Ruská křídla Ameriky: Jak tři uprchlíci před bolševikem změnili americké letectví

Již samotné jméno Sikorsky napovídá, že tvůrce slavných vrtulníků byl Rus, ale věděli jste, že podobný původ mají i letouny P-47 nebo A-10?

Všichni tři se narodili v carském Rusku, avšak paradoxně ani jediný z nich na území současné Ruské federace. Dva z nich se vždy pokládali za Rusy, kdežto třetí byl Gruzínec, všichni však zásadním způsobem ovlivnili letectví ve Spojených státech amerických, kam po první světové válce emigrovali, aby se zachránili před nastupující rudou totalitou ve své vlasti. Pro Ameriku a její spojence stavěli stíhačky, bitevníky i helikoptéry a významným způsobem se podíleli na tom, že se Amerika stala leteckou supervelmocí.

Neposlušný, ale nadaný šlechtic
Alexandr Nikolajevič Prokofjev-Severskij se narodil 7. června 1894 v gruzínském Tbilisi, byť v etnicky ruské šlechtické rodině, takže si vždy zakládal na svém „vysokém“ původu. Už jeho otec si pořídil soukromé letadlo, a proto není divu, že Alexandra od dětství fascinovalo létání. Zákonitě tedy zamířil k vojenským letadlům báťušky cara, jenže nikoli k těm suchozemským, nýbrž k námořním. Stal se výborným pilotem a úspěšně bojoval v první světové válce, během níž si připsal minimálně šest vzdušných vítězství (díky čemuž se stal nejúspěšnějším stíhačem ruského námořnictva) a provedl také několik náletů na německé lodě. Při jednom takovém byl sestřelen a po zřícení letadla mu lékaři museli amputovat část nohy, jenže Severskij chtěl létat dál. Nadřízení mu to zakázali, ovšem tvrdohlavý šlechtic neuposlechl, což mu vyneslo vězení, odkud jej dostala až intervence samotného cara. V roce 1918 byl vyslán do USA coby asistent námořního atašé, diplomatická cesta se však protáhla na celý život, protože Severskij už se do své vlasti nikdy nevrátil. V Americe si změnil jméno na Alexander de Seversky, aby zdůraznil svou „modrou krev“, pochopitelně se však nadále věnoval letectví. V roce 1923 založil vlastní firmu, koupil továrnu na Long Islandu a začal aplikovat své patenty, jelikož nebyl jen výtečný pilot, ale také vynálezce, kterému patřilo nejméně 364 patentů včetně prvního gyroskopického bombového zaměřovače. Zaměstnal též mnoho dalších imigrantů z carského Ruska a společně stavěli výkonné letouny, které obvykle pilotoval sám Seversky, který si proto připsal i spoustu rekordů, mj. s rychlým obojživelným strojem SEV-3.

Zastánce strategického letectva
Jednalo se o celokovový jednoplošník s plováky, v nichž byla ukryta kola, a tak letadlo mohlo operovat z vody i souše. Ve své době zajisté patřilo mezi nejpokrokověji řešené letouny světa, a tudíž samozřejmě zapůsobilo také na vojáky. Firma Seversky Aircraft Corporation získávala lukrativní vládní kontrakty, mj. na cvičné letouny BT-8 nebo na stíhačky P-35A. Ačkoli tehdy nešlo o výkonově nějak mimořádné stroje, „pětatřicítka“, znamenala technologickou revoluci, protože pro americké letectvo to byla první celokovová stíhačka se zatahovacím podvozkem a uzavřenou kabinou. V roce 1938 se však ruský šlechtic dopustil velké chyby, neboť se zjistilo, že tajně vyjednával s Japonskem o dodávce stíhaček SEV-2, téměř identických s P-35. Jistě se nelze divit, že ve Washingtonu to vzbudilo (diplomaticky řečeno) nelibost. Akcionáři se lekli, že by mohli přijít o kontrakty, a proto využili skutečnosti, že se Seversky vydal na propagační cestu do Evropy. 13. října 1939 jej (pochopitelně v nepřítomnosti) zbavili vedení společnosti a dali jí nový, zcela nepochybně „vlastenecký“ název Republic Aviation. Tvůrce firmy se snažil o odpor soudní cestou, ale neuspěl. Na Ameriku však nezanevřel a nadále se usilovně věnoval propagaci vojenského letectví. Tvrdil, že je nezbytné vybudovat početné dálkové letectvo, což bylo i hlavní myšlenkou jeho knihy Victory Through Air Power, jež vyšla roku 1942. Mezi ty, které zaujala, patřil také Walt Disney, který tedy podle ní natočil animovaný propagandistický film. Severskyho názory zajisté velmi ovlivnily vývoj amerického strategického letectva, a tak se vizionářský ruský šlechtic nakonec dožil též proudových bombardérů s mezikontinentálním doletem. Do věčného nebe odešel 24. srpna 1974.

Jak se rodil slavný Thunderbolt
Také další úspěšný konstruktér pocházel z gruzínského Tbilisi a z řad šlechty, ale na rozdíl od Severskyho se považoval za skutečného Gruzínce, jak ostatně naznačuje i původní forma jeho jména, jež zněla Alexandre Kartvelišvili. Narodil se 9. září 1896 a podobně jako jmenovec byl od dětství fascinován letectvím. Sice neprokázal pilotní kvality, protože hned při svém prvním letu havaroval a vážně se zranil, avšak měl nepochybné nadání ke konstrukci letadel. Studoval ve Francii a právě tam se rovněž rozhodl odejít, neboť jeho rodnou zemi zachvátila revoluce a občanská válka. Krátce pracoval v továrně proslulého průkopníka Louise Blériota, avšak život mu změnilo setkání s americkým milionářem Charlesem Levinem, jenž pátral po zahraničních talentech pro americký letecký průmysl. Kartvelišvili tudíž roku 1928 odešel do Ameriky, kde si změnil jméno na Alexander Kartveli a kde se záhy setkal i se Severskym. Ten rychle poznal talent svého krajana a získal jej pro svou firmu, kde se Kartveli posléze podílel na vzniku řady úspěšných typů letadel včetně již zmíněné stíhačky P-35. A byl to právě Kartveli, jehož si pak nové vedení firmy Republic vybralo pro pozici hlavního konstruktéra, když byl Seversky z již vysvětlených důvodů odstaven. Kartveli se s maximálním elánem pustil do práce, z níž vzešel převratný stíhací letoun P-47 Thunderbolt. Původně se mělo jednat spíš o lehkou stíhačku, ale Kartveli design postupně přepracoval tak, že vzniklo ve své době takříkajíc monstrózní letadlo s gigantickým motorem. Nevynikalo právě obratností, ale jeho rychlost, stoupavost a odolnost vůči poškození byly tehdy opravdu fenomenální.

Kartveliho reaktivní konstrukce
S více než 15 600 vyrobenými stroji se typ P-47 stal vůbec nejpočetnější americkou stíhačkou druhé světové války a nesl veliké zásluhy na úspěchu bombardovací kampaně proti Německu, jelikož „sedmačtyřicítky“ mohly provázet bombardéry až nad srdce Třetí říše a zabezpečit jim ochranu před německými stíhačkami. Kartveli pochopil i potenciál proudového pohonu, takže už od roku 1944 pracoval na projektu reaktivní stíhačky, z níž se pak stal typ F-84 Thunderjet, později ještě vylepšený na verzi s šípovým křídlem F-84F Thunderstreak. Celkově vzniklo asi 10 000 strojů této konstrukce, ovšem gruzínský inženýr již konstruoval letadlo další generace, jež se potom proslavilo za vietnamské války pod jménem F-105 Thunderchief. Relativně málo známým faktem je, že se Kartveli podílel i na prvních programech kosmických prostředků pro US Air Force, z nichž pak vzešla i část požadavků na budoucí raketoplán. Posledním letadlem z Kartveliho kreslicího prkna se stal bitevník A-10 Thunderbolt II, známý též jako „Warthog“. Stejně jako „první Thunderbolt“ se vyznačuje hodně zvláštní konstrukcí, jež postrádá eleganci typickou pro mnohé americké stroje, zato se však vyznačuje takřka brutální efektivitou, za niž patrně vděčí původu svého tvůrce. Navzdory svým velkým zásluhám ale Kartveli zůstával jen málo známou postavou, a to záměrně, neboť v SSSR stále žili jeho příbuzní, a proto panovaly obavy, že by na něj mohla tímto způsobem vyvinout tlak KGB. Americká oficiální místa tudíž doporučila Kartvelimu držet se v pozadí, což vyhovovalo též jeho povaze, jež byla dokonalým opakem světáckého extroverta Severskyho. Kartveli se tedy dočkal plně zaslouženého ocenění až po své smrti, která si jej vzala 20. července 1974.

Obrovská letadla lékařova syna
Nejstarším z trojice konstruktérů byl Igor Ivanovič Sikorskij, který se narodil 25. května 1889 v Kyjevě, ačkoli v rodině etnických Rusů. Nemohl se pochlubit šlechtickým původem, ovšem z chudých poměrů také nepocházel, jelikož jeho otec patřil mezi nejslavnější lékaře v carském Rusku. Také Sikorskij byl již od dětství fascinován technikou, avšak nejdříve se zaměřoval na strojírenství. Když se ale dozvěděl o úspěších bratří Wrightů a vzducholodích firmy Zeppelin, vsadil na letectví, které se pak stalo i jeho celoživotní prací a vášní. Studoval v Paříži a potkal se s mnoha leteckými průkopníky. V roce 1909 se vrátil do Ruska a dal se do stavby své první helikoptéry, ale tehdejší technologie na realizaci jeho plánů nestačily, a proto se Igor Ivanovič (dočasně) vzdal strojů s rotující nosnou plochou a soustředil se na klasické letouny, takže roku 1910 odstartoval jeho první úspěšný letoun S-2. U dalších letadel narůstaly rozměry a výkony, neboť Sikorskij pevně věřil v rozmach hromadné dálkové vzdušné dopravy, takže si troufal na stále větší konstrukce. V roce 1913 vzlétl jeho čtyřmotorový Russkij Viťaz a o rok později byl vyzkoušen ještě větší Ilja Muromec. Vypuknutí války samozřejmě změnilo priority, takže toto ve své době ohromující letadlo sloužilo coby průzkumné a bombardovací. Bez nadsázky se dá říci, že Sikorského letouny položily základy strategického letectva, a to nejen ruského, jelikož tohoto příkladu následovaly další země. Sikorskij však musel svou rodnou zemi opustit, neboť bolševici, pro které byl jen přisluhovačem carského režimu, mu opakovaně vyhrožovali, takže v roce 1919 dorazil do Ameriky jako Igor Sikorsky.

První velkosériová helikoptéra
Vnucuje se velmi provokativní otázka, jak by se asi další dějiny letectví vyvíjely, kdyby tehdy „rudí“ projevili větší prozíravost. Donutili totiž odejít jednoho z nejschopnějších konstruktérů, jaké carské Rusko mělo, o čemž ostatně vypovídá také fakt, že stroje řady Ilja Muromec létaly ještě několik roků i s rudými hvězdami na křídlech. Sikorsky roku 1923 založil vlastní podnik a vyrobil mj. úspěšný dvoumotorový dopravní typ S-29, po němž se nový občan USA zaměřil především na stavbu tehdy velmi populárních hydroplánů. Jeho S-42 Clipper sloužil i pro lety přes Atlantik, avšak ačkoli Sikorsky byl z rozvoje dálkové vzdušné dopravy nadšen, pořád jej neopustila ani jeho původní myšlenka vrtulníku. Technologie samozřejmě zaznamenaly velký pokrok, a tudíž mohl v září 1939 úspěšně vyzkoušet helikoptéru VS-300, na které se podílela i společnost Vought. Byl to jeden z prvních vrtulníků, jež užívaly dodnes nejobvyklejší schéma s hlavním nosným a ocasním vyrovnávacím rotorem. Sikorsky s ním uspěl navzdory tomu, že většinové mínění tehdy preferovalo dva nosné rotory, takže svou koncepci použil i u typu R-4 Hoverfly, který poprvé odstartoval v lednu 1942. Přitáhl pozornost amerického letectva a díky následné objednávce se stal první velkosériově vyráběnou helikoptérou světa. Ačkoliv se poté do vývoje a výroby vrtulníků pustily také další společnosti, značka Sikorsky si dodnes udržuje silnou pozici, a to především díky excelentní konstrukci S-70 neboli UH-60 Black Hawk. Sám Igor Sikorsky zemřel jako všeobecně uznávaný konstruktér 26. října 1972, ale v jeho šlépějích se vydali dva jeho dosud žijící synové. Sergei Sikorsky dlouhé roky pracoval v otcově firmě a Igor junior se stal uznávaným leteckým historikem.
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