napadající ostrovy, ale žádný Zeppelin se takto nikdy nepodařilo sestřelit. Unikátem v kariéře raket Le Prieur je incident z 25. září 1916, kdy jimi britský pilot Walker sestřelil německý pozorovací letoun LVG. Dosud poměrně málo známý je fakt, že určitý počet raket ukořistili i Němci, kteří je omezeně používali na letounech značek Albatros a Halberstadt. Ve výbavě vzdušných sil Dohody vydržely rakety Le Prieur až do roku 1918, kdy byly staženy ve prospěch nové, spolehlivější zápalné munice pro kulomety. Vliv raket Le Prieur na průběh „Velké války“ byl vcelku malý, avšak nesmazatelně se zapsaly do dějin jako první funkční letecké raketové zbraně.
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Yves Paul Gaston Le Prieur
Tvůrce raket pro stíhací letouny Dohody, francouzský dobrodruh Yves Paul Gaston Le Prieur, se narodil v roce 1885 a v duchu rodinné tradice zamířil k námořnictvu. Sloužil hlavně v Asii, kde mj. studoval japonštinu a stal se prvním Francouzem, jenž získal černý pás v judu. Během působení v Japonsku postavil kluzák, se kterým v roce 1909 sám vzlétl. Po návratu do Evropy se věnoval především vynalézání a patentoval si mj. mechanické zaměřovací přístroje. Zřejmě nejdůležitějším Le Prieurovým vynálezem byl zdokonalený potápěčský dýchací přístroj, který byl předveden v roce 1926 a patentován o sedm let později. Jako standardní výbavu jej potom převzalo francouzské válečné námořnictvo. Le Prieur později systém ještě dále modernizoval. Talentovaný a odvážný vynálezce zemřel v roce 1963.
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