Duel: SPAD XIII vs. Fokker D.VII:
Poslední vzdušné boje „Velké války“

V první světové válce dorazila na scénu letadla nové kategorie, která se začala označovat jako stíhací. Jejich vzájemné souboje probíhaly až do samého konce konfliktu, kdy se na obloze utkávaly i nejlepší výrobky z německých a francouzských továren, a sice obávaný Fokker D.VII a poněkud kontroverzní SPAD XIII.

Letadla vyrazila na nebe „Velké války“ již v prvních dnech, kdy zpravidla šlo o víceúčelové a primárně k průzkumu určené stroje. Postupně se však vytvořily speciální kategorie, z nichž na špičku popularity vyšplhala stíhací letadla, jejichž piloti se utkávali způsobem, který vzdáleně připomínal „gentlemanské“ souboje rytířů. Na jejich technice ovšem nic středověkého nebylo, protože inženýři obou stran se pořád snažili přicházet s novými konstrukcemi a prvky, aby tak získali či zvrátili převahu ve vzduchu. K produktům těchto „závodů ve zbrojení“ se tedy řadí i dvě z nepochybně nejlepších stíhaček první světové války.

Odpověď na obratné Albatrosy
Když se v létě 1916 objevily na obloze legendární stíhačky německé firmy Albatros, dostavilo se u pilotů a štábů zemí Dohody pravé zděšení. Proti výkonům a výzbroji těchto strojů zkrátka tehdy neexistovala adekvátní protizbraň, avšak letecké firmy ve Francii a Velké Británii již na odpovědích pracovaly. Jedna z nich poprvé vzlétla dokonce již na jaře 1916, ačkoliv zpočátku vyvolávala trochu skepse. Tvůrcem nového letounu totiž byla společnost SPAD (Société Pour L’Aviation et ses Dérivés), jejíž předchozí typy nepatřily mezi zrovna povedené, záhy se však ukázalo, že s letounem SPAD VII zvolila správnou cestu. Na první pohled vypadal pouze jako běžný dvojplošník s dřevěnou kostrou a textilním potahem, ve skutečnosti ovšem přinášel dvě zásadní změny. První představovalo použití vidlicového motoru (zatímco do té doby se sázelo téměř vždy na řadové či rotační agregáty) a tu druhou celkový přístup ke konstrukci. Dřív se u stíhaček akcentovala zejména „lehkost“, aby se dosahovalo maximální obratnosti, avšak firma SPAD dala důraz na pevnost konstrukce a vysokou rychlost. Výsledkem byl letoun, který sice nedokázal tak agilně manévrovat, ale zato měl vynikající stoupavost a mohl se bez obav pustit do střemhlavého letu, které pro konkurenční „lehké“ stroje (včetně Albatrosů) přinášel značné riziko, že se jim zkrátka utrhnou křídla. Prototyp SPAD VII zapůsobil na francouzské letectvo tak silně, že okamžitě zadalo sériovou produkci. Na podzim 1916 se francouzské „sedmičky“, jež nosily jeden synchronizovaný kulomet Vickers, dostaly na válečnou oblohu, kde okamžitě prokázaly, že dokážou svádět s Albatrosy souboje přinejmenším vyrovnané. Oblíbila si je také mnohá francouzská i zahraniční esa, jelikož podařené letouny zavedla do služby i řada dalších států včetně Velké Británie, Itálie, Belgie a USA. Ani Němci ale samozřejmě nezaháleli a dále pracovali na konstrukci svých stíhaček, takže na přelomu let 1916 a 1917 bylo zřejmé, že také Francie musí provést další krok a zdokonalit SPAD VII.

Rychlý, ale stále problematický
Konstruktér Louis Béchereau, jenž stál již za převratným designem „sedmičky“, se rozhodnul, že nebude spravovat, co není rozbité. Zachoval základní filozofii svého úspěšného stroje, tedy zejména důraz na odolnost a rychlost, ale poněkud jej zvětšil a vybavil výkonnějším motorem, a to opět vidlicové koncepce. Na krytu tohoto agregátu Hispano-Suiza 8B se nalézala zesílená výzbroj ve formě dvojice synchronizovaných kulometů Vickers. Stíhačka, která dostala název SPAD XIII, se poprvé vznesla 4. dubna 1917 a první sériová letadla přišla k útvarům dokonce již v květnu. První hodnocení frontových pilotů však ne úplně odpovídala nadšení velitelství a pozdější slávě tohoto stroje. Cenou za výkonnější motor a silnější výzbroj se totiž stalo značné zhoršení obratnosti a ovladatelnosti, a to až tak, že někteří letci potom tvrdili, že se „třináctka“ ovládá zhruba podobně dobře jako „hozená cihla“. Další problém se týkal spolehlivosti, neboť nové motory měly k ideálu vskutku daleko. Byly velmi choulostivé a poruchové, takže nastala i období, kdy byly kvůli nefunkčním motorům mimo službu až dvě třetiny letadel SPAD XIII! Spolehlivost se podařilo zlepšit až v létě 1918, ale pořád platilo, že si francouzské letectvo své nové stíhačky vážilo. Vrtošivé motory či zhoršená ovladatelnost (včetně praktické nemožnosti přistát s vypnutým motorem) se braly prostě jako nutná cena za výkony letounu, jenž patřil na nepochybnou špičku. Byl výjimečně rychlý (dokonce bývá označován i za nejrychlejší letoun, který opravdu významně zasáhl do „Velké války“) a vyznačoval se i vysokou stoupavostí, byť po stránce obratnosti výrazně zaostával. Jednalo se o stíhačku, jejíž zvláštní vlastnosti dovedla plně využít jen skutečná esa, jež na ní dosahovala velikých úspěchů. Pro zajímavost lze dodat, že třetím největším provozovatelem těchto strojů (po Francii a USA) bylo Československo, do jehož vzdušných sil se dostalo celkově kolem 140 stíhaček SPAD VII a XIII. Poslední letouny těchto typů byly v ČSR vyřazeny až koncem 20. let.

Od kritiky k velkým pochvalám
Nové stroje zemí Dohody, jež vyrovnaly drtivou nadvládu Albatrosů, pochopitelně znamenaly pro německé letectvo impuls pro další vývoj. Jistou dobu se sázelo na trojplošníky, ale dodnes hodně populární Fokker Dr.I se nakonec ukázal jako kontroverzní letoun, jenž nepřinesl zvrat, po němž letectvo Viléma II. toužilo. Počátkem roku 1918 bylo na berlínském letišti Adlershof konáno výběrové řízení, jež zahrnovalo hodnocení a testy tří desítek návrhů a prototypů, mezi nimiž se měla vybrat nová stíhačka. Vítězem se nejprve jevil Siemens-Schuckert D.III, kdežto favorizovaný prototyp Fokker V.11 spíše zklamal. Konstruktér Anthony Fokker, který vlastně stál i za první velkou vlnou úspěchů německého letectva v roce 1915 (když poprvé zasáhly do boje letouny se synchronizovanými kulomety), se ale nehodlal vzdát. Vyslechl připomínky od pilotů, mezi kterými byl i legendární Manfred von Richthofen, a prototyp přepracoval. To pak vedlo k úplnému obratu, protože slavný „Rudý baron“ se stal hlavním zastáncem nového typu stíhačky. Ačkoli do sériové výroby potom zamířil i letoun firmy Siemens-Schuckert, primárně se mělo sázet právě na letoun značky Fokker, jenž dostal od letectva oficiální typové označení D.VII a byl objednán nejdříve v množství 400 kusů. Nakonec však vzniklo mnohonásobně víc exemplářů, neboť kromě samotné firmy Fokker, jejíž kapacity na požadované počty nestačily, dodávaly tyto letouny ještě dvě linky společnosti Albatros a poté se rozběhla i licenční výroba v Rakousku-Uhersku, kde ji zajišťovala firma MÁG. K pohonu se zpočátku používaly motory Mercedes D.IIIa, avšak od poloviny roku 1918 se začaly montovat výkonnější agregáty BMW IIIa, které už tak výborné výkony „sedmičky“ ještě zvýšily. Licenční letouny z podniku MÁG byly poháněny agregáty Austro-Daimler. Tu nejdůležitější vlastnost ale nepředstavoval motor, nýbrž mimořádně propracovaná aerodynamika německého letounu, jenž se dostal na absolutní špičku a brzy začal letcům Dohody nahánět velký strach.

Jak „sedmičky“ ovládly oblohu
Ústředním prvkem aerodynamické koncepce byla relativně tlustá samonosná křídla, absolutně odlišná od štíhlých nosných ploch dřívějších letounů. Anthony Fokker se s tímto prvkem blíže seznámil během spolupráce s propagátorem této koncepce, jímž byl Hugo Junkers, který sázel primárně na celokovové letouny, Fokker však poznal, že se dá velmi dobře aplikovat i u křídel s dřevěnou kostrou a plátěným potahem. Kostra trupu letounu Fokker D.VII již byla ocelová a přispívala k další důležité vlastnosti nové stíhačky, a to k velké strukturální pevnosti. Podobně jako letadla od značky SPAD se tak „sedmička“ vyznačovala odolností, díky níž se mohla bez obav pustit do střemhlavého letu bez rizika poškození či rozpadu konstrukce. Stroj byl i hodně rychlý a vyznačoval se výtečnou stoupavostí, aniž by ztrácel na obratnosti a ovladatelnosti. To vše se již záhy mělo projevit v boji, protože první letadla typu Fokker D.VII dorazila v květnu 1918 k útvarům. Piloti zemí Dohody měli zpočátku tendenci nové německé stroje podceňovat, a to zejména kvůli jejich „krabicovitým“ tvarům, avšak z tohoto omylu byli rychle a drasticky vyvedeni. Fokker D.VII záhy dokázal, že představuje jednu z nejlepších stíhaček světa a že se vyznačuje vlastnostmi, jež takřka nemají konkurenci. Např. výkonný agregát BMW dovoloval po jistou dobu doslova „viset na vrtuli“, a tak mohl pilot Fokkeru zaútočit na zranitelné břicho nepřátelského letadla. „Sedmička“ byla i pozoruhodně stabilní, takže dovolovala velmi přesně mířenou palbu z dvojice kulometů Spandau LMG 08/15. Výkony „sedmičky“ nemálo chválil i pozdější nacistický pohlavár Hermann Göring, kdežto letci Dohody se začínali bát, že nastává další kolo „Fokkerovy pohromy“ (jak se původně říkalo éře dominance prvních jednoplošníků Fokker řady E se synchronizátory v roce 1915). Snad nejlepším důkazem toho, jak se vzdušné síly Dohody obávaly možností těchto strojů, je fakt, že Versailleská mírová smlouva výslovně nařídila Němcům všechny stíhačky Fokker D.VII odevzdat.
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Parametry stíhacího letounu SPAD XIII
Rozpětí křídla: 8,08 m
Celková délka: 6,25 m
Celková výška: 2,28 m
Prázdná hmotnost: 570 kg
Vzletová hmotnost: 823 kg
Typ motoru: vidlicový Hispano-Suiza 8B
Výkon motoru: 164 kW
Max. rychlost: 218 km/h
Bojová vytrvalost: 1,75 hodiny
Bojový dostup: 6700 m
Výzbroj: dva 7,7mm kulomety Vickers

Parametry stíhacího letounu Fokker D.VII
Rozpětí křídla: 8,90 m
Celková délka: 6,95 m
Celková výška: 2,75 m
Prázdná hmotnost: 700 kg
Vzletová hmotnost: 850 kg
Typ motoru: řadový BMW IIIa
Výkon motoru: 138 kW
Max. rychlost: 187 km/h
Bojová vytrvalost: 2 hodiny
Bojový dostup: 7000 m
Výzbroj: dva 7,92mm kulomety Spandau

Měření sil
Obě letadla spojovala skutečnost, že se důrazně odpoutala od dřívější konstrukční filozofie, ve které se sázelo na „lehkost“, jež měla vést k vysoké obratnosti. Slabinou tohoto přístupu se ale stala malá odolnost, kvůli níž pak docházelo k paradoxní situaci, kdy stíhačky někdy nemohly svou (teoretickou) obratnost využít, protože při prudších manévrech by se mohly jejich křehké konstrukce poškodit či rozpadnout. Francouzská firma SPAD se rozhodla postavit letoun, jenž bude strukturálně pevný a opatřený velmi výkonným motorem, a tudíž bude dosahovat vysoké rychlosti ve střemhlavém letu. Spolu s vysokou stoupavostí mu to mělo propůjčit převahu nad obratnějšími, ale méně odolnými německými Albatrosy. Letoun SPAD XIII se ale celou dobu potýkal s opravdu špatnou ovladatelností a nízkou spolehlivostí. Němci se rozhodli, že takový problematický kompromis neudělají a zkonstruují letoun, který bude patřit na špičku ve všech ohledech. A v podobě letadla Fokker D.VII se jim to skutečně povedlo, na čemž měla největší zásluhu aerodynamická koncepce se samonosnými křídly. Díky ní a také díky silnému motoru tedy vznikl letoun se vzácnou kombinací vysoké rychlosti, vynikající stoupavosti, velmi dobré obratnosti a ovladatelnosti a zároveň i stability a odolnosti. Francouzský SPAD XIII byl sice o něco rychlejší, ale ve všech ostatních parametrech německý typ nepochybně vedl. Bývá někdy označován i za nejlepší ze všech stíhaček, které významně promluvily do první světové války, a proto je i oprávněným vítězem tohoto našeho duelu.

Vyrobeno kusů
SPAD XIII: 8472 kusů
Fokker D.VII: cca 3300 kusů
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