Vrtulníky císaře pána:
Stroje řady Petróczy-Kármán-Žurovec

Navzdory dodnes poměrně častému odsuzování Rakouska-Uherska jako zoufale zaostalé či zpátečnické země platí, že šlo o vyspělý stát se silným průmyslem, z něhož tedy vzešly i pokročilé typy vojenské techniky. Lze zmínit např. vrtulníky série PKZ, jedny z prvních takových strojů zkonstruovaných pro armádu.

Vrtulníky v moderních ozbrojených silách představují důležitou kategorii, jež zastává spoustu zásadních úloh od průzkumu po palebnou podporu. Kořeny vojenských helikoptér však sahají značně hluboko do historie, jelikož první létající stroje s rotující nosnou plochou se zrodily už za první světové války coby prostředky k pozorování bojiště. K tomuto účelu se tehdy nejvíce používaly upoutané balony, které ale byly hodně nápadné a závislé na rozmarech větru. Jeden nekonvenční uherský šlechtic, pilot a vynálezce tedy předložil vídeňskému „eráru“ návrh, aby na místo velkých „jitrnic“ nastoupily upoutané vrtulníky.

Zrození nového konceptu
Jmenoval se Stephan Petróczy von Petrócz (1874–1957), měl panství na dnešním Slovensku a patřil mezi velké propagátory letectví. Měl i dobré kontakty ve vysokých kruzích, takže se mu podařilo přesvědčit důstojníky a úředníky císaře pána, aby podpořili jeho nápad. Navázal také spolupráci s experty firmy Oeffag včetně českého inženýra Karla Balabána, avšak rozhodující podíl na úspěchu měli nakonec inženýři Theodore von Kármán a Wilhelm Žurovec. Právě dle iniciál trojice mužů se pak pro rakousko-uherské vrtulníky začala užívat zkratka PKZ, ačkoliv dobové úřední dokumenty obsahují i termín „Schraubenfesselflieger“, tedy vrtulový upoutaný létající stroj. Odborníkům pod vedením von Kármána se na konci roku 1916 podařilo vytvořit vhodný profil vrtule (jak se tehdy obvykle říkalo rotorům) s dostatečným tahem, zatímco další tým řízený Žurovcem pracoval na základním designu. Zmenšený model fungoval dobře, takže v srpnu 1917 začala výroba prototypu PKZ-1. Vážil zhruba 650 kg a disponoval čtyřmi rotory o průměru asi čtyř metrů, které poháněl elektromotor Austro-Daimler o výkonu 140 kW. Jeho první tři lety byly úspěšné, ale při čtvrtém shořel elektromotor. Konstruktéři poté chtěli použít spalovací agregát, avšak přednost dostal nový vrtulník PKZ-2, jenž se více podobal původním Petróczyho návrhům a stavěl se od listopadu 1917.

Zkoušky vrtulníku PKZ-2
V trojúhelníkové kostře PKZ-2 se nalézaly tři motory Gnome-Rhône, každý o výkonu 75 kW, které poháněly dvojici protiběžných rotorů s průměrem šesti metrů. Nad rotory byl instalován lehce pancéřovaný kokpit pro pozorovatele. Celý stroj vážil cca 1500 kg, což obsahovalo také palivo na hodinu letu. Poprvé odstartoval v dubnu 1918, jenže výkon motorů byl nedostatečný a PKZ-2 se nedokázal dostat výš než asi 1,5 m nad zem. Dostal tudíž silnější motory o výkonu po 90 kW, se kterými se v květnu 1918 vznesl do výšky přes 150 m, navzdory tomu však bylo zjevné, že PKZ-2 pořád není připraven k běžnému provozu, jelikož se kvůli nerovnoměrnému napínání poutacích lan neustále kýval. Vídeňští důstojnici ale chtěli nový vynález vidět v letu, a ačkoliv se Petróczy obával problémů, neodvážil se odmítnout. 10. června 1918 tedy proběhl další zkušební let, při kterém však došlo k havárii, neboť pozemní obsluha kvůli kývání stroje v malé výšce zpanikařila. Jeden z rotorů zavadil o zem, PKZ-2 se převrátil a utrpěl poškození, které sice nebylo nijak vážné, ovšem na důstojnících zanechalo negativní dojem. Ministerstvo odmítlo projekt dále financovat a Petróczy pokračoval v pokusech za vlastní peníze, ale letiště poté obsadila italská armáda, která získala i prototyp. Koncepce PKZ posloužila mezi válkami jako základ maďarských vrtulníků řady AH, které s úspěchem létaly, což napovídá, že armáda císaře pána dost možná promeškala velkou příležitost.
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