Stíhačky Siemens-Schuckert:
Ochránci oblohy nad německou říší

Strojírenská firma Siemens stále představuje ve svém oboru pojem. Ne každý však ví, že kdysi vyráběla i stíhací letadla. Zpočátku spíš kopírovala francouzský design, ale posléze přišla s vynikajícími letouny vlastní konstrukce D.III a D.IV, které se občas označují i za vůbec nejlepší stíhačky, které zasáhly do „Velké války“.

Jistě nejslavnějšími producenty německých stíhaček v první světové válce jsou značky Fokker a Albatros. Pokud bychom ale poněkud odhlédli od proslavenosti a věnovali bychom se tomu, jak se různé firmy podílely na technickém pokroku, měla by k oné dvojici určitě přibýt i firma Siemens-Schuckert, občas vystupující i jako Siemens-Schuckertwerke (či pod zkratkou SSW). V roce 1918 se ve stíhacích útvarech letectva Viléma II. objevily její stroje, jež vypadaly spíše jako něco, co mělo nebe brázdit až za deset let. Vzhledem k válečné situaci ovšem přišly příliš pozdě a v příliš malém počtu na to, aby něco reálně změnily.

Jednoplošníky a kopie Nieuportů
Název Siemens-Schuckert se poprvé objevil v roce 1903, kdy se koncern Siemens-Halske AG stal majitelem podniku Schuckertwerke, jenž se zabýval zejména výrobou elektrických strojů. Firma Siemens-Schuckert alias Siemens-Schuckertwerke (SSW) se od roku 1907 zapojila i do nového, rychle se rozvíjejícího oboru, a to výroby letounů, kdežto „mateřská“ značka Siemens (resp. Siemens-Halske) dodávala letecké rotační motory. Továrna SSW se nejdřív zaměřila na obří bombardovací letadla řady R, poháněná třemi nebo čtyřmi motory, ale stejně jako většina německých producentů těchto strojů jich dodala jen málo kusů, z nichž každý byl navíc trochu odlišný. V dílnách SSW vznikl i jeden pozorovací dvouplošník typu B, rozhodující šance však nastala až na podzim 1915, kdy se společnost zapojila také do produkce nového druhu letadel, kterým byly stíhačky. Postavila tak prototyp a sérii dvaceti kusů stroje Siemens-Schuckert E.I, který se svou konstrukcí skoro shodoval s úspěšnými jednoplošníky Fokker řady E, ale lišil se použitím motoru Siemens-Halske Sh.I o výkonu asi 74 kW. Následovalo šest kusů letadla E.II s motorem Oberursel U.I a jeden prototyp E.III s řadovým motorem, celá tato konstrukce však rychle stárnula. Ve vzduchu se objevily francouzské lehké dvouplošníky značky Nieuport, jež výrazně omezily dominanci německých jednoplošníků Fokker, Pfalz i Siemens-Schuckert. Od velení německého letectva tedy přišel k výrobcům letadel poněkud zvláštní požadavek, aby co nejrychleji vyrobili kopie těchto lehkých strojů. Firma SSW proto záhy postavila prototyp D.I, jenž téměř perfektně kopíroval francouzský design, avšak byl poháněn už zmíněným motorem Sh.I, jehož výkon vzrostl na asi 82 kW. V listopadu 1916 přišla zakázka na 150 strojů, z nichž ale vzniklo jen 95 kusů, neboť také jejich design stárnul. Jeho nejsilnější stránkou byla vysoká stoupavost a firma Siemens-Schuckert dostala pokyn, aby se soustředila na vývoj stíhaček, jež budou optimalizované pro souboje ve velkých výškách.

Prototypy s rekordní stoupavostí
Mezitím podnik Siemens-Halske vyvíjel nový motor, který dostal název Sh.III a byl připraven k výrobě na konci roku 1916. K původním devíti válcům „jedničky“ přibyly další dva a výkon vzrostl na přibližně 120 kW. Nový agregát byl pak instalován do tří prototypů, jež měly názvy D.II, D.IIa a D.IIb a prodělávaly testy v první polovině roku 1917. Konstrukčně stále do určité míry čerpaly z designu Nieuport 11/17, ale hodně se lišily vylepšenou aerodynamikou, jelikož trup pozbyl hranaté tvary a stal se elegantně zakřiveným, změny prodělal i kryt motoru. Stejně jako sériové D.I nesly i tyto prototypy dva synchronizované kulomety Spandau ráže 7,92 mm, ale díky silnějšímu motoru a přepracované aerodynamice nabízely lepší výkony. Letoun D.IIb vystoupal do výšky 7000 m za 35 minut 30 sekund, což tehdy znamenalo světový rekord a pro pilota zvláštní odměnu 1500 marek. Letectvo si tudíž objednalo několik dalších prototypů, jež se už vyznačovaly jinou konstrukcí, neboť trup již netvořil jen dřevěný rám potažený plátnem. Kostra trupu i křídel byla zhotovena ze dřeva a oceli, a ačkoli většina plochy křídel byla pořád potažena plátnem, trup již byl krytý překližkou, a to hned trojitou. Výsledkem tedy byla velmi pevná a odolná konstrukce, která mohla zvládat i nejnáročnější manévry. Prototypy se od sebe vzájemně lišily mj. rozpětím křídel (odtud pramenila také označení D.II-kurz a D.II-lang, tedy „krátké“ a „dlouhé“ křídlo) a řešením výpletů a vzpěr. U exempláře jménem D.IIe šel výrobce až tak daleko, že použil samonosná křídla bez výpletů, ale toto řešení se tehdy ukázalo jako až příliš pokročilé. V závěru zkoušek byly každopádně vybrány dva poněkud odlišné kusy, jež se staly základem pro sériová letadla D.III a D.IV, s nimiž se značka Siemens-Schuckert zapojila do výběrových řízení německého letectva v roce 1918. V prvním uspěl D.III, jenž vyhrál i nad favorizovaným prototypem Fokker, ačkoli i ten se potom dostal do sériové výroby jako D.VII, takže oba stroje sloužily u stíhacích jednotek společně.

Zrod nové a odolnější konstrukce
První letouny Siemens-Schuckert D.III se dostaly k operačním jednotkám v březnu 1918 ještě v rámci vojskových testů, avšak okamžitě si získaly přízeň pilotů. Pevná konstrukce a výtečný motor tvořily skvělou kombinaci, byť se záhy ukázalo, že ani ona není bez potíží. Letoun totiž vyžadoval zkušeného pilota, protože díky svojí enormní obratnosti byl vysoce citlivý na řízení a náročný při startu a přistání. Motory Sh.III se neobešly bez kvalitních olejů, kterých již mělo Německo citelný nedostatek. Vojskové zkoušky vedly k menším úpravám D.III, jehož sériová podoba se dodávala od července 1918. Trvaly však potíže s motory, jež měly malou životnost, byť to se týkalo pouze exemplářů, které vyráběla přímo firma Siemens-Halske. Asi dvě pětiny sériových D.III totiž dostaly agregáty, které pocházely z licenčních dodávek továrny Rhenania Motorenfabrik AG (alias Rhemag) a kterým se tyto problémy většinou vyhýbaly. Každopádně však platilo, že pokud motor fungoval, byl SSW D.III opravdu excelentním „šplhavcem“, jenž z hlediska dostupu a stoupavosti předstihoval snad všechna spojenecká a německá letadla, byť jeho maximální rychlost mírně zaostávala za strojem Fokker D.VII. Firma Siemens-Schuckert však již německému letectvu nabízela řešení v podobě prototypu D.IV, jenž měl o něco menší rozpětí křídla. Menší nosná plocha proto sice lehce zhoršila výškové charakteristiky, ale snížil se aerodynamický odpor, což vedlo k nárůstu rychlosti. V onom druhém výběrovém řízení tak SSW D.IV vyhrál nad méně obratným typem Pfalz D.VIII, který byl doporučen coby stroj pro ochranu domácího vzdušného prostoru, tedy v podstatě jako přepadová stíhačka. Pro tutéž roli se díky své stoupavosti hodil také SSW D.III, kdežto rychlejší SSW D.IV pak směřovaly spíše k bojovým jednotkám nad frontou. Oba typy si vysloužily velkou chválu, protože ačkoli pořád platilo, že jsou vhodné jenom pro zkušené piloty, z hlediska svých výkonů nepochybně patřily mezi vůbec nejlepší stíhací letouny, jaké tehdy existovaly.

Na změnu již příliš málo a pozdě
Mezi podporovatele letadel značky Siemens-Schuckert náležel též „Rudý baron“ Manfred von Richthofen, ačkoli sám měl možnost vyzkoušet jen prototyp D.III v prvním výběrovém řízení, protože 21. dubna 1918 padl. Naopak mezi kritiky těchto letadel patřil jeho nástupce na pozici velitele letky, později nechvalně proslulý Hermann Göring, ovšem většina německých es nové stroje velmi chválila. Jejich zastáncem byl např. Theo Osterkamp, jenž ve druhé světové válce velel stíhací eskadře v bitvě o Británii, díky čemuž se jako jeden z mála letců mohl pochlubit i sestřely z obou světových válek. Dne 21. srpna 1918 si připsal sestřel, který byl pro stroj SSW D.III typický, neboť vystoupal do výšky 6000 m a zasáhl tam britský bombardér Airco D.H.4, jehož osádka se tam zřejmě cítila zcela bezpečná. Navzdory těmto impozantním úspěchům ale už bylo pro říši císaře Viléma II. prostě příliš pozdě. Německé letectvo si nejdřív objednalo 80 „výškových“ letadel Siemens-Schuckert D.III a 50 „rychlostních“ D.IV, aby potom v průběhu léta a podzimu 1918 přibyly ještě čtyři zakázky na celkově 310 kusů D.IV. Do listopadu 1918 však bylo k bojovým jednotkám dodáno jen zhruba 136 exemplářů obou typů s tím, že dalších několik desítek kusů se nacházelo v různých fázích konstrukce. Po válce bylo ještě 44 letounů dostavěno a krátce se používalo k výcviku, ale Versailleská smlouva potom Německu de facto zakázala vojenské letectvo, takže všechny stroje Siemens-Schuckert musely být zničeny, a tak dnes existují již jenom repliky. Beze stop zmizel též prototyp dvouplošníku SSW D.V s jiným řešením vzpěr a pouze pár fotografií zůstalo po dvou jednoplošnících D.VI. Ty prodělaly testy ještě nedlouho po válce a z hlediska rychlosti a stoupavosti působily mimořádně slibně. Firma Siemens-Schuckert sice nezanikla a stala se součástí koncernu BMW, avšak jen málokdo už si dnes vzpomene, že kdysi vyráběla také vynikající stíhací letadla, o kterých se dá bez nadsázky říci, že svým vzhledem i výkony předběhla svou dobu.
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Dva pokusy o trojplošníky
Také značka Siemens-Schuckert podlehla krátké „módě“ letadel s víc než dvěma křídly. První z nich neslo označení Dr.I a poprvé vzlétlo v červenci 1917. V podstatě šlo o trup letounu D.II s rotačním motorem Siemens-Halske Sh.I (tzn. stejným jako v typu D.I) a třemi samostatnými nosnými plochami. První výsledky zkoušek nebyly špatné, avšak prototyp později havaroval a program byl zastaven. Realizace se tedy nedočkal ani plánovaný trojplošník Dr.II, jenž měl už obdržet skvělý agregát Siemens-Halske Sh.III. O klasicky pojaté trojplošníky navíc pozbývalo zájem i německé letectvo, ovšem společnost Siemens-Schuckert se ještě pokusila o něco zcela originálního, když postavila prototyp DDr.I. Jednalo se o hodně zvláštní stroj, na němž nebyla zdaleka nejpodivnější trojice křídel, nýbrž pohonná soustava. Měl totiž dva motory Sh.I, jeden klasicky v přídi a druhý v zádi trupové gondoly, takže měl také dvě vrtule (tažnou a tlačnou) a ocasní plochy umístěné na nosnících. Výrobce si od tohoto řešení sliboval vyšší výkony, jenže stroj se od začátku jevil jako problematický. Jeho první let dne 9. listopadu 1917 byl tedy také poslední, jelikož kvůli nestabilitě a složitému ovládání motorů letoun havaroval. Na papíře tak zůstal i návrh DDr.II, který měl dostat dva motory Sh.III.

Parametry sériových stíhaček Siemens-Schuckert

D.I
D.III
D.IV
Rozpětí křídel
7,50 m
8,43 m
8,35 m
Celková délka
6,00 m
5,70 m
5,70 m
Celková výška
2,59 m
2,80 m
2,72 m
Prázdná hmotnost
430 kg
534 kg
540 kg
Vzletová hmotnost
675 kg
725 kg
735 kg
Výkon motoru
82 kW
120 kW
120 kW
Max. rychlost
155 km/h
180 km/h
190 km/h
Max. dostup
6000 m
8000 m
8000 m
Výstup do 1000 m
3 min 30 s
1 min 45 s
1 min 54 s
Výstup do 3000 m
14 min 30 s
6 min 0 s
6 min 24 s
Výstup do 5000 m
20 min 30 s   
13 min 0 s
12 min 6 s
Max. vytrvalost
2 h 20 min
2 h 0 min
 2 h 0 min
Kulomety
1–2×7,92 mm
2×7,92 mm
2×7,92 mm
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