Duel: Sopwith Camel vs. Fokker Dr.I:
Legendární stroje nebeských rytířů

Mezi stíhačkami první světové války dosáhla takříkajíc ikonického významu dvě letadla, poháněná rotačními motory, a to britský „Velbloud“ a německý trojplošník Fokker. Jak to ale bylo s jejich důležitostí a kvalitami ve skutečnosti? Zaslouží si tyto stroje svá místa po právu? A který z nich byl nakonec tím lepším?

Jistě není málo těch, které k zájmu o historii letectví přivedly romány W. E. Johnse, v nichž se objevuje slavná (ač fiktivní) postava britského pilota Biggleswortha alias „Bigglese“. Létal na stíhacím stroji Sopwith Camel, zatímco jeho němečtí nepřátelé zpravidla používali trojplošník Fokker Dr.I. Na těchto strojích koneckonců létala rovněž řada skutečných es, mezi nimiž byl i „Rudý baron“ Manfred von Richthofen. Také nemálo filmů o první světové válce budí dojem, že tyto dva letouny byly nejrozšířenějšími typy stíhaček. Přinejmenším v tomto ale skutečnost neodpovídá představě, protože doba spektakulárních soubojů „Velbloudů“ s trojplošníky měla jen krátké trvání a oba musely záhy ustoupit lepším typům.

Dva kulomety kryté „hrbem“
Duben 1917 se do dějin britského letectva zapsal coby „Krvavý duben“. Britové utrpěli hodně těžké ztráty, které šly zejména na konto německých stíhačů značek Albatros a Halberstadt, jež byly vyzbrojeny dvojicí synchronizovaných kulometů. Vzdušné síly Britského impéria už sice také disponovaly tímto zařízením, ale jejich letouny Sopwith 1½ Strutter, Pup a Triplane měly pouze jeden synchronizovaný kulomet, navíc jich bylo málo a byly na frontě rozmístěny příliš řídce. Stroje s černými kříži triumfovaly, jejich dominance však měla záhy skončit. V prosinci 1916 byl totiž zalétán prototyp stíhačky, od které si britské letectvo i firma Sopwith slibovaly, že neutěšenou situaci zvrátí. Letoun s oficiálním názvem F.1 byl poháněn rotačním motorem a nesl dvojici kulometů Vickers, vybavených zdokonaleným synchronizátorem, který zajišťoval podstatně vyšší rychlost palby než u předchozích strojů. Během testů jeden z pilotů upozornil, že aerodynamický kryt závěrů kulometů připomíná hrb. Vzápětí se stíhačce dostalo přezdívky Camel (Velbloud), která se potom zcela běžně užívala i v oficiálních dokumentech a málokdo sáhnul k původnímu označení Sopwith F.1. Z hlediska konstrukce se jednalo o konvenční typ, tedy dvouplošník vyznačující se dřevěnou kostrou s převážně plátěným potahem, ačkoli okolo kokpitu byl trup sestavený z překližkových panelů. Zvláštností „Velblouda“ ale bylo umístění prvků v trupu, jelikož motor, palivová nádrž, výzbroj i pilot (celkem asi 90 % váhy letadla) se nacházeli zhruba v prvních dvou metrech délky trupu. Aerodynamický střed se tudíž shodoval s těžištěm, což mělo za následek ohromnou obratnost, ale současně nestabilitu a obtížné řízení nové stíhačky. Rotační motor navíc produkoval obrovský gyroskopický moment, kvůli němuž měl stroj neustále tendenci se stáčet vpravo. Není proto divu, že nástup sériových stíhačů typu Camel v červnu 1917 neprovázelo velké nadšení.

Nejrychlejší zatáčka doprava
Zmíněné zvláštnosti řadily „Velblouda“ mezi náročné stíhací letouny, což velmi kontrastovalo s naopak pověstně „poslušnými“ letouny Pup a Triplane. Dva kulomety a úžasná obratnost ale současně vynášely Camel na tehdejší výkonnostní špičku, takže pro obávané německé letouny značky Albatros představoval nový britský letoun protivníka přinejmenším rovnocenného. Na jeho nezvyklé vlastnosti nebylo lehké si zvyknout a mezi začínajícími piloty budil „Velbloud“ spíše obavy, ale zkušená esa si s ním dokázala poradit a uměla jeho schopnosti využívat. Mezi charakteristické a proslavené „kousky“ prováděné s tímto letadlem patřila ostrá pravá zatáčka, při které se využívalo zmíněného rotačního momentu motoru, a tudíž se Camel dovedl obracet vpravo rychleji než jakýkoli jiný stroj. Zatáčka doleva ale byla logicky o to obtížnější, což pak někteří zkušení piloti řešili tak, že se s „Velbloudem“ raději otočili o tři čtvrtiny kruhu vpravo, protože to bylo prostě rychlejší než točení vlevo. K pohonné jednotce letounu je potřeba dodat ještě to, že se instalovala celá řada typů, byť ve všech případech šlo o rotační agregáty s devíti válci. Největší část ze zhruba 5490 postavených letounů Sopwith Camel obdržela motory typu Clerget 9B, ale menší počty létaly s jednotkami Le Rhône 9J, Gnome Monosoupape a Bentley BR-1. Pro zajímavost lze doplnit, že se v závislosti na typu motoru používaly i dva různé typy synchronizátorů střelby. Camel byl každopádně prvním sériově vyráběným britským stíhačem se dvěma synchronizovanými kulomety a postaral se o zvrat situace nad frontou, byť u něj víc než u jiných typů záleželo na schopnostech pilota. Dosud se často objevuje i údaj, že si Camel připsal v I. světové válce víc sestřelených německých letadel než kterýkoli jiný britský letoun; někteří odborníci to zpochybňují, byť nelze popřít, že „Velbloud“ byl opravdu účinnou zbraní, která si zachovala význam až do konce konfliktu.

Letectvo žádá o trojplošníky
Ačkoliv „Krvavý duben“ přinesl velká vítězství pro císařské letectvo, jeho velení se (a nikoliv neoprávněně) obávalo, že se nebude téměř neomezené vzdušné nadvládě těšit dlouho. Zmýlilo se však v odhadu, že nejperspektivnějším z nových britských letadel bude trojplošník Sopwith Triplane a že jeho vývojem vznikne stíhač, jenž překoná Albatrosy. Tím se pak ve skutečnosti stal dvouplošník Camel, ale na německé letectvo nejvíce zapůsobil právě Triplane, a proto byl v červenci 1917 zformulován pokyn pro německé výrobce letadel, aby také navrhnuli stíhačky se třemi křídly. Firma Fokker zpočátku nejevila příliš zájmu, jelikož věřila v trvající možnosti dvojplošníků a dlouhodobou převahu jednoplošníků, ovšem přesto nakonec postavila prototyp Fokker V.4. Určitým paradoxem bylo, že se o pohon staral kořistní motor Le Rhône, který byl poté zkopírován a sériově vyráběn jako Oberursel Ur.II. Na prototypu V.6 byl zkoušen řadový motor Mercedes, ale jako vhodnější se ukázal rotační agregát, takže na základě prototypu V.4, který byl ještě přestavěn do podoby V.5, vznikla tři předsériová letadla se jménem Fokker F.I, jejichž pohon zajišťoval motor Oberursel. Jestliže Albatrosy přinášely pokrokovou konstrukci polo-skořepinového typu s překližkovým potahem, pak značka Fokker se držela konzervativní koncepce s dřevěnou kostrou a plátěným potahem, avšak na výztužná žebra použila překližku. Jako výzbroj nesl trojplošník dva synchronizované kulomety Spandau. Hlavní devizou letadla ovšem byla jeho mimořádná obratnost a stoupavost, která vyplývala z malého zatížení a velké nosné plochy trojice křídel. Právě tyto vlastnosti hodně chválili první němečtí piloti, kteří měli možnost do letounů Fokker F.I usednout. Zřejmě nepřekvapuje, že jimi byla slavná stíhací esa Werner Voss a Manfred von Richthofen, z nichž druhý posléze proslavil i definitivní sériovou podobu trojplošníku, která dostala označení Fokker Dr.I.

Velké úspěchy i kontroverze
Předsériové letouny Fokker F.I prodělaly bojovou premiéru na přelomu léta a podzimu 1917 a byl to právě „Rudý baron“ von Richthofen, jenž 1. září 1917 dosáhl pro německý trojplošník i prvního sestřelu. Jeho kolega Voss zahynul 23. září 1917 v jiném exempláři téhož typu, avšak již v říjnu dorazily ke stíhacím útvarům první sériové stíhačky Dr.I. Od předsériových se lišily poněkud jiným tvarem kapotáže motoru a rovnými, nikoli zakřivenými náběžnými hranami na vodorovné ocasní ploše. Trojplošníky začaly sbírat úspěchy, byť stejně jako v případě letounů Sopwith Camel platilo, že nepatřily mezi snadno ovladatelné, protože jejich kompaktní design měl za následek podobně vysokou obratnost, ale také obtížnou ovladatelnost. Špičková esa ale rychle našla ve Fokkerech zalíbení a zpravidla je preferovala před rychlejšími, ale strukturálně slabými Albatrosy. Záhy ovšem vyšlo najevo, že ani trojplošníky nejsou z tohoto hlediska bez chyby, neboť do konce roku 1917 došlo k několika tragickým haváriím, za nimiž byla posléze odhalena příčina v podobě nedostatečného uchycení překližkových žeber v křídlech. Pokud se tak letadlo vystavilo velkému namáhání, zvláště ve střemhlavém letu, mohlo dojít k rozpadání konstrukce křídel. Dalším zdrojem potíží byly rotační motory; vedle standardního agregátu od firmy Oberursel se omezeně používaly i jiné, např. Goebel a Siemens und Halske, všechny ale pojila potřeba kvalitního mazadla ve formě ricinového oleje. Dohoda ho měla dostatek, ovšem Centrální mocnosti musely používat náhražky, kvůli nimž logicky klesala spolehlivost a výdrž agregátů. Éra trojplošníků tak trvala jen do května 1918, kdy k jednotkám dorazily výkonnější stíhače Fokker D.VII s řadovými motory. Zbývající ze zhruba 320 vyrobených letounů Dr.I se tedy záhy začaly stahovat z první linie a nedostatek mazadel vedl v červenci k tomu, že slavné trojplošníky prakticky skončily bojové letecké operace.
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Parametry stíhacího letounu Sopwith F.1 Camel
Rozpětí křídla: 8,53 m
Celková délka: 5,72 m
Celková výška: 2,59 m
Prázdná hmotnost: 421 kg
Vzletová hmotnost: 659 kg
Typ motoru: rotační Clerget 9B
Výkon motoru: 97 kW
Max. rychlost: 185 km/h
Max. dolet: 485 km
Bojový dostup: 5800 m
Výzbroj: dva 7,7mm kulomety Vickers

Parametry stíhacího letounu Fokker Dr.I
Rozpětí křídla: 7,19 m
Celková délka: 5,77 m
Celková výška: 2,95 m
Prázdná hmotnost: 406 kg
Vzletová hmotnost: 586 kg
Typ motoru: rotační Oberursel Ur.II
Výkon motoru: 82 kW
Max. rychlost: 180 km/h
Max. dolet: 300 km
Bojový dostup: 7000 m
Výzbroj: dva 7,92mm kulomety Spandau

Měření sil
Jak britský „Velbloud“, tak německý trojplošník Fokker vznikly coby odpovědi na situaci, jež na obloze nad západní frontou existovala od léta 1916 do jara 1917. Britové zoufale toužili po letounu, jenž bude výkonnější než Pup a vyrovná převahu německých dvouplošníků Albatros, kdežto Němci chtěli napodobit úspěchy britského trojplošníku. V každém případě byl hlavním cílem inženýrů obou zemí letoun, který kladl důraz na obratnost. Sopwith Camel i Fokker Dr.I tak byla kompaktně řešená a vysoce obratná, ale nestabilní a nesnadno ovladatelná letadla, jež nepatřila do rukou začátečníkům. Jedině zkušení piloti dokázali nejenom využít jejich zvláštní vlastnosti, ale také si poradit s jejich náročným řízením. Platilo, že Camel byl o něco rychlejší, avšak Fokker se mohl pochlubit lepší obratností a stoupavostí. Na straně britského letounu ale stály spolehlivější motory, kdežto výdrž agregátů Oberursel představovala „kámen úrazu“ pro německé letouny. Hodí se zmínit ještě jednu vlastnost „Velblouda“, která neměla pro vzdušný souboj význam, ale přispívala k celkové užitečnosti letadla, a sice fakt, že měl i dva závěsníky pro lehké pumy. Právě kvůli tomu mohl Sopwith Camel sloužit až do konce války, ačkoli jeho výkony již nedostačovaly na špičku; pořád se totiž uplatnil jako efektivní nástroj pro útoky na pozemní cíle, k čemuž se Fokker příliš nehodil, nehledě k tomu, že od léta 1918 byla naprostá většina trojplošníků mimo provoz. Jakousi „zlatou érou“ boje těchto dvou slavných letadel tak bylo jaro 1918. Dne 21. dubna onoho roku zahynul ve Fokkeru během střetnutí s „Velbloudy“ legendární „Rudý baron“, byť příčinou jeho smrti byla podle dnes převládajícího názoru palba ze země. A už brzy zasáhl do boje dvojplošník Fokker D.VII, který střídal trojplošníky a jasně překonával Camely. Oba stroje proto opustily službu v první linii, přestože jejich místo v „síni slávy“ leteckých bojů jim zůstává navždy. Zvláště v případě letounu Fokker Dr.I však platí, že jeho reálný význam za jeho pověstí poněkud zaostává.
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