Heinkel He 113:
Mýtus ve službách Luftwaffe

V dobových výčtech německých bojových letounů figuruje i typ Heinkel He 113, který se během bitvy o Británii stal příčinou obrovských obav. Ve skutečnosti se však jednalo jen o obří propagandistický bluf Třetí říše. Reálný předobraz tohoto mýtu, letoun He 100, se totiž do skutečné bojové akce nikdy nedostal.

Mluví-li se o stíhačkách z bitvy o Británii, určitě každý správně uvede britské stroje Hurricane a Spitfire, které bránily ostrovy proti německým letounům Messerschmitt Bf 109. Pokud by se však podobná otázka pokládala ve Velké Británii někdy v srpnu 1940, nejspíše by zazněl ještě jeden název, a sice Heinkel He 113. Velmi rychlý a velkých výšek dosahující stíhač Luftwaffe vzbuzoval velký strach u pilotů i vrchního velení RAF a dá se říci, že částečně ovlivnil průběh války. Celý případ obávané „super-stíhačky“, jak se He 113 někdy přezdívalo, však měl jednu dosti podstatnou vadu. Tento letoun nikdy neexistoval!

Heinkel navrhuje revoluční stroj
V roce 1933 vyhlásila německá Luftwaffe výběrové řízení na nový stíhací letoun, který se měl stát nástupcem tehdy používaných dvouplošníků He 51. Vítězem se nakonec stal známý stíhač Bf 109, což znamenalo obrovské zklamání pro Ernsta Heinkela, který velice důvěřoval svému stroji He 112. Ten posléze prošel zásadní rekonstrukcí a výsledný He 112B představoval stroj, který již mohl směle konkurovat „stodevítce“, avšak německé letectvo nehodlalo měnit názor, takže navzdory úspěšnému zkušebnímu nasazení nad Španělskem neměl jít do sériové výroby ani Heinkelův He 112B. Německo však hodně potřebovalo i devizy, a tak bylo rozhodnuto, že tento stroj bude uvolněn pro export. Díky svým výkonům získal několik objednávek a létal ve službách Španělska, Rumunska, Maďarska a Japonska. Ani to ale neuspokojilo Heinkela, jenž pořád toužil po tom, aby mohl dodávat vysoce výkonný stíhač pro letectvo Třetí říše (na čemž bylo zvláště pikantní, že byl židovského původu). Začal tedy vyvíjet zcela novou stíhačku, jež původně nesla firemní jméno Projekt 1035, aby poté dostala od Říšského ministerstva letectví oficiální označení He 100. Výsledný letoun měl převyšovat Bf 109 tak, jak Bf 109 převyšoval dvouplošníky. Jednalo se vlastně o podobný úmysl, jaký měl i Kurt Tank z firmy Focke-Wulf, jež později vyráběla stíhač Fw 190. Inženýr Walter Günter z firmy Heinkel a potom jeho bratr Siegfried navrhli svůj He 100 zejména s důrazem na vysokou rychlost a stoupavost. Ačkoli se na první pohled jednalo o „normální“ jednomotorový dolnoplošník, ve skutečnosti se v novém stroji skrývala řada progresivních prvků. Asi nejdůležitějším byl systém chlazení motoru, jenž neměl klasické rozměrné chladiče, které kazily aerodynamiku jiných letadel. He 100 měl totiž nízkotlaký odpařovací systém, ve kterém se horká voda z motoru ochlazovala prostřednictvím povrchových výměníků na horní i dolní ploše křídla.

Stíhači v boji o rychlostní rekord
Letoun měl dvanáctiválec Daimler-Benz DB 601A, tedy stejný jako Bf 109, dosahoval ovšem podstatně vyšších výkonů. První prototyp odstartoval 22. ledna 1938 z letiště v Rostocku a již druhý exemplář překonal rychlostní rekord, když 5. června 1938 dosáhl rychlosti 634,73 km/h na stokilometrovém okruhu. Heinkel ale chtěl překonat i absolutní rychlostní rekord, pracoval tedy na dalších prototypech a ve firmě Daimler-Benz modifikovali agregát DB 601. Upravená verze nazvaná DB 601R (zkonstruovaná pro maximální výkon, byť s praktickou životností jen na jediný let) byla zabudována do osmého prototypu He 100, který 31. března 1939 překonal i absolutní rekord. Nová hodnota činila 746,606 km/h a celé Německo oslavovalo (jelikož do té doby patřil rekord Italům), ale nejrychlejší letoun světa byl veřejně nazýván He 112U, aby byl podpořen exportní potenciál typu He 112. Naneštěstí už záhy (26. dubna 1939) získal pro sebe rekord Messerschmitt se speciálním letadlem Me 209. Další rychlostní pokusy zakázal osobně Hermann Göring, protože se blížila válka. Heinkel dále vyvíjel svůj He 100 a bylo jasné, že se jedná o stíhač s opravdu mimořádným potenciálem, ovšem do velkosériové produkce nakonec nikdy nepostoupil. Motory DB 601 totiž bylo nutné pro jiné letouny a v rámci „racionalizace“ bylo rozhodnuto, že se má Heinkel nadále zaměřit na bombardéry. Pochopitelně to znamenalo ohromné zklamání, o to větší, že společnost na vlastní náklady vyrobila tři předsériová letadla He 100D-0 a dvanáct sériových He 100D-1. Jen malou „náplastí“ bylo povolení stroj vyvážet, což se vzápětí uskutečnilo v podobě prodeje tří letounů do Japonska a dalších tří do SSSR. Na letišti v Rostocku ovšem pořád čekalo ještě devět hotových He 100D-1, nepochybně skvělých strojů, pro které však nebylo praktické využití. A tehdy kdosi přišel s nápadem, aby se letouny staly „tajnou zbraní“ propagandy proti Velké Británii.

První role He 100 v propagandě
O existenci letounu se v té době samozřejmě již vědělo i u protivníků Německa, tedy ve Velké Británii, Francii a USA. Že firma Heinkel pracuje na něčem neobvyklém, několikrát ohlašoval mj. zástupce leteckého atašé na americkém velvyslanectví Arthur W. Vanaman, ke kterému se doneslo něco i o revolučním systému chlazení. Jeden prototyp He 100 byl „náhodou“ ukázán i náčelníkovi štábu francouzských vzdušných sil Josephu Vuilleminovi při jeho slavné návštěvě Německa v létě 1938, jež se stala velikým úspěchem německé propagandy, protože Francouze přesvědčila o obrovské síle Luftwaffe (což pak značně přispělo k jejich rozhodnutí nepodpořit ČSR za mnichovské krize). Ve skutečnosti byly schopnosti německého letectva v té době dost diskutabilní, ale i He 100 sehrál svou roli v onom úspěšném blufování. A právě na to si v roce 1940 vzpomněli pracovníci ministerstva propagandy, vedeného Josephem Goebbelsem. Zbylé „stovky“ se nalézaly na letišti v Rostocku, a jelikož byly plně vyzbrojené, dostaly úlohu jakési soukromé protivzdušné obrany Heinkelových závodů. V té době ale nad Německo nepřátelské bombardéry pronikaly pouze zcela výjimečně, a proto výkonné letouny nebyly prakticky nijak užitečné. Propagandisté však chtěli nějaký zajímavý materiál pro probíhající válku a elegantní He 100 se jevil jako výborný základ k vytvoření příběhu o nové stíhačce Luftwaffe. Výsledky se záhy dostavily. V dubnu 1940 vyšlo zvláštní číslo časopisu Der Adler (oficiálního časopisu německého letectva) k bojům nad Norskem. Na obálce byl nakreslený nový stíhač, sestřelující britský bombardér, a článek uvnitř přinesl první zprávy o stroji, jenž byl charakterizován coby „Super-Verfolgungsjäger“ („super-stíhačka“) a nesl jméno He 113. Časopis se pak dostal také do rukou Britů, které věrohodně působící zpráva vyděsila, jelikož si ji rychle dali dohromady i se známými informacemi od Vanamana a Vuillemina.

Velké obavy maršála Dowdinga
Velitel britských stíhačů maršál Hugh Dowding si vzpomněl také na zprávy o rekordním stroji „He 112U“. Při srovnání jeho snímků s kresbou letounu „He 113“ museli Britové konstatovat, že jde prakticky o stoprocentní shodu, a tak dospěli k závěru, že onen rekord překonala úprava jakési nové stíhačky. A jelikož Němci zpravidla přidělovali jména letounů v jasných číselných sekvencích, jevilo se logické, že po He 112 následuje He 113. (Právě to byl záměr pracovníků Goebbelsova ministerstva, které poté dokonce nařídilo letectvu a firmě Heinkel, aby existující projekt bombardéru He 113 přejmenovaly na He 118.) A záhy přicházely i další zprávy, jak se mašinérie válečné propagandy rozjížděla. Zhotovené „stovky“ byly opatřovány nátěry a znaky čtyř (neexistujících) stíhacích eskader Luftwaffe a fotografovány na zemi i ve vzduchu, aby se posílil dojem, že je to velkosériově vyráběný stroj. Jedna z oněch eskader byla noční, což bylo z dnešního pohledu groteskní už proto, že He 100 neměl ani přistávací světla. Jedna fotografie zachycovala stroj zepředu a ukazovala jeho výzbroj, avšak analytici britského letectva dospěli k naprosto chybnému hodnocení. Britové se totiž tehdy dosud domnívali, že Bf 109E nese jen kulomety, byť reálně měl kromě dvou či čtyř 7,92mm kulometů i 20mm kanon. He 100D nesl dva kulomety a kanon, ale Britové pokládali i křídelní kulomety za kanony, a tak se ve zprávě pro maršála Dowdinga z 20. května 1940 psalo, že He 113 nese tři 20mm kanony. Nejvíce ale Brity vyděsila rychlost záhadné stíhačky, jež měla činit cca 620 km/h, což by přinášelo jasnou výhodu nad letouny Spitfire, o Hurricanech nemluvě. Nejhorší Dowdingovy obavy se naplnily 29. května 1940, kdy britští piloti nad Dunkerque nahlásili střetnutí s He 113. Strach z nového německého stíhače byl fakticky jedním z důvodů, proč Britové neposlali do bojů o Francii své letouny Spitifre, aby je mohli použít v bitvě o Británii.

Spojenci konečně zjišťují pravdu
Během ní pak řada britských pilotů ohlašovala setkání s německými stíhačkami He 113, jež se vyznačovaly vyšší rychlostí než letouny Bf 109 a útočily z větších výšek. První hlášení tohoto druhu se objevilo na konci července 1940 a nejvíce jich dorazilo ve druhé polovině srpna, kdy se Luftwaffe během dvou týdnů intenzivního bojového nasazení pokoušela vyčerpat síly RAF a získat nadvládu ve vzduchu. Britové se snažili získat informace také od zajatých německých pilotů, kteří ale samozřejmě měli z domova instrukce, a tak většina z nich „pustila“ jen nějaké zmínky o tom, že He 113 je skvělý letoun. Přesto ale začalo klíčit jakési podezření, protože se britští letci setkávali s onou „super-stíhačkou“ nesrovnatelně méně než s Bf 109. Britové tudíž usoudili, že „stotřináctka“ je snad příliš složitá či drahá na masovou produkci, takže slouží jen v relativně malém počtu u elitních eskader Luftwaffe. Když pak na podzim 1940 přešli Němci k nočnímu bombardování měst, zpráv o setkání s He 113 začalo ubývat, ačkoli ještě v prosinci 1940 obdržel nový velitel britského stíhacího letectva Sholto Douglas analýzu, podle které má He 113 nejvyšší rychlost možná i přes 670 km/h a nese v křídlech dva kulomety ráže 13 mm a v přídi 20mm kanon či další dva kulomety. Poslední setkání s He 113 bylo nahlášeno v březnu 1941, ale ve spojeneckých přehledech německých letadel zůstal ještě poměrně dlouho, ačkoliv převládl názor, že byl zhotoven jen v relativně malém počtu kusů. Paradoxně nejdéle zůstávali o jeho existenci přesvědčeni Sověti, kteří vlastnili skutečné exempláře He 100D, ale odstranili He 113 ze svých přehledů až v roce 1943. Teprve po válce, když Spojenci prozkoumali archiv Heinkelovy továrny v Rostocku, mohli pochopit celou povahu kauzy „He 113“. Důmyslný tah říšských propagandistů tak vyšel, protože stíhač He 100, který nikdy nezasáhl do ostrého boje, dokázal celou válku klamat spojenecké vzdušné síly.
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Takticko-technická data letounu He 100D-1
Rozpětí křídla: 9,42 m
Celková délka: 8,19 m
Celková výška: 2,5 m
Prázdná hmotnost: 2070 kg
Maximální hmotnost: 2500 kg
Typ motoru: Daimler-Benz DB 601M
Výkon motoru: 876 kW (1175 koní)
Max. rychlost: 670 km/h
Bojový dolet: 1005 km
Bojový dostup: 9890 m
Výzbroj: 20mm kanon MG FF a dva 7,92mm kulomety MG 17
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