L.W.F. Model V Tractor:
Americký výprodej pro československé legie

Do pestré výzbroje leteckých jednotek, které organizovaly československé legie na Sibiři, patřily i cvičné letouny americké výroby. Okolnosti jejich dodávky byly hodně zvláštní a zkušenosti z jejich provozu byly všelijaké, avšak nesporným faktem je, že se u nás nalézá jediný dochovaný kus „Traktoru“ na světě.

Přestože první motorový letoun s pevným křídlem (stroj bratří Wrightů) vzlétnul právě v USA a záhy tam vznikla řada leteckých firem, sama americká armáda v tomto oboru značně dlouho zaostávala za evropskými mocnostmi. Vývoj letadel na starém kontinentu totiž urychlila první světová válka, do níž Američané vstoupili až v roce 1917. Podobně jako Evropané však někdy tápali a řada jejich leteckých konstrukcí se zkrátka nepovedla, jak ukazuje např. letoun L.W.F. Model V Tractor. Pro nás je ale vysoce zajímavý tím, že se díky službě u našich legií v Rusku dostal do sbírek pražského Národního technického muzea.

Moderní design, ale špatné vlastnosti
Ve druhém desetiletí 20. století rostly letecké firmy téměř jako houby po dešti, protože letadla chtěl tehdy stavět skoro každý. V roce 1915 proto byla na newyorském Long Islandu založena firma L.W.F. Engineering Company, jejíž vedení tvořili Edward Lowe junior, Charles Willard a Robert G. Fowler. Společnost, jejíž název byl odvozen z jejich příjmení, měla vyrábět stroje, které měly užívat tehdy velmi progresivní skořepinovou překližkovou konstrukci trupu, nikoli klasickou dřevěnou kostru s plátěným potahem. V červnu 1916 vzlétnul prototyp, který dostal název Model V (a opravdu písmeno V, tj. nikoli římská 5). Šlo o dvojplošník s výše popsanou konstrukcí trupu a dvěma kokpity, což jej předurčovalo k výcviku a pozorování. Podvozek byl sice plovákový, ale toto zařízení se dalo snadno zaměnit za kola. Onen první kus byl odprodán milici státu New York, ale o Model V pak projevila zájem US Army, která objednala sériovou produkci. V armádních službách byla k původnímu jménu přidána ještě slova Tractor Biplane, která (v souladu s tehdejší praxí označování) sdělovala, že je to letoun s tažnou vrtulí a dvěma křídly. Nakonec se stal mezi personálem známý právě jako „Traktor“, ale objevila se také jiná přezdívka, jež vykládala zkratku firmy jako „Lumber, Wire, Fabric“ (haraburdí, dráty, hadry), což naznačuje, že letoun neměl nejlepší pověst. V roce 1917 navíc firmu L.W.F. převzali noví majitelé a na původní význam se zapomnělo, takže se zkratka někdy vysvětlovala „technicky“ jako „Laminated Wood Fuselage“ (laminovaný dřevěný trup). US Army nakonec odebrala asi 135 kusů ve čtyřech verzích s různými motory. Základní Model V měl agregát Thomas Morse 8 (100 kW), Model V-1 dostal motor Sturtevant (105 kW), stroje varianty Model V-2 poháněl agregát Hall-Scott (123 kW) a konečně Model V-3 měl silnější úpravu motoru Sturtevant (149 kW). Bez ohledu na typ motoru však nebyly letové vlastnosti „Traktoru“ nejlepší a stroje byly (a to i na tehdejší „pionýrské“ doby) nespolehlivé, takže sloužily spíše jako pozemní pomůcky mechaniků a některé útvary jim daly přímo zákaz létání.

Opilí Američané a montáž „Traktorů“
V létě 1918 se však Američanům naskytla nečekaná možnost se těchto letadel zbavit a ještě za to dostat peníze. Československé legie na Sibiři získávaly stále větší význam a hodlaly rozšířit výbavu svého leteckého oddílu, jenž vznikl počátkem roku 1918 a disponoval několika letadly francouzské a britské výroby. Legionářští nákupčí pak odjeli do USA, kde domluvili odprodej cca 25 cvičných strojů typu L.W.F. Model V, které dne 1. ledna 1919 (resp. 19. prosince 1918 podle starého ruského kalendáře) dopravila do Vladivostoku loď Venezuela, a to pochopitelně v rozloženém stavu. Vedle 116 beden se součástmi bylo koupeno celkově 469 sudů s palivem, oleji a vazelínou. Legionářům však bylo poněkud podezřelé chování dvojice Američanů, kteří měli materiál předat, a tudíž se uchýlili k typicky české lsti. Oba muže prostě opili a posléze si přečetli obchodní korespondenci, kterou u nich našli. Podezření se potvrdilo, protože z dopisů vyplývalo, že jim US Army dodala nekvalitní techniku, z níž velká část vůbec nebyla schopna letu! Šlo prostě o odprodej vyřazeného materiálu, což obrazu USA u legií asi moc neprospělo, přesto ale bylo rozhodnuto stroje převzít a pokusit se zprovoznit. Čeští mechanici brzy zjistili, že v bednách se nalézají i součásti automobilů (!) a že zřejmě bude možno sestavit jen několik málo funkčních letounů. První z nich měl nad Vladivostokem letět dne 7. března 1919, tzn. na narozeniny T. G. Masaryka, jehož jméno bylo napsáno i na spodním křídle stroje. Letoun sice onoho dne skutečně odstartoval, avšak z dosud neznámých příčin došlo k havárii, při které byl stroj těžce poškozen a letci Vlastimil Fiala a Robert Hartman zraněni. Jelikož ale pochopitelně nebylo snadné získat další letouny, pokračovalo se v sestavování „Traktorů“, kterých nakonec bylo zkompletováno sedm, a to včetně prvního havarovaného a jednoho dalšího kusu, jenž byl silně poškozen při požáru vlaku při přesunu do Omsku. Tam se v červnu 1919 utvořila letecká škola čs. legií, disponující pěti funkčními „Traktory“.

Od pilotního výcviku k návratu domů
Byla to skutečně hodně pestrá směs, protože letouny měly motory Thomas Morse i Sturtevant, resp. odpovídaly několika různým verzím. Typy motorů se od sebe daly rozlišit lehce, protože u agregátů Sturtevant šly výfuky do stran a šikmo dolů, kdežto u typu Thomas Morse nejdříve kolmo nahoru a teprve poté šikmo dolů, a to navíc se zužujícím se tvarem. Letouny s agregáty druhého typu proto dostaly přezdívku „Sumec“, jelikož výfuky značně připomínaly vousy oné ryby. Čeští mechanici navíc doplnili letouny druhým řízením, aby se daly efektivněji využívat pro výcvik, který v Omsku začal 20. června 1919. Proběhlo více než 350 cvičných letů, ale již na konci července bylo třeba ustoupit před útočícími silami bolševiků, a proto se letecká škola musela po kolejích stěhovat zpět na východ, a sice do lokality Nikolsk-Ussurijsk. Tato nucená přestávka ve výcviku znamenala, že když se na nové základně mohlo v září 1919 létat, muselo se s většinou pilotních adeptů začínat znovu skoro od začátku. Další komplikace pak přinášelo zhoršující se podzimní a zimní počasí, hlavně prudké poryvy větru, pak častý déšť a nakonec i sníh, což prakticky znamenalo nemožnost létání. 25. listopadu 1919 byl kvůli větru jeden stroj zničen při havárii, ačkoli osádka vyvázla bez zranění. Navíc už v té době přicházelo stále více zpráv, že sibiřská anabáze legií končí a vojáci se vrátí do samostatného Československa. Letci ze školy na základně Nikolsk-Ussurijsk se dočkali dne 7. ledna 1920, kdy je vlaky odvezly do přístavu Vladivostok, kde nastoupili na loď Hvan-Yih, na které po několika zastávkách v Asii dorazili do Terstu, odkud je vlaky převezly domů. Do nově vzniklé republiky se dostaly i čtyři víceméně funkční „Traktory“ s čísly 2, 3, 4 a 7, avšak s jejich létáním v ČSR se již nepočítalo. V roce 1937 se ovšem na Celostátní letecké výstavě objevil jeden exemplář, a to kus č. 4, jenž měl původně motor Sturtevant, avšak v rámci rekonstrukce dostal kryty a výfuky odpovídající „Sumci“, tzn. variantě s agregátem Thomas Morse. A v této podobě se v roce 1950 dostal také do haly Národního technického muzea, kde visí dodnes.

Lukáš Visingr

Hlavní zdroje:
Letectví a kosmonautika 1, 2, 3, 4/1993, NTM, Airwar.ru, TheAerodrome.com

Fotografie: Marek Vanžura, archiv autora

Parametry letounu L.W.F. Model V Tractor
Standardní osádka: 2 muži
Rozpětí horního křídla: 14,2 m
Rozpětí dolního křídla: 12,8 m
Celková délka: 7,05 m
Celková výška: 3,53 m
Vzletová hmotnost: 1270 kg
Max. rychlost: 140 km/h
Max. dolet: 550 km
Max. vytrvalost: 4 hodiny
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