Stíhačky „Velké války“:
Zrození prvních nebeských rytířů

Ze všech vojenských pilotů se vždycky největší slávě a respektu těšili ti stíhací. Zrodili se v první světové válce, do níž letectvo vstupovalo jako spíše okrajová zbraň, avšak brzy si získalo význam nejen jako průzkumný či útočný prostředek, ale rovněž jako nástroj pro získání vzdušné nadvlády nad nepřítelem. Právě za tímto účelem byla vytvořena letadla, která se potom začala označovat jako stíhačky.

Vojenské letectvo bylo na počátku 20. století zavedeno coby prostředek průzkumu a navádění dělostřelecké palby. Přesto se ale téměř okamžitě našli vizionáři, kteří si uvědomili i potenciál prvních letounů pro boj proti pozemním cílům. Na letadlech se začaly objevovat první zbraně, což znamenalo úsvit kategorií útočných a bombardovacích letadel. Drtivá většina strojů, které vstoupily do první světové války na jejím začátku, však byla takříkajíc „univerzální“ a užívala se pro průzkum. Ale i neozbrojené průzkumné letadlo samozřejmě znamenalo hrozbu, protože získávalo informace, a záhy začaly z oblohy padat první bomby. Ačkoliv už existovalo rovněž protiletadlové dělostřelectvo, převládl názor, že nejlepší metodou bude postavit se nepříteli ve vzduchu. A tak se začaly rodit první stíhací letouny.

První kroky od pistolí k „sekačkám“
Nedá se asi jednoznačně říci, kdy a kde začala historie stíhacích letounů, ačkoli už od počátku užívání letadel v první světové válce jsou zaznamenávány první letecké souboje. Letouny sice byly primárně pozorovací a ojediněle se zkoušelo i bombardování (obvykle tak, že se z letadla prostě ručně vyhazovaly malé bomby či granáty), avšak někteří letci a pozorovatelé si brali do kokpitu pušky a pistole. Přestože je zřejmé, že zásah protivníkova letounu něčím takovým byl především věcí obrovské náhody, resp. štěstí, skutečností je, že se opravdu povedlo dosáhnout několika sestřelů. Přesto ale převážil názor, že letadla potřebují silnější výzbroj, pokud možno montovanou natolik stabilně, aby se dalo na protivníka efektivně zamířit. Logicky se nabízely kulomety, jejichž obrovská rychlost palby způsobovala masakry pěšáků v zákopové válce. Ve službách rodících se vzdušných sil to ale s montáží kulometů nebylo tak jednoduché. Letouny, jež byly opatřeny tlačnými vrtulemi, to měly snadné, neboť kulomet se prostě umístil dopředu a ovládal jej buď samotný pilot (u jednomístných strojů), nebo pozorovatel (u dvoumístných). Nejprve se takto dodatečně vyzbrojovaly průzkumné stroje, ale poté se objevil i typ, jenž bývá často popisován jako „první stíhačka“, jelikož byl jako první zkonstruován opravdu za účelem ničení protivníkových letounů. Byl to britský Vickers F.B.5 alias „Gunbus“, který měl tlačnou vrtuli a dvoučlennou osádku, jejíž jeden člen ovládal pohyblivý kulomet. Do řadové služby se dostal v únoru 1915, naneštěstí ovšem bylo pravidlem, že stroje s tlačnými vrtulemi z hlediska výkonů zaostávaly za těmi s vrtulemi tažnými, takže se hledalo jiné řešení. Našli je Francouzi, konkrétně společnost Morane-Saulnier a piloti Eugéne Gilbert a Roland Garros. Vzniklo první zařízení pro střelbu kulometu skrz okruh vrtule, zvané „sekačka“. Šlo v podstatě o to, že se na listy vrtule umístily kovové pláty, takže kulomet umístěný na kapotě motoru mohl střílet, aniž by vrtuli poškodil, protože kulky se od plechů odrážely.

Pohroma od holandského inženýra
Tato koncepce sice měla řadu nedostatků, mj. pokles výkonu a životnosti motoru a prakticky i „vyplýtvání“ části munice, v zásadě ale fungovala a na jaře 1915 přinesla silám Dohody velká vzdušná vítězství. Zasloužily se o ně nejprve vyzbrojené průzkumné letouny Morane-Saulnier Type N a poté již speciálně pro tento účel stavěné stíhačky Type L stejné firmy. Nadšení zemí Dohody ale trvalo pouze krátce. 18. dubna 1915 byl Garros sestřelen a do rukou Němců padla jeho stíhačka se záhadným zařízením, které jim způsobilo tolik problémů. Císařské letectvo se pochopitelně okamžitě rozhodlo, že chce něco podobného. Oslovený inženýr Anthony Fokker ovšem nechtěl jen zkopírovat francouzský nápad a nabídl císařovým generálům něco mnohem lepšího, totiž synchronizátor střelby. Na základě svých i cizích předválečných výzkumů přišel se zařízením, jež propojilo motor a kulomet tak, aby zbraň střílela pouze ve chvílích, kdy byla vrtule ve vodorovné poloze, a proto nehrozilo její prostřelení. Geniálně jednoduchý nápad měl sice několik „dětských nemocí“, ovšem již první pokusy ukázaly, jaký nabízí potenciál. Firma Fokker pak instalovala na svůj jednoplošník M.5K jeden 7,92mm kulomet Parabellum MG 14 a synchronizátor, čímž vznikla stíhačka Fokker E.I. Následně byl její kulomet vyměněn za typ Spandau MG 08 a v červnu 1915 se první stíhací Fokkery objevily nad frontou. Obvykle bývá udáváno, že první sestřel na nich (historicky tudíž i první sestřel provedený synchronizovanou palubní zbraní) zaznamenal 1. července poručík Kurt Wintgens, přestože císařské letectvo mu oficiálně uznalo až úspěch dosažený o čtrnáct dní později. Továrna Fokker ovšem každopádně pokračovala v produkci a zdokonalování jednoplošníků. Pilotům Dohody nastaly krušné časy, pro něž se potom ujalo jméno „Fokkerova pohroma“ („Fokker Scourge“). Jednoplošníky série Fokker E sice nevynikaly nějakými úžasnými výkony, ale synchronizovaný kulomet jim dával obrovskou výhodu. Ta se záhy začala pojit také s výhodou psychologickou, jelikož řada pilotů Dohody se při spatření Fokkerů obracela na panický útěk.

Dohoda naléhavě potřebuje odpověď
Ve druhé polovině roku 1915 se stíhačky s černými kříži těšily nepochybné vzdušné převaze a zbrojovky i vzdušné síly Velké Británie, Francie a Ruska zoufale hledaly způsoby, jak tomuto nebezpečí čelit. Vývoj synchronizátorů se nedařil, takže se zkoumala různá alternativní řešení, jež by zabezpečila aspoň dočasnou úlevu od „Fokkerovy pohromy“. Britové se rozhodli vsadit na koncepci letounů s trupovou gondolou a tlačnou vrtulí, která byla zastaralá, ovšem zarputilí ostrované z ní dokázali dostat opravdu maximum. Na začátku roku 1916 tak poslali nad frontu stroje Airco D.H.2 a RAF F.E.2. První zmíněný typ byl jednomístný a opatřený vpřed mířícím pevným kulometem, zatímco druhý měl dva členy osádky a disponoval až třemi kulomety, jež mířily buďto pevně vpřed, nebo byly pohyblivé a ovládané pozorovatelem. Naopak Francouzi soudili, že tato koncepce je již beznadějně vyčerpaná, a rozhodli se pro alternativní montování kulometu. Na podzim 1915 nasadili lehká a vysoce obratná letadla Nieuport 11, jimž se říkalo „Bébé“ („Děťátko“) a jež nesla kulomet Hotchkiss nebo Lewis na ploše horního křídla. Mohla tedy střílet přímo vpřed, aniž by byla ohrožena vrtule. Kulomet se navíc dal naklápět, takže se mohlo střílet i do jiného směru; tuto možnost ostatně měl také kulomet na britském D.H.2, ale většina pilotů to považovala za zbytečnost. Ani montáž kulometu na horním křídle se neřadila mezi nějak zvlášť oblíbené prvky, jelikož přinášela i řadu komplikací. Kulomet měl jen malou zásobu střeliva a výměna zásobníku za letu byla velmi složitá; navíc pokud se kulomet zasekl, bylo téměř nemožné jej opravit. Jiné řešení ovšem v té době k dispozici nebylo, takže se země Dohody musely spokojit s tím, co právě měly. Britské letouny s tlačnými vrtulemi i Nieuporty francouzských vzdušných sil sice nezískaly pro Dohodu nadvládu ve vzduchu, avšak ukončily období neomezené dominance německých stíhaček. Tato situace se ale měla brzy opět změnit, a to znovu v neprospěch leteckých sil zemí Dohody.

Synchronizátory proti Albatrosům
V létě a na začátku podzimu 1916 přišla z oblohy ničivá smršť. Tak se to alespoň muselo zdát pilotům britských a francouzských strojů, kteří se tehdy potkali s německými stíhačkami nové generace. Nejprve letadla značky Halberstadt a krátce po nich legendární stíhačky Albatros se staly důvodem strachu, který se mohl směle měřit s „Fokkerovou pohromou“. Jestliže dříve se u letounů zpravidla užívala dřevěná kostra s plátěným potahem, Albatrosy přinesly převratnou polo-skořepinovou konstrukci z desek překližky. Díky ní měly daleko lepší aerodynamiku, jež jim v kombinaci s výkonnými motory Mercedes dávala úžasnou rychlost a obratnost. Navíc se mohly pochlubit hned dvojicí synchronizovaných kulometů Spandau, díky nimž měly celkově asi trojnásobnou rychlost střelby proti britským a francouzským letounům, které proto byly na podzim 1916 takříkajíc smeteny z oblohy. Německo se znovu těšilo vzdušné nadvládě, ovšem na odpovědi se již pracovalo. Díky ruskému inženýru Dybovskému konečně měli také Britové funkční synchronizátor, svůj systém vymysleli i Francouzi, a tak do boje vyrazily první stíhací letouny Dohody schopné efektivně střílet okruhem vrtule. Vůbec první britskou stíhačkou, jež se mohla tímto prvkem pochlubit, byl dvoumístný Sopwith 1½ Strutter, který ale náležel mezi dvoumístné stroje a kromě synchronizovaného kulometu Vickers měl rovněž druhý kulomet u místa pozorovatele. Dostal se nad frontu už v dubnu 1916, ovšem první britskou jednomístnou stíhačkou se synchronizátorem byl na podzim 1916 letoun Sopwith Pup. V prosinci se připojil francouzský typ SPAD VII, jenž měl (stejně jako Pup) jeden synchronizovaný Vickers, lišil se ale konstrukční filozofií. Jestliže většina předchozích letounů byla stavěna „lehce“ a sázela na obratnost, SPAD VII preferoval horizontální rychlost a strukturální pevnost. Mohl se tedy bez obav pouštět i do prudkých střemhlavých manévrů, při nichž se jiným strojům někdy dokonce utrhla křídla. Dohoda ale pořád zdaleka neměla vyhráno.

Sezóna „Velbloudů“ a trojplošníků
Nové letouny, k nimž se přidal i trojplošník Sopwith Triplane, se sice v řadě ohledů vyrovnaly Albatrosům, stále však zaostávaly z hlediska výzbroje, jelikož měly jen jeden kulomet, kdežto německé stroje nesly dva. Navíc vzdušné síly států Dohody nestačily na své protivníky, pokud jde o taktiku leteckého boje, neboť Němci používali svoje stíhací jednotky daleko důsledněji a ve větších celcích. Naopak britské a francouzské stroje byly nad frontovým pásmem zpravidla rozptýleny a nedokázaly čelit útokům Albatrosů. Vyvrcholením pak byl „Krvavý duben“ roku 1917, v němž britské letectvo utrpělo otřesné ztráty. Teprve v červnu 1917 přišel nový britský letoun, jenž se poté stal legendou. Sopwith F.1 Camel („Velbloud“) byl totiž prvním britským stíhačem s dvojicí synchronizovaných kulometů, díky jejichž aerodynamickému krytu dostal i své jméno, jelikož onen prvek vytvářel na trupu „hrb“. Prakticky současně s tímto letadlem se dostal do služby i zřejmě nejlepší francouzský stíhač první světové války SPAD XIII, jenž byl v podstatě rozvojem konstrukce již zmíněné „sedmičky“. Britové se také mohli chlubit dalším skvělým stíhacím letounem RAF S.E.5a, jenž se vyznačoval zvláštním řešením výzbroje. Nesl sice jeden synchronizovaný kulomet Vickers, kromě něj však i „francouzský“ prvek v podobě kulometu Lewis na ploše horního křídla. Proti poměrně obtížně ovladatelnému „Velbloudovi“ nebyl tak náročný na ovládání, nabízel i vyšší rychlost, byť nikdy nedosáhl takové slávy. Tím, kdo si vysloužil nesmrtelnost v silách Centrálních mocností, byl trojplošník Fokker Dr.I, který vznikl na žádost císařského letectva, na něž velice zapůsobil britský Sopwith Triplane. Na jaře 1918 tak nastalo ono slavné období, kdy se v zuřivých bojích potkávaly dvojplošníky Sopwith Camel a trojplošníky Fokker Dr.I, z nichž druhé většinou nesly pestré zbarvení, díky němuž si jejich jednotky vysloužily přezdívku „Létající cirkus“. Ale již v létě 1918 začaly oba tyto typy opouštět scénu. Nedostatek olejů pro motory totiž „uzemnil“ trojplošníky Fokker, ale císařovo letectvo už mělo připravenou působivou náhradu.

Nové konstrukce pro poslední dějství
Již na konci roku 1917 bylo totiž zřejmé, že Albatrosy vyčerpaly svůj potenciál a proti novým stíhačkám Dohody bude nutno postavit kvalitativně odlišné letadlo. Z výběrového řízení vyšel jako nejlepší dvojplošník Fokker D.VII, jenž se (vedle vysoce výkonného motoru) vyznačoval samonosným křídlem s tlustým profilem. To si původně patentoval Hugo Junkers pro letouny, které byly celokovové (např. bitevník Junkers J.I), Anthony Fokker ale uzpůsobil tuto filozofii rovněž pro dřevěná křídla s plátěným potahem. Stíhačky Fokker D.VII se objevily nad frontou koncem května 1918 a okamžitě začaly vyvolávat strach a respekt. Piloti Dohody se nechávali slyšet, že nastává další „Fokkerova pohroma“. Tento letoun je nezřídka považován za nejlepší stíhačku první světové války, avšak kandidátů by mohlo být víc. Současně s novým Fokkerem zavedli Němci i stroje Siemens-Schuckert D.III a D.IV, z nichž druhý měl na svou dobu téměř zázračnou stoupavost a dostup. Nastupovaly i typy s novými konstrukčními řešeními, zejména stíhače s jedním křídlem jako hornoplošník Fokker D.VIII a celokovový dolnoplošník Junkers D.I. Ty všechny se ještě zúčastnily posledních bojů (a na konto Fokkerovy „osmičky“ připadá i vůbec poslední vzdušný sestřel před příměřím) a chybělo jen málo, aby Němci stačili nasadit také supermoderní celokovový dvojplošník Dornier-Zeppelin D.I. Země Dohody pochopitelně nezahálely a během roku 1918 vyslaly proti novým Fokkerům výkonné typy Sopwith Dolphin a Sopwith Snipe. Další kolo těchto „stíhačkových závodů“ ale již nenásledovalo kvůli porážce Centrálních mocností. Souhrnně lze říci, že ačkoli první kroky ke konstrukci specializovaných stíhacích letadel uskutečnili Britové (stroj Vickers F.B.5) a Francouzi (konstrukce „sekačky“), od vynálezu synchronizátoru to byli Němci, kteří si udržovali technickou a taktickou nadvládu ve vzduchu a jejichž náskok musely země Dohody stále dohánět. Máloco to dokazuje lépe než skutečnost, že Versailleská mírová smlouva přímo ukládala německému letectvu, aby všechny své letouny Fokker D.VII odevzdalo vítězným mocnostem.

Lukáš Visingr

Hlavní zdroje:
Gray, P. a Thetford, O.: German Aircraft of the First World War, Garden City 1962
Němeček, V.: Vojenská letadla 1 – Letadla první světové války, Praha 1974
Popelínský, L. a Kodeš, V.: Střelecká a raketová výzbroj letadel, Praha 1997
TheAerodrome.com, Válka.cz, Wikipedia.org

Fotografie: Marek Vanžura, USAF, Imperial War Museum, archiv autora

Spektrum bizarních alternativ
Než se povedlo úspěšně dořešit synchronizaci palby skrz okruh vrtule, objevila se na stíhacích i jiných letadlech řada jiných, někdy i značně bizarních nápadů. K těm vcelku konzervativním patřila dvojice kulometů, jež byly usazeny na vzpěrách mezi křídly jednoho německého stroje Albatros B.II a zásobovány z pásů, vedoucích ke kokpitu pozorovatele. Fungovalo to, ale bylo to nepřesné a poruchové. Po zavedení Fokkerova synchronizátoru Němci řešení měli, zatímco letectva Dohody naléhavě hledala protizbraň a sahala k různým groteskním řešením. Zkoušelo se např. vyloženě zoufalé střílení skrz vrtuli bez synchronizace na letounu Bristol Scout, jenže stačilo několik průstřelů a vrtule se samozřejmě rozpadla. Britové a Francouzi potom provedli řadu experimentů s umístěním kulometů na hřbetě či boku letadel, což sice umožnilo provádět útoky z nečekaných úhlů, avšak ovládání bylo nešikovné a do zmatku leteckého boje se prostě nehodilo. Dočasné řešení nabízely kulomety na ploše horního křídla a jimi vyzbrojené letouny Nieuport dokázaly s Fokkery bojovat víceméně rovnocenně, avšak přesto bylo jasné, že se bez synchronizátorů neobejdou ani vzdušné síly Dohody.

Konstrukce synchronizátorů
První patenty zařízení pro střelbu skrz okruh vrtule se objevily již před válkou, žádný z nich si ale nezískal větší pozornost ani podporu oficiálních míst. První, kdo uvedl ideu synchronizace do praxe, tak byl holandský inženýr Anthony Fokker, který vyvinul zařízení Stangensteuerung („tyčové ovládání“). Spojil vrtulový hřídel pomocí vačky a pevného táhla se spouští kulometu a dosáhl toho, že kulomet mohl pálit jen v situaci, kdy se vrtule nalézala ve vodorovné poloze. Zařízení mělo i některé nevýhody, zejména závislost rychlosti střelby na otáčkách, ale klíčový byl fakt, že synchronizátor pracoval a konečně dovolil umístit na stroj s tažnou vrtulí kulomet, který mohl pilot zaměřovat celým pohybem letadla.
Prvním státem Dohody s funkčním synchronizátorem střelby se stalo Rusko, kde po setkáních se stíhacími Fokkery vytvořil inženýr Lavrov obdobné, avšak značně složitější zařízení. Místo pevné tyče bylo spojení uskutečněno přes hydraulickou soustavu, díky níž bylo možné ovládat rychlost střelby, systém však byl poruchový a vyžadoval neustálé seřizování. Coby další uspěl inženýr Dybovskij, který se vrátil k mechanickému systému s vačkou a táhlem, ale opatřil jej j převodovkou kvůli dosažení stabilní rychlosti palby. Tuto koncepci zdokonalil britský inženýr Scarff a výsledné zařízení bylo od jara 1916 instalováno na britské stroje, a tak Dohoda mohla konečně poslat proti obávaným Fokkerům adekvátní odpověď.
Ani Němci však nezaháleli, jelikož Fokkerův systém zastarával a nehodil se pro synchronizaci palby dvou zbraní. Vlastní systém synchronizace vytvořila např. značka Albatros, ale nakonec se ujal další Fokkerův systém jménem Zentralsteuerung. Šlo o kombinaci vačky, pružné hnací hřídele a spojky, jež se dala používat pro libovolný počet zbraní. Definitivní řešení pro britská letadla vymyslel až inženýr rumunského původu Constantinescu. Jeho zařízení, jež zdokonalil major Colley, používalo akustické impulsy, které od vrtule ke kulometu přenášela hydraulická soustava. Navzdory složitosti byl tento systém spolehlivější než všechna mechanická zařízení, takže se udržel až do konce období vrtulových stíhaček.
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