Hvězdy místo křížů:
Německá letadla v sovětských službách

Používání ukořistěné nepřátelské techniky samozřejmě v dějinách válčení nepředstavuje nic výjimečného, ale patrně nikdy a nikde nedosáhlo takového měřítka jako na východní frontě druhé světové války. Vedle obrněných vozidel šlo také o letouny, protože sovětské vzdušné síly se obohacovaly na úkor Luftwaffe.

Dnes již není žádným tajemstvím, že Wehrmacht rozsáhle užíval kořistní sovětské obrněnce a že v Rudé armádě sloužilo mnoho německých tanků. Obrovská měřítka východní fronty, která „polykala“ vojáky i techniku nevídaným tempem, jednoduše znamenala, že obě strany musely využívat takřka vše, co mělo jakoukoli bojovou hodnotu. Nemůže tudíž překvapit, že podobný přístup se týkal i vzdušných sil, jelikož do rukou sovětských vojáků se dostalo mnoho letounů z Hitlerovy říše. Kromě válečné kořisti se jednalo také o techniku, jež byla zakoupena v rámci předchozí spolupráce obou totalitních velmocí. Nesporné každopádně je, že německé výrobky významně ovlivnily další kroky sovětského letectva.

Zájem o německé technologie
První stroje německé Luftwaffe se do sovětských rukou dostaly již během španělské občanské války, kdy se povedlo zajmout i několik italských letounů. Sověti mohli podrobně prostudovat zejména jeden stíhač Messerschmitt Bf 109B a bombardér He 111B a vedle nich ukořistili mj. stíhačku Heinkel He 51, několik strojů Fiat CR.32 a zřejmě i jeden Junkers Ju 52. V Číně byla získána dvojice japonských stíhaček Nakajima A5M alias Typ 96. Zahraniční letadla putovala do SSSR, kde inženýři studovali jejich konstrukci a výrobní technologie, kdežto sovětští piloti mohli stroje vyzkoušet i ve vzduchu. Zvláště stroje Bf 109 a He 111 zanechaly hluboký dojem a naznačily, že SSSR v řadě ohledů zaostává za západními státy. V srpnu a září 1939 uzavřely Sovětský svaz a nacistické Německo několik dohod o spolupráci. Z obou stran se samozřejmě jednalo o vypočítavost, jelikož Stalin i Hitler čekali, že se jednou utkají ve válce, ovšem na tu se potřebovali připravit. SSSR dodával Německu zejména nerostné suroviny a výměnou za ně chtěl koupit moderní německé vojenské technologie včetně těch leteckých. V říjnu 1939 tudíž do Třetí říše dorazila sovětská expertní delegace, jež si měla prohlédnout zbrojní továrny a na základě svých zjištění navrhnout nákupní seznam. Skupinu sovětských leteckých expertů vedl generál A. I. Gusev a mezi její členy náleželi také slavní konstruktéři N. N. Polikarpov a A. S. Jakovlev. Ačkoliv se někteří z návštěvníků netajili podezřením, že jim Němci neukazují svoje nejmodernější letadla, delegace získala nesmírně cenné informace. V březnu 1940 dorazila do Německa druhá podobná delegace, avšak již v únoru byla podepsána obchodní smlouva, v níž figuroval rovněž dlouhý seznam německých letadel. Většina materiálu byla skutečně dodána a stroje zkoumalo kolem 3500 sovětských odborníků, jejichž závěry pak měly ohromný význam pro plánovanou modernizaci sovětského průmyslu.

Debaty o nákupním seznamu
Jaká německá letadla vlastně SSSR zakoupil? Na tuto otázku dosud kupodivu neexistuje zcela jednoznačná odpověď, protože různé zdroje se poněkud odlišují v počtech a dokonce i typech. Nepochybná je dodávka pěti stíhaček Bf 109E a stejného počtu Bf 110C, zatímco pochybnosti panují ohledně počtu stíhaček Heinkel He 100, kterých mohlo být šest či deset. Sověti získali i po dvou bombardérech Junkers Ju 88 a Dornier Do 17Z (ale pod exportním názvem Do 215B) a po třech cvičných strojích Bücker Bü 131 Jungmann a Bü 133 Jungmeister. Ve třech kusech byl dodán i spojovací stroj Focke-Wulf Fw 58 Weihe a SSSR zakoupil rovněž dvě helikoptéry Focke-Achgelis Fa 266. Na východ zamířila též dvě kurýrní letadla Fieseler Fi 156 Storch, ale ta zřejmě nebyla součástí oné obchodní dohody, neboť podle části zdrojů šlo o osobní dary od Hermanna Göringa (a)nebo Ernsta Udeta. Obdobně nejasné je i pozadí dodávky dvou lehkých sportovních strojů Bf 108 Taifun, které Sověti prokazatelně testovali, ačkoli v oné smlouvě se ani tyto položky nevyskytují. Dohoda naopak zahrnuje prodej jednoho letounu Me 209, ten se však do SSSR nikdy nedostal, protože se jednalo o experimentální rekordní stroj, který Němci z propagandistických důvodů označovali jako Me 109R, aby vzbudili dojem, že se jedná jen o verzi stíhací „stodevítky“. Některé prameny tvrdí, že Sověti objednali též bombardéry He 111 a Ju 87 Stuka, dopravní stroj Ju 52 a průzkumné letadlo Fw 189, ale zřejmě jde o omyly, resp. o záměny s technikou, kterou SSSR ukořistil až v bojích na východní frontě. Někdy se uvádí i stíhačka Focke-Wulf Fw 190, ale tento letoun tehdy teprve procházel prvními zkouškami a do služby vstoupil až v srpnu 1941, takže do SSSR se dostat nemohl, ačkoli je možné, že sovětští odborníci spatřili jeho prototyp a zajímali se o něj.

Studium ukořistěných letadel
Celkově se tedy jednalo zhruba o 36 letounů, ovšem toto číslo představuje pouze malý zlomek počtu strojů, které měla Rudá armáda ukořistit v bojích proti Německu. Už 29. června 1941 se ustavila komise pro přejímání válečné kořisti, na studiu letadel se podílelo několik sovětských vědeckých ústavů a část získané techniky se použila při výcviku, popř. dokonce i přímo v boji proti původním majitelům. Ústav CAGI zkoumal hlavně aerodynamiku a výrobní technologie německých strojů, zatímco institut NII VVS se zabýval testováním a srovnáváním s domácími letouny. Těchto testů se účastnila řada špičkových sovětských zkušebních pilotů, byť je velice příznačné, že o této fázi své kariéry museli vesměs mlčet a především nesměli veřejně přiznat, že některé německé letouny svými vlastnostmi výrazně předstihovaly sovětskou techniku. Pro zvýšení morálky veřejnosti se pořádaly také výstavy ukořistěných letadel. Některé ze strojů se dostaly do sbírky ústavu CAGI, který v roce 1943 uspořádal pro odborníky výstavu domácích a zahraničních letounů, a to nejen německých, ale také těch dodaných od západních Spojenců, resp. pořízených v rámci smlouvy o půjčce a pronájmu. Z typů nacistického letectva se ukázal nejméně jeden Bf 109G a jeden He 100, zatímco mezi spojeneckými figuroval např. Mustang, Hurricane, Kittyhawk a Airacobra. S postupem času a změnou válečné situace kořisti znatelně přibývalo, neboť také docházelo ke stále častějším případům dezerce např. chorvatských nebo slovenských pilotů. Po vstupu na území Třetí říše se dařilo získávat rovněž zcela nové letouny nalézající se přímo v areálech obsazených továren. Některé německé typy poté již Sověti znali tak dobře, že už ukořistěné stroje detailně nezkoumali, takže je po kontrole stavu a případných opravách posílali přímo ke svým bojovým jednotkám.

Zkušební piloti chválí Bf 109
Určitě nepřekvapí, že v největších počtech se do sovětských rukou dostaly stíhačky Bf 109, se kterými se Stalinovo letectvo mohlo důkladně seznámit již před vypuknutím bojů. Pětice kusů verze Bf 109E, které tehdy SSSR zakoupil, prošla náročným programem zkoušek, jež ukázaly silné a slabé stránky letadla. Pochval se dočkal zejména vynikající motor, díky němuž se tento stroj chlubil výbornou rychlostí a stoupavostí, jež překonávala většinu sovětských typů. Vedle toho zaujala silná výzbroj, kvalitní zpracování součástek a vysoká úroveň ergonomie, jež silně kontrastovala s nepohodlím sovětských strojů. Sovětští zkušební piloti hodnotili Bf 109 velmi vysoko a dali mu přezdívku „samoljot-soldat“ („letoun-voják“), jež odkazovala na skutečnost, že šlo o letoun vhodný do reálných válečných podmínek. V průběhu války byly i získány další exempláře Bf 109E a pak i letouny Bf 109F a Bf 109G, které se vyznačovaly vyššími výkony. Jednu „stodevítku“ vyzkoušel i proslulý stíhací pilot Alexandr Pokryškin, který potvrdil, že se chlubí vynikající rychlostí, avšak konstatoval i horší chování ve střemhlavém letu při srovnání se sovětskými stíhačkami. Tato zjištění pak samozřejmě přispívala k vytváření vhodné bojové taktiky pro Stalinovy letce. Zkoušky „Friedrichů“ a „Gustavů“, jak se říkalo verzím Bf 109F a Bf 109G, se projevily také ve vývoji nových variant sovětských stíhaček, např. Lavočkin La-5 a Jakovlev Jak-7. „Stodevítek“ v sovětských rukách stále přibývalo, takže některé absolvovaly i bojové nasazení. Část strojů dostala sovětské znaky a někdy dosti podivné maskovací nátěry, které „mixovaly“ sovětská a německá kamuflážní schémata, ale na několika letounech zůstaly německé svastiky, jelikož tyto stroje sloužily k průzkumu německých pozic. Jednalo se však o riskantní činnost, jelikož „stodevítky“ se sovětskými piloty sice oklamaly Němce, ale občas se stávaly terči střelby sovětské protivzdušné obrany.

Sovětská letka s Focke-Wulfy
V lednu 1943 ukořistila Rudá armáda první exemplář stíhačky Focke-Wulf Fw 190. Tento typ se nad frontu objevoval již delší dobu, a tudíž jeho získání a otestování patřilo k prioritám, ale úspěch se dostavil až díky tomu, že jeden kus nouzově přistál na zamrzlém Ladožském jezeře. Testy ukázaly, že se Fw 190A vyznačuje špičkovým motorem, pevnou konstrukcí a výtečným přístrojovým vybavením, avšak také se zjistilo, že je těžkopádný a méně obratný než sovětské letouny, což vedlo k vypracování vhodné taktiky. Postupně přibývalo dalších kořistních strojů včetně bitevní verze Fw 190F, avšak zřejmě až v březnu 1945 se podařilo získat první „Dory“, resp. stíhačky Fw 190D s novým motorem v prodloužené přídi. Jednalo se o „čerstvá“ letadla, která Rudá armáda nalezla v areálu továrny Focke-Wulf. Následovaly další letouny téhož typu a celkový počet nových „stodevadesátek“ v sovětských rukách nakonec přesáhnul dvě stovky. Část strojů převzalo letectvo Baltské flotily, jež zformovalo a určitou dobu po válce udržovalo přinejmenším jednu stíhací letku, která létala výhradně na Fw 190D. SSSR měl těchto letounů tolik, že je mohl doslova rozdávat, jelikož několik desítek poslal Bulharsku. Dalším důležitým německým typem v sovětských službách se stal bombardér He 111, jenž rovněž patřil mezi ty, jež se dočkaly reálného bojového nasazení. Není úplně jisté, kdy SSSR ukořistil první kus, ale nepochybné je, že několik desítek He 111 a Ju 87 nalezl na letištích poblíž Stalingradu. Pokud dosti pomalý a zranitelný Ju 87 na sovětské letce příliš nezapůsobil, v případě „stojedenáctky“ chválili poměrně slušné výkony a moderní přístrojové vybavení. Několik He 111 se používalo pro průzkumné mise a další letadla sloužila k přepravě parašutistů, shazování zásob diverzním jednotkám za frontou nebo tahání nákladních kluzáků.

Zkoušky reaktivních letounů
SSSR získal i řadu dopravních strojů, mj. Junkers Ju 52, Focke-Wulf Fw 200 Condor a Siebel Si 204, které se uplatňovaly ještě poměrně dlouho po válce, jelikož létaly v civilních službách, zejména ve střední Asii nebo v polárních oblastech. Podobně sloužil také nejméně jeden velký létající člun Dornier Do 24 a uplatnily se zřejmě i menší hydroplány Blohm und Voss Bv 138. Pozoruhodné obliby dosáhly také německé lehké letouny Fieseler Fi 156 Storch, které spousta jednotek Rudé armády v závěru války i po ní užívala pro kurýrní služby. Konec války nabídl i šanci seznámit se s nejmodernějšími výrobky německého průmyslu, a to s reaktivními letadly. Sovětští piloti se několikrát utkali s proudovými stíhačkami Messerschmitt Me 262 Schwalbe, byť není jisté, zda nějakou sestřelili, tyto letouny ovšem každopádně budily značné obavy. Na konci války se povedlo získat několik desítek Me 262 a také raketových Me 163, ale s druhým uvedeným typem Sověti létali pouze jako s kluzákem, neboť chybělo speciální palivo pro jeho raketový motor. Naopak Me 262 otestovali Stalinovi piloti velmi důkladně a chválili jej, takže v sovětském nejvyšším vedení poté došlo k ostrému sporu, jelikož část představitelů průmyslu tvrdila, že by se měla okamžitě zahájit sériová výroba kopie „Vlaštovky“. Proti se ale postavil konstruktér Jakovlev, který přesvědčil také Stalina, že přednost by měl dostat vývoj domácích stíhaček, ačkoli třeba s využitím některých pokročilých německých technologií. Sověti získali obrovské množství německé dokumentace, vzorků a prototypů, navíc také pochopitelně zajali řadu expertů, z nichž část pro ně následně pracovala. Některé německé válečné projekty proto byly paradoxně dokončeny až v SSSR, což se týká mj. raketového letounu DFS-346, jenž měl zřejmě potenciál překročit rychlost zvuku. Zejména německé poznatky z oboru aerodynamiky pak výrazně obohatily další vývoj sovětských letounů.
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Diskuse o „Seydlitzových pilotech“
Mnoho znalců a fanoušků vojenské historie dosud vede vášnivé diskuse o tom, jestli na straně Rudé armády zasáhli do bojů také bývalí piloti Hitlerovy Luftwaffe. Zpravidla se pro ně užívá termín „Seydliztovi piloti“, jelikož německý generál Walther von Seydlitz-Kurzbach, jenž byl zajat u Stalingradu, se stal představitelem Němců, kteří deklarovali odpor proti nacismu, popř. i ochotu bojovat proti Třetí říši. Muži z „Národního výboru Svobodné Německo“, jak se tento spolek nazýval, pak sloužili v Rudé armádě zejména jako propagandisté a překladatelé, ale při několika příležitostech zřejmě zasáhli přinejmenším do pozemních bojů. Dle některých zdrojů fungovala též vzdušná jednotka, kde působil někdejší personál Luftwaffe s kořistní technikou. Na konci války se totiž občas vyskytovala německá hlášení o pozorování či sestřelech letounů německých typů, jež se chovaly „nepřátelsky“ (mj. rozhazovaly letáky) a nesly velice podivné kombinace označení, jež obsahovaly mj. černo-bílo-červené kokardy, německé trámové kříže, sovětské hvězdy, srpy a kladiva. Údajně šlo o stíhačky Bf 109 a Fw 190 a lehké dvouplošníky Fw 44 Stieglitz a Go 145. Bohužel se však nedochovaly žádné fotografie těchto letounů a také zveřejněné sovětské válečné archivy o tom zatím mlčí.

Publikace: Extra Válka – Zbraně 6/2021

