Sikorskij Ilja Muromec:
Zrození strategických bombardérů

Některé země při dálkovém průzkumu či bombardování vsadily spíš na vzducholodě, ale stále více se ozývali také vizionáři, kteří prosazovali těžké vícemotorové letouny. Mezi ně náležel i ruský konstruktér I. I. Sikorskij, který postavil stroj Ilja Muromec, ve své době nesporně nejvýkonnější dálkový letoun na světě.

Sovětská propaganda pochopitelně odsuzovala carskou éru, zároveň však hlasitě chválila řadu technických novinek z této doby. K typům, které postupně získaly téměř kultovní status, patřil rovněž čtyřmotorový strategický letoun Ilja Muromec, jenž stále představuje i předmět obdivu současné ruské propagandy. A je třeba zdůraznit, že zcela právem, jelikož navzdory některým nedostatkům se jednalo o skutečně přelomovou konstrukci, jež bez přehánění položila základy pro další evoluci strategického letectva (nejen) v Rusku.

Cesta k rekordnímu letounu
Za minulého režimu bylo prakticky povinností chválit ruské vynálezce a jejich práci, ačkoli se tato tvrzení někdy míjela s historickou realitou. V řadě oblastí však byla i naprosto oprávněná, což se týkalo např. těžkých dálkových letounů, jelikož není nikterak přehnané tvrdit, že se tato kategorie zrodila v carském Rusku. Hlavní zásluhy na tom nesl slavný Igor Ivanovič Sikorskij (1889–1972), jenž po emigraci do USA získal proslulost zejména jako tvůrce vrtulníků, avšak ve své vlasti se věnoval spíš strojům s pevným křídlem. V roce 1911 začal pracovat na návrhu letounu S-21, který měl překonat tehdejší rekord nosnosti kolem 600 kg. V roce 1913 postavil prototyp, který dostal jméno Russkij Viťaz („Ruský rytíř“), jenže uváděné parametry vyvolaly po světě převážně skepsi a čekala se katastrofa. Na tehdejší poměry obří čtyřmotorové letadlo, jehož rozpětí činilo 28 m, odstartovalo 10. května 1913 a vedlo si výborně, jenže skepse trvala a spousta lidí pokládala „Ruského rytíře“ za výmysl carské propagandy. Letoun dokázal unést tehdy neslýchaných sedm osob a disponoval i střelištěm pro kulomet, jelikož Sikorskij počítal i s vojenským uplatněním. V červnu 1913 byl ale parkující prototyp poškozen nárazem jiného letounu a tvůrce se rozhodl jej neopravovat, protože již pracoval na novém stroji S-22, jenž se stal známým pod jménem Ilja Muromec, jež odkazovalo na mocného ruského bohatýra. První prototyp vzlétl 23. prosince 1913, okamžitě vzbudil velikou pozornost a začal sbírat prvenství a rekordy. Ve své době představoval skutečný přelom, protože šlo o první letoun, u kterého se hledělo na pohodlí cestujících, a proto měl oddělenou kabinu pro pasažéry, vytápění s pomocí horkých výfukových plynů a elektrické osvětlení, a dokonce i palubní WC. Pojal patnáct osob a psa, se šesti lidmi na palubě vydržel ve vzduchu 6,5 hodiny a s jedním mezipřistáním zvládl přelet z Petrohradu do Kyjeva a zpět. Konstrukčně šlo pochopitelně znovu o dvojplošník, sice mohutný, ovšem i překvapivě elegantní a vybavený prosklenou přídí. O pohon se staraly čtyři motory s tažnými vrtulemi, instalované mezi křídly.

Vznik nové vojenské obměny
U prototypu se užívaly německé agregáty Argus, vypuknutí války však samozřejmě způsobilo konec rusko-německých obchodů, takže se Sikorskij musel obrátit jinam. Navíc to znamenalo krach původních záměrů, podle kterých měla sériová letadla Ilja Muromec v roce 1915 zahájit pravidelnou vzdušnou dopravu. Rusko-Baltský vagonový závod (RBVZ) sice rozběhl výrobu, ale válka dostala předost, a tak sériové letouny směřovaly k carovým vzdušným silám, kterým velel carův švagr, velkokníže Alexandr Michajlovič. Dopustil se sice mnoha chyb, ale musí se mu přiznat velké, snad i rozhodující zásluhy za změnu carova zpočátku skeptického názoru na letectvo. Stroje Ilja Muromec ovšem reprezentovaly techniku natolik zvláštní, že nespadaly do standardní výzbroje letectva. Vytvořily tzv. Eskadru vzdušných korábů (EVK), která měla být k dispozici přímo nejvyššímu velení, aby plnila strategicky významné úkoly. Ačkoliv to vedlo též k nárůstu pověstné carské byrokracie, v principu šlo o správné rozhodnutí, protože výkony Muromců skutečně překonávaly takřka vše, co se tehdy na nebi vyskytovalo, a proto se s nimi počítalo pro specifické role. Na počátku šlo především o průzkum, k němuž tato letadla nosila nejen velké fotoaparáty, ale také temnou komoru k vyvolávání snímků, a tak mohly fotografie okamžitě po přistání směřovat do štábů. Podnik RBVZ poté přešel na výrobu nové verze S-23 čili série V, která dostala domácí motory Russobalt a měla jednoznačně vojenské určení, které kromě průzkumu zahrnovalo i bombardování. Letoun dopravil přes 400 kg bomb a pro vlastní ochranu nesl několik kulometů. Kromě britských zbraní Vickers ráže 7,7 mm či jejich ruských příbuzných Maxim ráže 7,62 mm se později uplatňovaly též britské kulomety Lewis, případně americké zbraně Colt či dánské kulomety Madsen. Na několika exemplářích se objevil rovněž kanon Puteaux ráže 37 mm, jenž se měl užívat proti vzducholodím nebo pozemním cílům. Šlo o inovativní koncept, který se ale v praxi příliš neosvědčil, neboť zpětný ráz palby způsoboval velké vibrace letadla, takže zůstalo pouze u kulometů.

Schopnost nést těžké bomby
Jejich počet se ovšem zvyšoval, protože první vojenské stroje S-22 (čili série B), které vznikly přestavbami civilních letounů, nesly jen dvě zbraně, avšak na verzi S-23 se již nacházely čtyři nebo pět kulometů a u dalšího provedení S-24 (neboli série G-1) se počet mohl zvýšit na sedm zbraní. Tato verze se zároveň vyznačovala částečně přepracovanou konstrukcí draku a pro její pohon sloužily importované britské motory Sunbeam, které nabízely vyšší spolehlivost a větší výkon, takže vzrostla také nosnost letadla. Ilja Muromec verze S-24 tudíž dopravil až půl tuny pum, které se zavěšovaly do trupové pumovnice ve svislé poloze i pod vnější závěsy. Obvykle se jednalo o malé bomby o hmotnosti 5, 10 nebo 33 kg, schopnosti letounů však logicky vedly k experimentům s ještě většími zbraněmi. Rusové tedy vyrobili pumy o váze 245 kg a posléze i 410 kg, což byly tehdy vůbec největší letecké bomby na světě. Mezitím pokračoval též vývoj konstrukce letounu, a proto vznikly další verze S-25 (série G-2), S-26 (série D-1) a S-27 (série E-1), u nichž se opět použily zahraniční agregáty, a to britské Sunbeam a francouzské Renault o výkonu přes 160 kW. U poslední zmíněné verze to tudíž umožnilo zvýšit maximální nosnost bomb na tehdy neuvěřitelných 1500 kg, avšak vznikly pouze dva exempláře tohoto provedení, neboť i sám inženýr Sikorskij se přikláněl k názoru, že evoluční potenciál stroje Ilja Muromec už je takřka vyčerpán. V roce 1916 tedy začal pracovat na letounu nové konstrukce, který nesl jméno Alexandr Něvskij, ten však už neopustil kreslicí prkno, jelikož Rusko upadlo do chaosu revolucí a občanské války. Ostatně v té době se snižovala i reálná bojová hodnota vyrobených a provozovaných Muromců, protože chyběly náhradní díly a klesala kvalita údržby. Bylo tedy vskutku příznačné, že celkově vzniklo patrně 79 letounů řady Ilja Muromec, avšak asi čtvrtina z tohoto počtu byla ztracena při různých nehodách. V důsledku bojové činnosti nepřítele přišli Rusové jenom o tři Muromce, z nichž jeden byl sestřelen ve vzdušném souboji, zatímco zbylé dva padly na konto německých protiletadlových děl.

Promyšlená taktika nasazení
Onen jeden letoun byl ztracen ve vzdušném souboji, jenž se uskutečnil 12. září 1916. Čtveřice německých stíhaček Albatros zaútočila na osamocený ruský bombardér, jehož střelcům se ale podařilo sestřelit trojici německých letounů, avšak čtvrtý nakonec poslal ruského obra k zemi. Ona osamocenost stroje Ilja Muromec se musí zdůraznit, jelikož se jednalo o dost neobvyklou situaci. Rusové totiž vesměs posílali do akce větší skupiny, jež čítaly až deset Muromců, které se tak mohly vzájemně krýt palbou svých četných kulometů. Také proto na ně němečtí stíhací piloti útočili jenom neradi. Těchto gigantů se prostě a jednoduše báli, k čemuž přispíval i fakt, že proud vzduchu vířený čtveřicemi vrtulí ruských bombardérů za nimi produkoval turbulence tak silné, že útočící německá letadla kvůli tomu v několika případech údajně ztratila stabilitu a spadla do vývrtky. Společná obrana skupin Muromců ale reprezentovala jenom jednu položku v taktice nasazení, která byla tehdy rovněž čímsi zcela revolučním. Jiné státy obvykle posílaly proti nepříteli jen nepočetné skupiny bombardérů, při plánování sázely z velké části na štěstí a hodnocení škod prakticky neexistovalo. Rusové naopak všechno plánovali pečlivě a dokázali i získávat informace o účincích náletů, pro což se využívalo oněch průzkumných Muromců, jež nesly fotoaparáty a často tvořily součást útočných skupin. Muromce útočily i na silně bráněné cíle včetně velitelství vyšších německých a rakouských jednotek. EVK provedla celkem okolo 400 bojových misí, při nichž shodila více než 65 tun pum. Menšího počtu bombardérů se poté zmocnila Rudá armáda, která je nasadila během občanské války a během války s Polskem, ale trochu paradoxní je, že jeden kus získali i Poláci. Několik Muromců sloužilo při výcviku a při civilní přepravě nad SSSR až do roku 1923. Tehdy už byly nesporně zastaralé, ale inspirovaly další vývoj těžkých dálkových letadel. Žádný Ilja Muromec se do dneška bohužel nedochoval, pro natáčení sovětského filmu Báseň o křídlech (1977) však byla postavena replika, kterou lze stále zhlédnout v leteckém muzeu Monino u Moskvy.
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Parametry letounu Sikorskij Ilja Muromec
Verze / série
S-23 / V
S-24 / G-1
Standardní osádka
5–7 mužů
5–7 mužů
Rozpětí křídla
29,8 m
30,9 m
Celková délka
17,5 m
17,1 m
Celková výška
6,3 m
6,3 m
Prázdná hmotnost
3500 kg
3800 kg
Vzletová hmotnost
5000 kg
5400 kg
Výrobce motorů
Russobalt
Sunbeam
Výkon motorů
4×110 kW
4×118 kW
Max. rychlost
120 km/h
135 km/h
Max. vytrvalost
4,5 hod.
4 hod.
Bojový dostup
3500 m
3000 m
Nosnost pum
420 kg
500 kg
Počet kulometů
4–5
6–7

První doprovodný stíhač
Ačkoli Sikorského bombardéry nesly silnou obrannou výzbroj, sám konstruktér hájil názor, že by je měly doprovázet speciálně k tomu určené stíhací letouny. Navrhl tedy dvouplošník S-16, jenž poprvé vzlétl 6. února 1915. Nejdřív se pro jeho pohon počítalo s francouzským motorem Gnome Monosoupape o výkonu 75 kW, ovšem propuknutí války způsobilo omezení produkce a k dispozici byl jen agregát s výkonem 60 kW. To se tedy zákonitě podepsalo na parametrech nového stíhače, který dosahoval rychlosti 120 km/h. Později se ale objevily verze se silnějšími motory a lepšími parametry. Nejzajímavější rys S-16 ovšem bezesporu tvořila výzbroj, jelikož se řadil mezi vůbec první letadla se synchronizátorem střelby. Na kapotě motoru nesl kulomet Vickers nebo Colt spojený se synchronizačním zařízením plukovníka G. I. Lavrova. Letoun se vyznačoval vcelku slušným potenciálem, ale jeho reálnou bojovou hodnotu výrazně snižovaly časté poruchy, což byl koneckonců stále vážnější problém celého carského letectva. Reálně se proto odehrálo poměrně málo misí, při nichž S-16 poskytovaly ochranu bombardérům tak, jak si to Sikorskij představoval. Nepochybné však je, že díky S-16 získali ruští stíhací piloti velmi cenné zkušenosti a začali sbírat i vzdušná vítězství.
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