Sopwith Triplane:
Stíhací trojplošník Jeho Veličenstva

Pokud se hovoří o stíhačkách se třemi křídly, pak si zajisté téměř každý vybaví německý Fokker Dr.I. Ten ovšem ve skutečnosti vznikl až jako reakce na první stíhací trojplošník ve službě, jímž byl britský Sopwith Triplane. Navzdory poměrně malému počtu kusů šlo o velice povedený a bojově vysoce úspěšný stroj.

Většinu vojenských letounů „Velké války“ představovaly dvojplošníky, ačkoli se našly firmy, které již tehdy věřily jednomu křídlu. Jinak ovšem převažoval názor, že jedno křídlo trpí příliš velkým plošným zatížením, jaké by tehdejší konstrukce ze dřeva a plátna nemusely vydržet, a tudíž dominovaly dvojplošníky. Někteří konstruktéři ale tvrdili, že vhodným řešením se může stát i trojice křídel, protože každá ze tří ploch pak může být štíhlejší, což zajistí dobrý rozhled a současně zlepší stoupavost. Právě tyto dvě vlastnosti patřily k nejsilnějším stránkám letadla, které jako první trojplošník vstoupilo do řadové výzbroje.

Jak „Štěně“ dostalo třetí křídlo
Po většinu roku 1915 se nadvládě ve vzduchu těšily německé stíhačky, které se mohly chlubit tehdy převratným prvkem v podobě synchronizátoru, díky němuž mohly jejich kulomety pálit skrz okruh vrtule. Země Dohody dokázaly tuto nelehkou situaci vyrovnat až na jaře 1916, kdy také Britové začali do svých stíhaček montovat synchronizátory, avšak Němci záhy poslali do akce novou generaci svých stíhaček, nejdříve stroje Halberstadt a poté slavná letadla Albatros. Právě do tohoto intenzivního boje o dominanci na nebi zasáhl nový typ britské firmy Sopwith, který se oficiálně nazýval Scout, ale takřka nikdo mu tak neříkal, protože tehdy byl a dosud je znám především pod přezdívkou Pup („Štěně“). Byl to lehce a kompaktně řešený dvojplošník, který vypadal tak trochu jako zmenšenina předchozího typu Sopwith 1½ Strutter, a právě to se stalo i důvodem, proč dostal onu přezdívku. Jeho konstruktér Herbert Smith sázel na vysokou obratnost a stoupavost, a tak se „Štěně“ mohlo důstojně měřit i s Albatrosy, které měly daleko výkonnější motory. Dokonce i slavný Manfred von Richthofen pravil, že v podobě letadla Pup měli Britové stíhačku, která byla přinejmenším rovnocenná těm německým. Herbert Smith ale neusínal na vavřínech a hledal způsob, jak výkony „Štěněte“ ještě zlepšit. Šlo mu především o zvýšení stoupavosti a kvalitnější rozhled pro pilota, a tudíž se soukromě pustil do experimentu s cílem přestavět Pup na trojplošník. Prototyp poprvé vzlétl 28. května 1916, shodou okolností přesně v den, kdy první stíhačky Pup odletěly na francouzské bojiště. Mnozí kolegové i vojáci hleděli na trojplošník se směsí úžasu a nedůvěry, takže pouze málokdo věřil, že by mohlo jít o úspěšnou konstrukci. Ale již první zkoušky ukázaly, že nedůvěra nebyla na místě, neboť nový stroj vykazoval opravdu fenomenální obratnost. Jeden z důstojníků sice prohlásil, že letoun na nebi při manévrování vypadá jako „opilé schody“, ovšem to nic neměnilo na faktu, že dokázal předvádět mimořádně rychlé obrátky a skvěle stoupal.

Zkoušky neobvyklé konstrukce
Nový stroj se zpočátku oficiálně jmenoval Sopwith Scout Triplane, později se však označoval již jen jako Sopwith Triplane. Slovo Scout v původním jméně odkazovalo na fakt, že stíhačka byla vytvořena coby derivát konstrukce Sopwith Scout, tedy „Štěněte“. Herbert Smith se totiž snažil šetřit čas i zdroje, a proto jen s minimálními změnami použil trup i ocasní plochy stroje Pup, takže doslovně „nová“ byla jenom soustava trojice nosných ploch. Rozpětí bylo podobné jako u „Štěněte“, ale křídla byla daleko štíhlejší, takže celková nosná plocha byla paradoxně o trochu menší. Pro pilota byla cenná skutečnost, že mu štíhlejší horní křídlo zlepšovalo rozhled z kokpitu. Trojice křídel samozřejmě vyžadovala též jiné řešení vzpěr a drátěných výpletů, ale i to Herbert Smith zvládl pozoruhodně dobře. Z hlediska materiálů šlo o tehdy obvyklé řešení, tzn. kombinaci dřevěné kostry potažené plátnem, a z britského standardu vůbec nevybočovala ani výzbroj ve formě jednoho synchronizovaného kulometu Vickers ráže .303 British, který se nacházel na krytu motoru. Tím byl francouzský rotační devítiválec Clerget 9, který se nejdříve montoval ve verzi 9Z s výkonem 81 kW, ale většina sériových kusů měla agregáty Clerget 9B o výkonu 97 kW (ačkoliv na jednom exempláři se zkoušel také motor Le Rhône 9J). Někdy se vyskytuje tvrzení, že excelentní obratnost a stoupavost nového letounu byla spíš dílem šťastné náhody, protože Smith prostě jenom experimentoval a nebyl si vlastně jistý, co řešení se třemi křídly přinese, v žádném případě však nelze zpochybnit fakt, že Sopwith Triplane byl opravdu jeho originální konstrukcí. Jak bylo ve válečných časech obvyklé, prototyp byl hned poslán do Francie ke zkouškám přímo v žáru bitev. Dorazil tam v polovině června a záhy si získal dobré jméno u pilotů, a tak nebyl důvod zpochybnit rozhodnutí obou vzdušných ozbrojených složek, které se rozhodly objednat produkci stíhaček Triplane.

Produkce na několika linkách
Nesmí se totiž zapomínat, že Velká Británie v té době měla vlastně „dvě letectva“, a sice RFC (Royal Flying Corps) pod vedením ministerstva války a RNAS (Royal Naval Air Service), jež podléhala námořnictvu. A právě RNAS se stala i zdaleka největším uživatelem strojů Sopwith Triplane, ačkoli první objednávku na sériovou výrobu vydalo ministerstvo války pro RFC, jež mělo získat 50 kusů. Námořnictvo si v červnu 1916 objednalo 115 sériových stíhaček, z nichž 75 měla vyrobit sama společnost Sopwith Company, kdežto zbylých 40 letadel mělo pocházet od společnosti Clayton & Shuttleworth. V průběhu roku 1916 byly zadány další dva kontrakty pro druhou zmíněnou firmu, a sice na 100 exemplářů pro RNAS a 106 strojů pro RFC. Někdy na přelomu let 1916 a 1917 bylo objednáno ještě dalších 20 kusů u firmy Sopwith, která měla navíc dodat zhruba deset exemplářů rozložených na součásti, jež měly sloužit jako náhradní, a navíc běžela i produkce menší série (17 nebo 18 kusů) pro francouzské námořnictvo. Zrodil se rovněž nápad zapojit do výroby firmu Aero Works of Oakley, která měla v té době postavit 25 letadel typu 1½ Strutter. Zadání tedy bylo změněno na typ Triplane, avšak produkce probíhala neúnosně pomalu. Firma měla začít předávat sériové stroje v březnu 1917, ještě v červnu však nebyl hotový ani jeden trojplošník a kvalita výroby neodpovídala předpokladům. Kontrakt byl tedy na podzim zrušen a společnost Aero Works of Oakley předala pouze tři exempláře, jež se navíc nikdy nedostaly do boje, neboť se používaly jako školní. Ale ani starší kontrakty nebyly zcela realizovány, jelikož se celkově postavilo jenom 147 kusů letounu Sopwith Triplane, a to v drtivé většině pro RNAS a exportní uživatele. Složka RFC totiž změnila názor a místo strojů Triplane požádala o francouzská letadla SPAD, a proto stíhačky Triplane nikdy ani nenasadila do bojů. Dokonce existují pochybnosti o tom, jestli se nějaké trojplošníky pro RFC doopravdy vyrobily, a pokud ano, šlo zřejmě jen o mizivý počet.

Úspěchy letců britského impéria
Námořní letectvo (tzn. složka RNAS) převzalo v listopadu 1916 první sériový letoun od firmy Sopwith, která do konce roku stačila předat kolem tři desítek exemplářů. V prosinci se přidala s dodávkami též společnost Clayton & Shuttleworth, byť formální převzetí letounů z její linky proběhlo až v lednu 1917, kdy britské trojplošníky stále častěji zasahovaly i do boje. V květnu 1917 už v barvách RNAS operovalo více než pět desítek kusů. Jako první byla novými letadly plně vyzbrojena 1. námořní eskadra, následovala 8. námořní eskadra a po ní ještě eskadry č. 9 a 10, a proto v létě 1917 nad západní frontou operovala více než stovka exemplářů. Ty si záhy získaly značný respekt na německé straně, za což Triplane vděčil především úžasné obratnosti a stoupavosti. Do 6000 stop (tzn. asi 1830 m) se dostal za 5 minut 50 sekund a do 16 400 stop (5000 m) vyšplhal za 26 minut a 30 sekund, čímž předčil drtivou většinu tehdejší konkurence. Na rozdíl od mnoha jiných letadel také ve velkých výškách tolik neztrácel výkony. Z hlediska schopnosti manévrovat jasně překonával první Albatrosy, ačkoli jeho maximální rychlost byla o něco nižší. Triplane si proto oblíbila řada es britského impéria, kterým jednoznačně kraloval Raymond Collishaw z Kanady, který na tomto trojplošníku získal 34 ze svých 60 potvrzených vítězství. Na druhém místě stál Robert A. Little, který si celkově připsal 47 sestřelů, z toho 24 na letadle Triplane. A pomyslný bronz si odnesl Charles D. Booker, jemuž trojplošník pomohl získat 21 z celkových 29 prokázaných vítězství. Letci impéria dali letadlu přezdívky „Tripe“ a „Tripehound“, z nichž druhá, která obsahovala pojem „hound“ („ohař“), odkazovala na jasnou příbuznost se „Štěnětem“. Němci mu dle očekávání říkali prostě „Dreidecker“ („Trojplošník“) a jejich respekt ještě zesílil, když ukořistili a zprovoznili jedno havarované letadlo, které proto dostalo vrtuli a svislou ocasní plochu německé výroby.

Záměry Němců a pochyby Britů
Tyto zkoušky vedly na německé straně k přesvědčení, že trojplošníky představují cestu vpřed, a tudíž byly letecké firmy ve Vilémově říši okamžitě vyzvány, aby také stavěly taková letadla. Z více než tři desítek prototypů se však ujal jen jediný of firmy Fokker, která pak na jeho bázi vytvořila slavný Dr.I, ale je třeba zdůraznit, že navzdory obrovské slávě tohoto typu měla jeho éra jen velmi krátké trvání. To koneckonců platilo také o britském letounu, který si sice získal pochvaly mnoha pilotů, ale v intenzivních „závodech“ o dosažení a udržení vzdušné nadvlády logicky začal záhy zastarávat. Také se projevily některé nedostatky této konstrukce. Vyskytly se potíže se strukturální pevností a několika letounům se ve střemhlavém letu rozpadla křídla. Týkalo se to jenom jedné série strojů z linky firmy Clayton & Shuttleworth, jež pro ně použila výpletové dráty o menším než předepsaném průměru, ovšem přesto sílily pochybnosti, zda má smysl pokračovat se zákonitě komplikovanější koncepcí tří křídel. Jestliže piloti většinou měli pro Triplane jen slova chvály, u pozemního personálu tomu tak úplně nebylo, jelikož Triplane se dosti složitě udržoval a opravoval. Kvůli upevnění trojice křídel k trupu totiž nebylo možné dostat se k nádržím s palivem a olejem bez úplné demontáže křídel. Opravy, jež u jiných typů bez potíží probíhaly v polních dílnách, se v případě strojů Triplane musely mnohdy odehrávat v týlových zařízeních, což se pochopitelně negativně podepisovalo na počtech bojeschopných stíhaček. Začala vadit i slabá výzbroj, jelikož většina německých stíhaček měla dva kulomety, zatímco Triplane nesl jen jediný Vickers. Na sedm kusů se sice pokusně nainstalovala dvojice kulometů a s touto výzbrojí se počítalo i pro všechny stroje z linky Aero Works of Oakley, ale jak už bylo uvedeno výše, ta nakonec vyrobila jen tři nekvalitní kusy. Naprostá většina letadel Triplane tedy nadále operovala jen s jedním kulometem.

Služba v letectvech dalších zemí
Éra britských stíhacích trojplošníků se tak neodvratně chýlila ke konci. V červnu 1917 začaly k jednotkám přicházet první nové stíhací dvojplošníky Sopwith Camel, které z hlediska svých výkonů jasně předstihovaly typ Triplane. Byly rychlejší a obratnější, snášely i větší poškození než relativně křehké trojplošníky, nabízely ještě vyšší stoupavost a nesly dva kulomety. Záhy tedy začalo vyřazování stíhaček Triplane od některých eskader RNAS, což korelovalo i s tím, že některé utrpěly značné bojové ztráty, a proto se jevilo logické soustředit zbylé trojplošníky u menšího počtu jednotek. Bojové operace strojů Sopwith Triplane tak skončily tam, kde také začaly, a sice u 1. námořní eskadry, která jako poslední bojová jednotka RNAS používala tyto letouny až do prosince 1917. Dobře ovladatelné trojplošníky ale v RNAS sloužily až do konce války, a to jako letouny pro pokročilý výcvik u 11. a 12. námořní eskadry. Jedinou další zemí, která provozovala britské trojplošníky ve vyšším počtu, se stala Francie, jejíž námořní letecké síly zformovaly u Dunkerque jednu eskadru se 17 nebo 18 stroji. Jeden Triplane byl zkušebně poslán do Středomoří, kde sloužil u 2. křídla RNAS, aby byl později předán řeckému letectvu. Jeden kus v květnu 1917 koupilo Rusko, kde letoun dostal lyžový podvozek. Ruská vláda pak uvažovala o pořízení většího počtu, avšak bolševická revoluce tomu zabránila, takže letoun se posléze účastnil bojů na straně „bílých“ vojsk proti „rudým“, jimž se však podařilo trojplošník ukořistit, takže na jeho křídlech se objevily rudé hvězdy. Právě tento letoun je jedním ze dvou originálních exemplářů, které se dochovaly dodnes. Stojí v museu Monino u Moskvy, kde má původní ruské znaky. Druhý stroj se nachází v muzeu RAF v Londýně a je to paradoxně jeden z oněch tří nepovedených exemplářů z výrobní linky Aero Works of Oakley. Na světě existuje též několik replik, z nichž dvě jsou schopné letu. Připomínají tak slávu britského trojplošníku, který silám Dohody pomohl zvrátit situaci na obloze.
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Parametry letounu Sopwith Triplane
Rozpětí křídla: 8,08 m
Celková délka: 5,74 m
Celková výška: 3,20 m
Prázdná hmotnost: 450 kg
Vzletová hmotnost: 642 kg
Typ motoru: Clerget 9B
Výkon motoru: 97 kW (130 k)
Max. rychlost: 187 km/h
Praktický dostup: 6250 m
Operační dolet: 516 km
Vytrvalost: 2 hodiny 45 minut
Kulomet: Vickers ráže .303

Neprávem opomíjené kanadské eso
22. listopadu 1893 se v Britské Kolumbii v Kanadě narodil Raymond Collishaw, který se poté stal známým pod přezdívkou „Collie“. Od útlého věku jej přitahovalo moře, takže když v roce 1914 vypukla válka, snažil se vstoupit do Royal Navy, ale nebyl úspěšný. Na konci roku 1915 se ale dozvěděl, že personál naléhavě shání námořní letectvo (Royal Naval Air Service), takže se přihlásil a byl přijat. Prodělal pilotní výcvik, v srpnu 1916 nastoupil k 3. námořnímu křídlu, kde létal na strojích Sopwith 1½ Strutter, a už brzy se projevil jako opravdu nadaný a odvážný letec. Už 12. října 1916 si připsal první vítězství a v úspěších pokračoval, a proto nebylo divu, že se v květnu 1917 stal velitelem 10. námořní eskadry. Většinou létal s její letkou B, ve které sloužili výlučně Kanaďané. Své letouny Sopwith Triplane si (navzdory oficiálním předpisům) nechali natřít černou barvou, takže si pod přezdívkou „Černá letka“ záhy získali velký respekt u svých německých soupeřů. Za dva měsíce si připsali celkem 87 vítězství a sám Collishaw se stal druhým nejúspěšnějším stíhačem britského impéria, ale v kontrastu s tím prvním, jímž byl Billy Bishop, se těšil malému zájmu veřejnosti, jelikož složka RNAS byla prostě daleko méně známá než RFC. V lednu 1918 převzal velení 3. námořní eskadry, přesedlal na letoun Sopwith Camel a bojoval až do konce války, v níž získal 60 vzdušných vítězství. Nárokoval si však víc a podle některých expertů mohl sestřelit možná i kolem 80 německých letadel. V roce 1919 se dostal do Ruska, kde bojoval proti bolševikům. Účastnil se i druhé světové války, jelikož velel 204. skupině RAF v Africe. Zemřel 28. září 1976 jako jeden z nejúspěšnějších pilotů v historii Kanady a současně nejúspěšnější stíhací pilot RNAS.
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