Německá eskadra KG 200:
Utajené operace a exotická technika

Nacistická Luftwaffe vznikala pod rouškou utajení, a proto v ní po celou dobu existovaly útvary provádějící různé zvláštní operace. Šlo mj. o dálkový průzkum, výsadky agentů a testy spojeneckých letadel. Tento proces vyvrcholil vznikem eskadry KG 200, která měla na starosti mj. vývoj a nasazení experimentálních zbraní.

Okolo německé letecké jednotky s celým názvem Kampfgeschwader 200 se stále udržuje řada mýtů, které se týkají např. zkoušek futuristické vojenské techniky, diverzních akcí či evakuací nacistických pohlavárů. Skutečnost je asi o něco střízlivější, rozhodně však nikoli nezajímavá, protože KG 200 určitě zdaleka nebyla tím, co naznačoval název, tzn. bombardovací eskadrou. Její základ představovala jednotka, jež se zabývala strategickým leteckým průzkumem, aby se následně spektrum úkolů rozšířilo o mnoho zajímavých misí, z nichž některé by zřejmě mohly zastat úlohu zápletky pro napínavý špionážní thriller.

Startuje tajné německé snímkování
V rozporu s obecně rozšířenou představou nezačala tajná remilitarizace Německa po příchodu Adolfa Hitlera k moci (ten ji „jen“ výrazně zintenzivnil), ale prakticky ihned po první světové válce. Týkalo se to také vojenského letectva, které bylo utvářeno pod krytím různých civilních vzdušných aktivit, jako bylo letecké mapování. To prováděla společnost Hansa-Luftbild, v níž působil zkušený pilot z „Velké války“ Theodor Rowehl, jenž takříkajíc na vlastní pěst provedl řadu letů nad územím sousedů Německa a získal cenné fotografie vojenských objektů. Ty pak předvedl činitelům Abwehru (vojenské rozvědky), kteří byli nadšeni. Rowehl měl novou práci a v roce 1935 získal také hodnost coby velitel tzv. Letky pro zvláštní určení (Fliegerstaffel zur besonderen Verwendung), jíž se však nejčastěji říkalo „Kommando Rowehl“. Spektrum jejích letadel bylo značně rozsáhlé, protože začínala s modifikacemi civilních strojů, jako byl osobní Junkers W34 či poštovní Heinkel He 70, ale s nárůstem sil nové Luftwaffe přibývalo i nových letounů, ač i ony se často tvářily jako civilní a létaly po trasách aerolinek Deutsche Lufthansa. Mezi nejdůležitější patřily typy Heinkel He 111, Focke-Wulf Fw 200 Condor, Junkers Ju 88 a Dornier Do 17, resp. jeho speciální verze jako Do 215A či Do 217A. Roku 1939 byla zmíněná letka povýšena na Průzkumnou skupinu (Aufklärungsgruppe) a ještě téhož roku byla ustavena Zkušební služba pro výškové lety (Versuchsstelle für Höhenflüge, VfH), jíž samozřejmě velel Rowehl. Začátek války logicky přinesl zvýšení průzkumného úsilí a po rychlé porážce Poláků se Němci soustředili na mocnější nepřátele, tedy Velkou Británii a Francii. Začaly rovněž lety nad některými oblastmi Sovětského svazu. Prudký rozvoj letecké a protiletadlové techniky ale vedl k tomu, že nejvyšší prioritu získala činnost, o níž koneckonců vypovídal také nový název Rowehlovy jednotky, tedy průzkum z velkých výšek.

Průzkum nad SSSR a Středomořím
Sázky na velký dostup pochopitelně provázely průzkumné letectvo již od jeho samého vzniku, lze však bez nadsázky konstatovat, že Rowehlovi piloti byli v podstatě průkopníky výškového strategického průzkumu, jak jej známe dnes. K tomu ale byly třeba nové letouny. Pokračování války s Británií a počátky příprav na invazi do SSSR proto přispěly k zavedení nového letadla Junkers Ju 86P. Jednalo se o speciální modifikaci bombardéru Ju 86, která získala přetlakovou kabinu a nové motory s turbodmychadly, díky čemuž mohla bez problémů působit ve výškách okolo 10 000 m. Britské ani sovětské stíhačky prakticky neměly šanci tyto stroje ohrozit, a tak mohli Rowehlovi piloti beztrestně fotografovat území britských ostrovů a posléze i SSSR, kde navíc většinou platil zákaz po německých strojích střílet. Dne 15. dubna 1941 byl jeden letoun Ju 86P sestřelen nad Sověty okupovaným územím Polska a jeho osádka byla uvězněna, ale již brzy ji zachránily postupující německé jednotky. V každém případě platilo, že navzdory faktu, že Rowehlovi letci provedli stovky průzkumných letů a získali cenné informace, Němci hodně podcenili sílu Rudé armády. Německo sice mělo kvalitní analytiky fotografií, ale jejich závěry (mnohdy velmi přesné) byly z nejvyšších míst nezřídka zamítány jako poraženecké přehánění, což se německé armádě mělo již záhy vymstít. Německý letecký průzkum poté značně rozšířil aktivity nad novými oblastmi bojů s Británií, tj. nad Středomořím, severní Afrikou a Středním Východem. Přišly další nové typy letadel, např. Arado Ar 240 nebo Junkers Ju 188, ovšem do pozice skutečného trumfu se dostal obrovský čtyřmotorový Junkers Ju 290, jenž nabízel dosah přes 6000 km. V roce 1943 byla Rowehlova jednotka začleněna do nového Zkušebního útvaru (Versuchsverband) Vrchního velitelství Luftwaffe, vzdušný průzkum pokračoval a zkouškami procházel i naprosto převratný stroj Arado Ar 234 Blitz, jenž byl 2. srpna 1944 vyslán do akce jako vůbec první reaktivní průzkumný letoun v historii.

Agenti, kteří měli zavraždit Stalina
Ale již v době založení VfH nepředstavoval jediné poslání vzdušný průzkum, protože Abwehr chtěl mít agenty získávající informace i na zemi. K tomu se pak přidala i snaha provádět různé diverzní a sabotážní akce, popř. cvičit zahraniční spolupracovníky. Totéž platilo i později, kdy vedení převzala Himmlerova zpravodajská služba SD (Sicherheitdienst). V každém případě se letouny VfH stále více angažovaly ve vysazování osob nad nepřátelským územím, většinou na padácích. Do Velké Británie byly dopraveny desítky agentů, jejich výsledky však tomuto úsilí příliš neodpovídaly, jelikož naprostá většina byla velmi rychle polapena a mnohdy „obrácena“ proti Německu, kam dodávali záplavy dezinformací. Vysoce ambiciózní byly i plány, které se týkaly Sovětského svazu, jelikož mezi zajatci z Rudé armády byl překvapivě velký počet těch, kteří byli ochotni se zapojovat do akcí proti SSSR, resp. Stalinovu režimu. Na základě toho se zrodila tzv. Operace Zeppelin, při které bylo za sovětské linie vysazeno několik stovek agentů pocházejících původně z řad zajatců. Německá armádní rozvědka od nich očekávala získávání informací i sabotáže, ale reálné výsledky byly dosti hubené. Vyvrcholením těchto snah ale byl jistě plán, jehož cílem nebylo nic menšího než atentát na Josifa Stalina. K Němcům přeběhnul sovětský důstojník, jenž byl 4. září 1943 s doklady znějícími na jméno Pjotr Ivanovič Tavrin a se spolupracovnicí (svou skutečnou manželkou) vysazen na sovětském území. Měli zamířit do Moskvy a za pomoci tamních německých agentů provést atentát, nedlouho po vysazení ovšem byli zadrženi, a to paradoxně kvůli podezřele čistým uniformám. Pro úplnost lze doplnit, že se při této akci použil dopravní letoun Arado Ar 232 (díky zvláštnímu podvozku přezdívaný také „Tausendfüssler“, tzn. „Tisícinožka“). Tehdy šlo o výjimečně pokrokový typ, jenž měl mnoho vlastností moderních transportních letounů, avšak válečný tlak nedovolil, aby se stal náhradou klasického typu Ju 52/3m, který rozsáhle používala i VfH.

Další výsadky v Africe a ve Francii
Vysazování tajných spolupracovníků ale probíhalo i na dalších frontách. Velký potenciál měla snaha Německa podpořit v dubnu a květnu 1941 protibritské povstání v Iráku. Němci v oblasti vysadili určitý počet parašutistů a poslali rebelům na pomoc i stíhačky, zjevně však nedocenili význam této události a Britům se podařilo povstání potlačit. Velmi zajímavý byl rovněž pokus vybudovat v severní Africe po porážce sil Osy stálou základnu pro průzkumné lety, aby se tak daly získávat informace o činnosti Spojenců na tomto válčišti. To už ovšem probíhalo v rámci zcela nové jednotky, která byla zřízena v únoru 1944 a spojila části Versuchsverband i dalších útvarů pro zvláštní letecké operace. A byla to právě ona slavná eskadra KG 200, která poté do konce druhé světové války prováděla pro Luftwaffe nejrůznější speciální mise. Patřila mezi ně i již zmíněná operace na hranicích Alžírska a Tuniska, kam odletělo několik německých strojů (mezi nimi i kořistní bombardér B-17 s fiktivním názvem „Dornier Do 200“), jejichž osádkám se pak skutečně podařilo vybudovat základnu pro průzkumné lety a vysazování dalších agentů nad Afrikou. Bezpochyby nejrozsáhlejší výsadkovou operací v režii eskadry KG 200 však byl útok na náhorní plošinu Vercors ve střední Francii, kterou ovládali francouzští partyzáni, kteří tam 3. července 1944 vyhlásili „Svobodnou republiku Vercors“. Němci samozřejmě nenechali tento krok bez trestu a připravili výsadkovou operaci. Parašutisté (Fallschirmjäger) z letectva i Waffen-SS vytvořili formálně 3. letku II. skupiny eskadry KG 200, která nakonec měla kolem 350 mužů. Dne 21. července 1944 dorazilo nad plošinu 22 letounů Do 17F s kluzáky DFS 230 a proběhnul úspěšný výsadek, k němuž se o dva dny později přidal druhý, kterého se účastnily i větší kluzáky Gotha Go 242. Efektivita Luftwaffe a nedostatečná podpora Spojenců následně vedly k rychlému rozdrcení francouzských partyzánů.

Německý protějšek pilotů kamikaze
Kromě vzdušného průzkumu a výsadků ovšem eskadra KG 200, jejímž velitelem se stal velmi schopný bombardovací pilot Werner Baumbach, plnila i jiné, ještě exotičtější úkoly. Zabývala se mj. vývojem zbraní a metod, které byly i oficiálně popisovány jako sebevražedné (německy SO, Selbstopfer, tedy „sebeobětování“). Pravděpodobně nejznámějším případem tohoto druhu byl program Reichenberg, v podstatě pilotovaná modifikace neslavně proslulé „létající pumy“ Fi 103 neboli V1. Přestože Němci zřejmě nevěděli o japonských kamikaze, přišli s myšlenkou velmi podobnou, tzn. s nasazením pilotů, kteří zaútočí na hodnotné cíle (na začátku především plavidla spojenecké invazní flotily, později např. mosty) i za cenu vlastního života. Ačkoliv se v Německu na rozdíl od Japonska počítalo přinejmenším oficiálně s možností záchrany pilotů, kteří mohli stroje těsně před zásahem opustit, výpočty ukázaly, že v praxi by byly šance přežít prý „o něco vyšší než jedno procento“! Vedle pilotované verze zbraně V1, kterou prosazovala známá letkyně a ikona nacistické propagandy Hanna Reitschová, se uvažovalo také o nasazení sebevražedných kluzáků naplněných výbušinou či o reaktivních stíhačkách Messerschmitt Me 328. V eskadře KG 200 poté vznikla V. skupina, u které už samotné jméno „Leonidas“ (podle spartského krále, jehož smrt u Thermopyl v podstatě zachránila Řecko) napovídalo, že půjde o jednotku sebevrahů. Akci „SO“ ale nakonec zastavil Baumbach, kterého podpořil i sám Adolf Hitler, jemuž se myšlenka obětování příslušníků „panské rasy“ vůbec nezamlouvala. Přesto se na konci války uskutečnilo několik de facto sebevražedných náletů na důležité mosty (operace Einhorn), většinou za pomoci stíhačů Fw 190, které nosily pod trupy velké pumy nebo letecká torpéda. S těmito stroji se původně počítalo pro sestavení III. skupiny eskadry KG 200, ovšem ta (snad naštěstí) nikdy nedosáhla plného bojového statusu.

Provizorní „spřežení“ zvané Mistel
Útoky na mosty přes důležité řeky (např. Odru, Nisu, Vislu a Rýn), které měly zastavit postup Spojenců, se ovšem později staly jedním z hlavních poslání KG 200. Sám Baumbach dokonce dostal od Hitlera pověření pro koordinaci všech takovýchto akcí, které odpovídalo takřka plné moci. Pro ničení mostů byla použita i možná nejbizarnější zbraň, jakou KG 200 vůbec měla, a sice „létající spřežení“ Mistel (oficiálně zvané také „Beethoven-Gerät“). V podstatě se jednalo o kombinaci dvojice letounů, a to pilotované stíhačky (Bf 109 nebo Fw 190) a nepilotovaného dvoumotorového bombardéru (nejčastěji Ju 88). První takové pokusy proběhly již před válkou s cílem zvýšit efektivitu kluzáků, aby se pak přešlo k ideji „létající bomby“, jež se měla použít zejména proti lodím. Nepilotovaný bombardér v přídi nesl obří kumulativní hlavici s cca 1700 kg trhaviny. Pilot stíhače namířil celé „spřežení“ na cíl a aktivoval výbušné spoje, jež zajistily oddělení menšího letadla, zatímco „létající bomba“ pokračovala až do zásahu. Šlo o zoufalou, ale v zásadě docela funkční improvizaci, jež mohla suplovat přesně naváděné zbraně. V rámci KG 200 tak byla sestavena II. skupina, které velel kapitán Horst Rudat a která se připravovala na „ostré“ nasazení Mistelů. První útok proběhl 23. června 1944 proti lodím u pobřeží Francie a vzlétlo k němu dvanáct „spřežení“, ale podařilo se zasáhnout jen jedinou loď HMS Nith, jež navíc fungovala právě jako „návnada“ pro Luftwaffe. Mistely byly používány i dále, ale jejich výsledky byly spíše skromné, protože kromě nepřátelských útoků zaznamenávaly velké ztráty kvůli různým poruchám. Na počátku roku 1945 měla asi stovka Mistelů uskutečnit ambiciózní operaci Eisenhammer („Železné kladivo“), tzn. útok na sovětské elektrárny, jejichž zničení by pro SSSR znamenalo mimořádně vážný problém, avšak prioritu pak získaly zmíněné útoky na mosty. Realizace se pak nedočkaly ani navržené proudové podoby Mistelů, jež zahrnovaly mj. využití stíhačů Me 262 a He 162 a bombardérů Ju 287.

Spekulace o činnosti v závěru války
KG 200 fungovala až do posledních dnů války a vedle stále zoufalejších náletů na mosty měla na starosti i některé speciální mise transportních letadel. Stroje z její I. a II. skupiny prováděly různé zásobovací, evakuační či výsadkové operace, z nichž mnohé jsou dosud zastřeny clonou tajemství, což pochopitelně podněcuje četné spekulace. Faktem je, že až do konce konfliktu se provádělo vysazování osob ponejvíce v západní Evropě. Údajně se mělo jednat o agenty, kteří by po válce působili ve prospěch obnovy Německa. Nepochybný je i podíl KG 200 na jednom z asi nejvíce tragikomických debaklů zpravodajských služeb Třetí říše, a to na zásobování tzv. Scherhornovy skupiny. Od srpna 1944 byly letecky posílány zásoby seskupení německých sil, které se prý nalézalo pod velením plukovníka Scherhorna za sovětskými liniemi. Na jaře 1945 se ukázalo, že takové uskupení nikdy neexistovalo! Němci prostě nalétli na zpravodajskou hru Sovětů, kteří plukovníka Scherhorna od července 1944 věznili a využívali. Je ale známo, že se stroje KG 200 účastnily i jiných dálkových misí, jež se možná neomezovaly pouze na Evropu. Pořád se spekuluje o letech do Japonska či Jižní Ameriky, snad s cílem dopravit tam pokročilé technologie, peníze, zlato a pohlaváry Třetí říše. Vrcholem spekulací je určitě tvrzení, že takto měl uniknout i sám Adolf Hitler, což už ale opravdu patří do říše fikce (byť je dokázáno, že se řada osob včetně zmíněné Hanny Reitschové snažila „Führera“ k útěku přemluvit). Stále silně sporné jsou i údaje o letu, při němž měl obří šestimotorový letoun Ju 390 v srpnu 1944 doletět k Newfoundlandu, případně snad až k pobřeží New Yorku. Neexistují však spolehlivé důkazy, že by některý prototyp tohoto giganta opravdu někdy odletěl z Německa. Je však zajímavé, že jeden z posledních prokázaných letů KG 200 proběhl z Hradce Králové, odkud 8. května 1945 vzlétl Ju 290 s asi 70 raněnými, ženami a dětmi. Vzdali se Američanům v Mnichově, kteří pak na letoun napsali opravdu výstižná slova „Alles Kaputt“.
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Zoufalý plán Aktion 24
Do struktury I. skupiny eskadry KG 200 patřila i 3. letka, jež užívala převážně hydroplány. Na baltském ostrově Rujana, odkud většinou působila, se však nenacházely jenom stroje německé výroby He 115, Do 24 a Ar 196, ale též původně francouzské obří hydroplány Loire et Olivier LeO H-246. Ve své době patřily na světovou špičku a Němci v roce 1942 ukořistili čtyři kusy, jež vyzbrojili a aktivně provozovali. Působily hlavně nad Finskem, ale jejich operace skončily na podzim 1944 poté, co Finové uzavřeli mír se SSSR, takže se Němci vrátili na Rujanu. Tam se „námořní letka“ eskadry KG 200 v únoru 1945 dočkala svého posledního úkolu, jenž svým charakterem zapadal do zoufalé situace, v níž se Třetí říše ocitla. V rámci snah o ničení mostů přes důležité řeky byl vypracován i fakticky sebevražedný plán Aktion 24, který předpokládal právě nasazení hydroplánů. Ty měly být naplněny výbušninami a odstartovat z letiště Rechlin, dostat se k mostům, přistát na hladině řeky a dostat se do co nejblíže k obloukům, kde by byly výbušniny odpáleny. Šance osádky na únik by byly určitě minimální, což se ostatně dalo říci o možnostech úspěchu celé mise, jelikož neobratný hydroplán by se asi dost těžko dostal k silně bráněnému mostu. Dne 4. dubna 1945 byl jeden takový útok opravdu proveden, ale Do 24 byl sestřelen stíhačkami Mustang. 10. dubna pak americký nálet na Rechlin zničil většinu zbylých hydroplánů, což byl i konec této skutečně bizarní operace.

Létající cirkus Rosarius
V celých dějinách válek zákonitě platilo, že se každá strana snažila získat podrobné informace o výzbroji protivníka, pokud možno formou ukořistění a vyzkoušení. Výjimkou tedy nemohla být ani Luftwaffe, které se postupně podařilo nashromáždit poměrně slušnou „kolekci“ letadel spojeneckých mocností. Jejich testování a hodnocení ale získalo systematický ráz teprve v létě 1943, kdy byla založena jednotka nazvaná Versuchsstaffel für Feindflugzeuge (Zkušební letka pro nepřátelské letouny). Známější je ovšem pod jménem „Létající cirkus Rosarius“, jelikož jí velel kapitán Theodor „Ted“ Rosarius. Její sestava byla značně pestrá a zahrnovala mj. britské stíhače Supermarine Spitfire a Hawker Typhoon, jeden dvoumotorový stroj Mosquito, několik amerických stíhaček P-47 Thunderbolt a P-51 Mustang a nejméně dva stroje typu Lightning, a to jeden stíhač P-38G a jeden průzkumný F-5E. Posledně zmíněný stroj představoval skutečně vysoce kuriózní případ, protože dne 13. října 1944 s ním k Němcům dezertoval americký pilot Martin James Monti, jediný Američan, jenž něco takového udělal (po válce byl za to potrestán 25 lety vězení). Němci měli i několik sovětských letadel, ale informace o jejich počtu a typech zůstávají nejasné (uvádí se např. Jak-3 či LaGG-3). Na vrcholu stavu létalo v Luftwaffe okolo 22 kořistních stíhaček, avšak ještě větší byl počet bombardérů, protože Němci získali nejméně dvacet strojů B-17 Flying Fortress (verze F a G) a osm B-24 Liberator (verze G, H a J). Ty po letových testech vesměs zamířily ke zvláštním jednotkám, tedy k Versuchsverband a následně KG 200, aby se podílely na vysazování agentů a diverzních akcích. Dosud ale nepanuje shoda na tom, jestli je Němci provozovali i s americkými znaky (což by samozřejmě bylo porušením válečného práva). Jisté ovšem je, že snímky spojeneckých stíhačů a bombardérů s německými kříži dosud představují velmi atraktivní vzory pro modeláře.
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