Sopwith Snipe:
Nástupce slavného „Velblouda“

Jak by se dále vyvíjelo vojenské letectví, pokud by první světová válka pokračovala ještě v roce 1919? Nepochybně by se ve větších počtech zapojil do bojů Sopwith Snipe, britský stíhací dvouplošník, jenž se po složitém vývoji dostal do výzbroje až krátce před koncem války coby náhrada legendárního typu Camel.

Popularita vojenských letounů samozřejmě zpravidla souvisí s jejich bojovými úspěchy, avšak existují i typy, které sice do reálných bojů zasáhly jen omezeně, ale přesto si vydobyly velkou oblibu. Coby příklad se dá zmínit Sopwith Snipe, který vstoupil do řadové služby v září 1918, takže již logicky nemohl průběh války nijak zásadně ovlivnit, ale od pilotů se dočkal velikých pochval (které zajímavě kontrastovaly s relativně komplikovaným vznikem letounu) a vydržel pak ve výzbroji britského letectva pozoruhodně dlouho.

Nejasnosti okolo vzniku
Zrození této stíhačky dosud provázejí některé záhady či nejasnosti. Nesporné je, že v britském letectvu se v dubnu 1917 objevily specifikace s názvem Type A1(a), jejichž výsledkem se měl stát výhledový nástupce tehdy nejnovějšího letadla Sopwith Camel. Dokumentace obsahovala mj. max. rychlost 135 mil za hodinu (216 km/h) ve výšce 15 000 stop (4500 m) s tím, že nový letoun bude schopen dosáhnout výšky přes 25 000 stop (7500 m). Výzbroj měla tvořit dvojice pevných synchronizovaných kulometů (zásoba celkem 750 nábojů), jež by mohl doplnit jeden pohyblivý kulomet Lewis (zásoba 250 ran). Letoun měl obdržet i pancéřovou desku za kokpit, optický zaměřovač Aldis a kyslíkový přístroj. Herbert Smith, hlavní konstruktér letecké firmy Sopwith, v srpnu 1917 vypracoval návrh stíhačky, jež sice jasně vypadala jako pokračovatel a náhrada „Velblouda“, zároveň však neexistuje žádný důkaz, že projekt vznikl s cílem vyhovět oněm požadavkům vzdušných sil. Obdobných návrhů tehdy existovalo mnoho a jako nástupce typu Camel vznikl i další stíhač firmy Sopwith jménem Dolphin. Na výkresu ze srpna 1917 se sice nachází i název „Snipe“, jenže ten tam byl zjevně doplněn až později a vše nasvědčuje, že stíhačka z tohoto dokumentu představovala spíš Smithovu soukromou iniciativu. Nejednalo se o nijak převratný design, nýbrž o celkem konzervativní vývoj koncepce „Velblouda“. Některé prvky (mj. ocasní plochy) se dokonce zcela shodovaly a hlavním rozdílem měl být jiný motor. Uvažovalo se o několika typech, mezi nimiž padla volba na agregát Bentley BR1, jenž se tedy použil i v prvním prototypu, který byl hotov v říjnu 1917. V té době se nesporně cosi změnilo, pokud jde o status projektu, ale podrobnosti známy nejsou, ačkoliv nepochybné je, že 19. října 1917 byla zadána objednávka na šest prototypů stroje „Sopwith Single Seater Camel (Snipe)“. Tím ovšem nejasnosti nekončí, protože dokonce už o dva dny dříve vznikla objednávka, která hovořila dokonce o třech stovkách sériových kusů!

Úpravy dalších prototypů
Patrně se jednalo o nějaký administrativní omyl, o čemž svědčí i fakt, že tento evidentně zcela nesplnitelný kontrakt byl v listopadu 1917 zase zrušen. Objednávka na šestici prototypů, mezi něž patřil i ten již existující první kus, ale nadále platila. Firma Sopwith už stavěla druhý stroj, jenž se však výrazně odlišoval. Motor BR1 v prvním letadle totiž dodával výkon 111 kW, tzn. jen o málo více než agregát „Velblouda“ (97 kW), a proto by nová stíhačka patrně nepřinášela velký posun, zatímco ve druhém prototypu se objevil motor Bentley BR2 s výkonem 172 kW. Kolem účelu třetího kusu panují nejasnosti (možná sloužil pro strukturální testy), ale nesporné je, že v prosinci 1917 už létal čtvrtý prototyp. Došlo ovšem k havárii, po které prodělal opravu a velké přepracování, po němž se měl více přibližovat budoucí sériové podobě, přestože tehdy se ještě s jistotou nevědělo, zda na sériovou produkci skutečně dojde. Změnilo se řešení vzpěr, jejichž počet se zdvojnásobil, a proto se od jednokomorové koncepce přešlo k dvoukomorové. Zpočátku ploché boky trupu se zaoblily a změnil se též tvar ocasních ploch, které již vypadaly odlišně než u typu Camel, zůstal ovšem zachován charakteristický „hrbatý“ profil trupu, podle kterého „Velbloud“ dostal jméno. Letoun nesl dva synchronizované kulomety Vickers a jeden pohyblivý Lewis se zásobou celkem 1200 nábojů. První testy ukázaly, že letoun se dosti těžko ovládá a je špatně vyvážený, ale tyto nedostatky se podařilo poměrně rychle vyřešit, a tudíž se Sopwith Snipe mohl zapojit do soutěže s dalšími třemi typy stíhaček s motorem BR2, které se zrodily podle aktuálních požadavků letectva. Šlo o produkty značek Austin, Boulton & Paul a British Nieuport. Z výkonových testů sice vyšel nejlépe Nieuport BN1, avšak jeho konstrukce se zdála příliš křehká, a když byl navíc jeho prototyp zničen při požáru, volba padla na sice ne nejvýkonnější, ale zřejmě nejslibněji působící Snipe.

Začátek sériové produkce
Za toto rozhodnutí se postavil i vrchní velitel letectva Hugh Trenchard, který choval evidentní náklonnost k firmě Sopwith a jejím výrobkům. Čtvrtý prototyp letounu Snipe se tedy v březnu 1918 objevil nad západní frontou, kde absolvoval testy v bojových podmínkách. Ačkoli britští piloti pořád nebyli úplně spokojeni s ovladatelností, letoun se dočkal velkých pochval za svou stabilitu, stoupavost či výborný rozhled z kokpitu. Názory pilotů se poté odrazily v konstrukci pátého prototypu, u kterého se provedly změny především v ocasní části, jenže v té době už se trochu paradoxně rozbíhala sériová produkce letounů Snipe, neboť do konce března 1918 byly zadány kontrakty na impozantních 1700 kusů. První sériové letouny tudíž fakticky odpovídaly ještě ne zcela dokončenému designu a jako opravdu definitivní podobu letounu Sopwith Snipe lze charakterizovat až šestý prototyp, který se opět poněkud odlišoval řešením ocasních ploch. Další změnou byla demontáž pohyblivého kulometu Lewis, jenž chyběl i u sériových letounů. Poměrně komplikovaný vývoj se ale rozhodně vyplatil, neboť hotový Snipe se mohl pochlubit skutečně excelentní obratností a stoupavostí. Objednávky sériové produkce ovšem byly hodně optimistické, protože se plánovalo, že do konce srpna 1918 získá letectvo 200 kusů, ale reálně dorazilo jen 77 letounů. Do konce první světové války vzniklo necelých 300 exemplářů, které postačily na vyzbrojení 43. perutě a 4. australské perutě, jež se tedy staly jedinými jednotkami s tímto typem, které skutečně bojovaly. Sériová letadla Snipe mířila i do výzbroje 208. perutě, v jejich službách však již nasazení nad frontou nestihla. Nejintenzivnější akce prodělaly stroje pilotované Australany ze 4. perutě, mezi kterými získal nejvíce úspěchů Elwyn Roy King. Od „Velbloudů“ přešel právě k typu Snipe, na němž si potom připsal sedm ze svých celkových 26 vítězství. Ze všech pilotů letounu Snipe tak dosáhl největšího počtu sestřelů, ale nejslavnějším pilotem tohoto typu stíhačky zůstává někdo jiný.

Barkerův proslulý souboj
V žádném pojednání o letadle Sopwith Snipe totiž nesmí chybět pilot William George Barker, přezdívaný „Billy“, jenž na tomto stroji získal Viktoriin kříž. Nejvíce času strávil u 15. perutě, ale na podzim 1918 byl krátce přičleněn ke 201. peruti. Jako zkušený pilot obdržel tehdy nové letadlo Snipe, aby ověřil jeho možnosti a porovnal je s „Velbloudem“. 27. října 1918, po dvou týdnech testů, vzlétl z Francie a směřoval do Velké Británie, kam se měl vrátit. Nad frontou se setkal s německým pozorovacím letounem, zaútočil na něj a sestřelil ho, jenže tím dost možná padl do pasti, jelikož vzápětí se stal terčem útoku velké skupiny výtečných německých stíhačů Fokker D.VII. Šlo nesporně o jeden z nejlepších bojových letounů „Velké války“, a ačkoli se i Snipe řadil na špičku, Barker musel zcela sám čelit strašlivé přesile, jelikož Němců bylo tehdy nejméně patnáct. Navzdory tomu přijal boj, ve kterém byl opakovaně zasažen a utrpěl několik zranění, podařilo se mu ovšem nejméně tři (možná i čtyři) německé stroje sestřelit. Jeho vážně poškozený Snipe havaroval při přistání a Barker utrpěl další zranění, ale boj přežil a svědectví ze země potvrdila jeho mimořádný úspěch, za který dostal Viktoriin kříž. Ozývaly se sice také hlasy, že ve skutečnosti udělal velkou chybu a měl pak obrovské štěstí, jelikož vlastně padl do německé pasti a dokázal vyváznout, ale jeho osamocený boj proti přesile nepochybně zaslouží respekt. Sestřely na typu Sopwith Snipe získalo též několik dalších pilotů, avšak rychlý konec války znemožnil rozsáhlejší bojové nasazení tohoto stroje, který byl posléze zvolen jako nový hlavní typ stíhacího letadla Royal Air Force. Nebyl sice z nejrychlejších, ale nabízel výtečnou stoupavost (do 2000 m se dostal za 5 minut a 10 sekund), byl stabilní, měl odolnou konstrukci a v neposlední řadě používal britský motor, kdežto mnoho jiných britských stíhaček spoléhalo na motory francouzské, kterých panoval nedostatek. 

Zklamání jménem Dragon
Zejména proto nebyl zvolen výkonnější Martinsyde Buzzard, ve kterém pracoval francouzský motor Hispano-Suiza a který nabízel vyšší rychlost a dolet. V zájmu prodloužení doletu stroje Snipe vznikla modifikace Snipe Ia, jenž nesla v trupu další palivovou nádrž, avšak to působilo potíže se stabilitou, takže nakonec této úpravě odpovídalo jen několik málo z celkem asi 2000 dodaných strojů Sopwith Snipe. V případě pokračování války by se ovšem výroba stupňovala, jelikož letectvo původně žádalo snad až okolo 5000 exemplářů. Celkem konzervativní, ovšem zjevně povedená a osvědčená konstrukce Snipe se stala i základem pro další dva typy letounů. První dostal jméno Sopwith Dragon, protože k jeho pohonu sloužil motor ABC Dragonfly, od něhož si inženýři slibovali zcela mimořádné parametry. Hvězdicový agregát se ale ukázal jako obrovské zklamání, protože sice teoreticky produkoval výkon přes 250 kW, ale vyznačoval se enormní nespolehlivostí. Letectvo objednalo 200 strojů Dragon a společnost Sopwith opravdu dodala všechny draky, jen několik kusů však bylo plně dokončeno. Potíže s motory Dragonfly neumožnily dodání ani jediného letadla nějaké bojové jednotce, a tudíž se celý projekt Dragon změnil v ostudné fiasko. Mnohem lépe dopadl Sopwith Salamander, jak se jmenovala varianta Snipe k útokům na pozemní cíle. Již základní Snipe mohl nést i čtyři malé bomby o hmotnosti po 11 kg, což dokázal i Salamander, jenž ale navíc nesl větší zásobu munice pro dva kulomety (2000 ran) a zejména pancéřování motoru, kokpitu a palivového systému. Výsledný letoun tak mohl bezpečněji operovat v malých výškách nad německými zákopy. Konstrukce se osvědčila a vzniklo pět stovek kusů, jež sloužily ještě několik let po válce, kdežto základní Snipe opustil službu až v roce 1926. Sloužil též v Kanadě, Austrálii a Brazílii a nejméně jeden kus ukořistili od intervenčních vojsk ruští bolševici. Dnes existují dva originální stroje Sopwith Snipe a také několik opravdu působivých replik schopných letu.
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Parametry letounu Sopwith Snipe
Rozpětí křídla: 9,14 m
Celková délka: 6,05 m
Celková výška: 2,90 m
Prázdná hmotnost: 592 kg
Vzletová hmotnost: 914 kg
Motor: rotační Bentley BR2
Výkon motoru: 172 kW
Max. rychlost: 195 km/h
Max. vytrvalost: 3 hodiny
Operační dostup: 9500 m
Výzbroj: 2× 7,7mm Vickers
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