Sovětské raketové stíhačky:
Slepá ulička v honbě za rychlostí

Druhá světová válka přivedla na scénu reaktivní vojenská letadla, za jejichž vývoj náleží největší zásluhy Britům a Němcům. Také jiné země však toužily po této kategorii zbraní. Sovětský svaz vkládal velké naděje do raketové stíhačky BI, avšak její výkony byly spíše zklamáním a vývoj nakonec směřoval jinou cestou.

Sovětskému svazu se dá vytýkat opravdu ledacos, avšak rozhodně ne to, že by zanedbal vývoj raketových motorů. Již před druhou světovou válkou se pracovalo na řadě projektů, v nichž se využíval raketový pohon. Do historie válek se pak nesmazatelně zapsaly sovětské raketomety, známé pod přezdívkou „Kaťuše“, a jejich příbuzní, letecké neřízené rakety řady RS. Ale vedle raketových zbraní se sovětští konstruktéři zabývali také vývojem letadel s raketovými motory. Prvotní působivé úspěchy německé Luftwaffe způsobily, že sovětské letectvo začalo toužit po něčem, co přinese kvalitativní zvrat ve vzdušných soubojích. Odpovědí měl být stíhací letoun, jemuž raketový pohon propůjčí enormní rychlost a stoupavost.

Ambice, nápady a problémy
Vývoj raket měl v Rusku dlouhou tradici, do níž samozřejmě náleží i slavný vědec Konstantin Eduardovič Ciolkovskij, který položil teoretické základy pro let do kosmu. Po I. světové válce dostal v Sovětském svazu prioritu vývoj vojenských raketových zbraní, především neřízených střel odpalovaných ze země i vzduchu, ale záhy se objevily i první projekty letadel opatřených raketovými motory, jimž se tehdy říkalo „raketoplány“. Za zlomové datum lze v tomto smyslu pokládat 12. červenec 1940, kdy Rada lidových komisařů (tzn. vláda SSSR) na svém zasedání schválila požadavek letadla s reaktivním pohonem pro vysoké rychlosti ve stratosféře. Tohoto zasedání se účastnil i letecký konstruktér Viktor Fjodorovič Bolchovitinov, jenž s sebou vzal i své dva vynikající inženýry, jimiž byli Alexandr Jakovlevovič Berezňak a Alexej Michajlovič Isajev. Právě oni pak byli pověřeni realizací vládního požadavku. První designy představovaly poměrně malý, jen cca 1500 kg vážící letoun se smíšenou konstrukcí z překližky a duralu. Pro pohon byl určen raketový motor, který měl vyvinout Leonid Stěpanovič Duškin z Reaktivního vědecko-výzkumného institutu (RNII). Motor nazvaný RD-1A-1100 užíval coby palivo běžný letecký petrolej (kerosin), zatímco okysličovadlem byla kyselina dusičná. Měl zajistit tah přes 11 kN, neustále se však potýkal s potížemi kvůli složitému způsobu dodávky paliva (který byl poháněn malou turbínou) a kvůli obrovské korozi způsobované kyselinou dusičnou, jež rychle rozleptávala i spalovací komoru zhotovenou z jakostní chromové oceli. Isajev přišel s řešením dodávek paliva pomocí stlačeného vzduchu, jenže to učinil dne 21. června 1941, tzn. den před německým útokem na Sovětský svaz. Podporu pro vývoj „raketoplánu“ poskytl také sám Josif Stalin, konstruktéři se však kvůli válce pochopitelně ocitli pod enormním tlakem. Takřka jako zázrak působí fakt, že 1. září 1941 byl dokončen a připraven k testům prototyp stíhače BI, což tehdy oficiálně znamenalo „bližnij istrebitěl“ (stíhač krátkého dosahu), ačkoliv prakticky se to již v té době zpravidla chápalo jako iniciály konstruktérů.

Začátek letových zkoušek
BI byl pojat jako přepadový stíhač protivzdušné obrany, značně kompaktní, vybavený rovným křídlem a konvenčními ocasními plochami. Kostra byla dřevěná a povrch byl částečně plátěný a částečně překližkový. Využití kovu v draku bylo minimální, pouze klapky byly z duralu. Pro konstrukci pohonné soustavy se použila primárně chromniklová ocel, z níž bylo zhotoveno též celkem patnáct tlakových nádrží na kerosin, kyselinu dusičnou a stlačený vzduch. Ocel ovšem příliš dobře neodolávala korozi, takže se nádrže na kyselinu musely průběžně vyměňovat. Pro letoun se nejprve plánovala výzbroj ve formě čtyř kulometů, avšak nakonec se použila dvojice kanonů ŠVAK ráže 20 mm v přídi, pro něž byla přepravována zásoba celkem 90 nábojů. Ještě v září 1941 zahájil prototyp BI-1 klouzavé bezmotorové lety, ovšem již v říjnu bylo třeba celý Bolchovitinův letecký závod OKB-293 a výzkumný ústav RNII evakuovat za Ural, konkrétně k jezeru Bilimbaj u Sverdlovsku. Tam se letoun chystal k prvnímu motorovému letu, k němuž navzdory pokračujícím problémům s motory došlo 15. května 1942. Motor tehdy pracoval jen s polovičním tahem, dosažené výkony (jako rychlost 400 km/h) nebyly zrovna příliš působivé a při přistání byl letoun poškozen natolik, že pro další testy byl raději postaven druhý prototyp s označením BI-2. Zkušební letci Grigorij Jakovlevič Bachčivandži (který seděl v letadle BI-1 při prvním letu) a Konstantin Afanasjevič Gruzdev podstupovali značné riziko, protože letoun byl nestabilní, špatně ovladatelný a během přistání výslovně nebezpečný. Kolový podvozek se proto v zimě 1942–1943 vyměnil za lyžový, což situaci trochu zlepšilo. Byly postaveny i další dva prototypy BI-3 a BI-4, z nichž druhý měl sloužit jako etalon pro sériovou výrobu třiceti až padesáti kusů s označením BI-VS („Vojskovaja Serija“). Ty měly disponovat nejenom dvojicí kanonů, ale i kontejnerem na deset malých bomb, o kterých se předpokládalo, že je letouny BI budou „rozptylovat“ nad formacemi nepřátelských bombardérů. Letectvo vyjadřovalo opatrný optimismus, ale 27. března 1943 přišla velká tragédie.

Katastrofa a její následky
Prototyp BI-3 zcela normálně odstartoval k dalšímu testovacímu letu, v malé velké výšce však náhle ztratil stabilitu a zřítil se poblíž jezera Bilimbaj. Letoun byl zničen a jeho zkušební pilot Bachčivandži zahynul. (Nějakou morbidní náhodou za 25 let přesně ve stejný den zemřel Jurij Gagarin!) Pro celý projekt to znamenalo těžkou ránu. V květnu 1943 se mohl přestěhovat zpět do Moskvy, ale problémy se stabilitou letadla se stále nedařilo řešit; teprve o hodně později se přišlo na to, že celá aerodynamická konstrukce letounu byla v podstatě chybná, protože pokud se přibližoval hranici rychlosti zvuku, jeho štíhlé rovné křídlo produkovalo nestabilitu. Během roku 1943 bylo zhotoveno dalších pět exemplářů označených od BI-5 do BI-9. Nejzajímavější z nich byl BI-6, který nenesl raketový motor, ale dostal pod křídlo dvojici náporových motorů DM-4. Jak známo, náporové motory nelze spustit při nulové rychlosti, a proto bylo nutno BI-6 dostávat do vzduchu ve vleku. Motory nejprve vypadaly slibně, ale nikdy se nepovedlo dospět k zážehu obou současně, takže ani tento projekt neuspěl. Inženýr Isajev se vrátil k raketovému pohonu a na základě Duškinova agregátu brzy zkonstruoval zdokonalený motor RD-1, jenž už měl řiditelný tah, dva režimy fungování (cestovní a bojový) a výrazně větší životnost, ale byl i podstatně složitější a těžší. Letoun BI-7, jenž prodělal i některé aerodynamické změny, s tímto agregátem poprvé letěl 24. ledna 1945, trpěl však silnými vibracemi. Po druhém letu 9. března se opět zjistilo velké korozivní poškození, takže byl tento let pro stíhačku BI i vůbec poslední, při němž používala vlastní pohon. Proběhlo ještě několik bezmotorových testů, jenže sovětské letectvo už nad projektem zlomilo hůl. Slibované výkony sice byly impozantní, ale reálně jich letoun nedosáhl (nikdy neletěl rychleji než cca 675 km/h) a pronásledovalo jej tolik problémů, že bylo rozhodnuto celý projekt ukončit. Žádný z prototypů se nedochoval, avšak repliku BI-1 lze spatřit v leteckém muzeu Monino u Moskvy.

Další raketové projekty
Přepadový stíhač BI však nebyl rozhodně jediným sovětským letadlem s raketovým pohonem. Za určitou jeho „konkurenci“ lze pokládat stroj nazývaný zpravidla jen číslem „302“, na jehož vývoji se podíleli především Andrej Grigorjevič Kostikov, Michail Klavdijevič Tichonravov a Matus Ruvimovič Bisnovat. Všichni tři jsou občas uváděni jako i jeho hlavní konstruktéři, ale přesné určení „autorství“ je zřejmě nemožné. Každopádně se opět jednalo o přepadový stíhací letoun s rovným křídlem, ale na rozdíl od velmi kompaktního BI podstatně větší. Odlišoval se i druh pohonu, jelikož kromě raketového motoru v zádi (opět s kombinací kerosinu a kyseliny dusičné) měl mít „302“ také dvojici náporových motorů pod křídlem. Výzbroj měly tvořit dva 20mm kanony ŠVAK a dvě neřízené rakety RS-82 či RS-132, případně dvě bomby FAB-125, pomocí nichž mohl napadat pozemní cíle. Vývoj začal v roce 1940, o rok později byl schválen hotový design, válka však opět znamenala zkomplikování vývojových prací. V roce 1943 byla hotova maketa, ale začínalo být zřejmé, že náporové motory nebudou včas k dispozici, a proto byla navržena přepracovaná verze „302P“ (pěrerabotannyj), jež měla mít čistě raketový pohon prostřednictvím Duškinova agregátu. Byl dodán prototyp, který prodělal řadu zkušebních letů; pak obdržel i motor, s nímž ale letěl jen jednou. Stejně jako v případě BI totiž vyšlo najevo, že výkony jsou nedostatečné, a tak byl vývoj roku 1944 zastaven. Třetí raketové letadlo navrhnul slavný Nikolaj Nikolajevič Polikarpov pod názvem „Maljutka“, objevil se také projekt stíhače Jakovlev Jak-7R, což měla být přestavba známého vrtulového stroje, s programem raketového přepadového stíhacího letounu přišel i konstruktér Moskaljov, ale to všechno už zůstalo pouze na kreslicím prkně. Další raketové letouny vznikaly v SSSR po válce a nejdále se dostal stíhač I-270 konstruktérů Mikojana a Gurjeviče a výzkumný LL od Pavla Cybina. Ale sovětští vědci i vojáci záhy pochopili, že raketový pohon se pro letouny prostě nehodí, a tak zůstaly raketové stíhačky jen krátkou, byť technicky zajímavou epizodou.
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Parametry prototypu BI-1
Rozpětí křídla: 6,615 m
Celková délka: 6,935 m
Celková výška: 2,175 m
Prázdná hmotnost: 790 kg
Vzletová hmotnost: 1650 kg
Typ motoru: Duškin D-1A-1100
Max. tah motoru: 9,8 kN
Teoretická rychlost ve výšce: 1020 km/h
Teoretická rychlost u země: 800 km/h
Teoretická stoupavost: 82 m/s
Teoretický dostup: 10 000 m
Letová vytrvalost: 7 až 15 minut
Výzbroj: dva 20mm kanony ŠVAK

Německá raketová kořist
Do obrovské válečné kořisti, jež padla do rukou Sovětského svazu po porážce Německa, patřil také určitý počet letounů s raketovým pohonem, které poté podstoupily v SSSR rozsáhlé testy. Šlo např. o deset letounů Messerschmitt Me 163, z toho tři jednomístné a sedm dvoumístných Me 163S. Sověti byli nejprve ohromeni potenciálem rychlosti a stoupavosti tohoto stíhače, ale hned první zkoušky naznačily, že tento groteskně konstruovaný letoun je (mj. kvůli specificky řešenému „studenému“ raketovému motoru) nebezpečný primárně pro svou osádku, nikoli pro nepřítele. Na rozdíl od německých strojů poháněných proudovými motory tedy neměl Me 163 Komet na další vývoj sovětských letounů podstatnější efekt. Větší přínos znamenal výzkumný letoun DFS 346, jehož nedokončený prototyp Sověti ukořistili a dopravili do SSSR. Tam stroj dostavěli a potom zkonstruovali další čtyři kusy, byť jen jeden z nich nakonec doopravdy létal s raketovým pohonem. Jeho výkony byly vskutku fenomenální, přibližoval se zvukové bariéře (a objevují se občas dokonce spekulace, že ji snad mohl překonat) a jeho teoretická maximální rychlost přesahovala dvojnásobek Machova čísla. Nakonec byl zničen při havárii a zkoušky se zastavily, avšak „Letoun 346“ (jak býval nazýván kvůli zamlžení německého původu) měl pro další vývoj značný význam, jelikož Sovětům poskytl obrovské množství informací o šípových křídlech a o aerodynamice v oblasti blízké rychlosti zvuku.
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