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Úsvit nadzvukových letů 
 

    Dne 15. května 1981 předával obchodní ředitel 
Motorových a turbínových závodů s.r.o. v Mnichově Dr. 
Wolfgang Hansen Německému muzeu rekonstrukci prvního 
vzlétnuvšího proudového motoru. 
Tento pohon byl koncem třicátých let vyvíjen fyzikem Dr. 
Joachimem Past von Ohainem a jeho spolupracovníky 
Maxem Hahnem a Wilhelmem Gundermanem 
v Heinkelových leteckých závodech v Rostocku-Marienehe a 
byl 27. srpna 1939 ve speciálně pro tento účel postaveném 
letounu He 178 úspěšně vyzkoušen. Byl to vůbec první čistě 
tryskový let na světě. 
Proudový motor HES 3B a letoun He 178, oba ostatně 
podporovaný a financovaný soukromou iniciativou stavitele 
letounů Ernsta Heinkela, symbolizují začátek nového období 
dějin letectví, ve kterém se změnil způsob dopravy a také 
vojenská technika. 
Kvůli svému technicko-historickému významu byl Heikel-
Ohainův motor německým motorářským průmyslem věrně 
zrekonstruován. Dvanáct firem se pod projektovým vedením 
Motorářských a turbínových závodů s.r.o. v Mnichově na 
tomto nákladném projektu podílelo. Ostatně byl postaven 
ještě druhý exemplář. Ten je vystaven v Národním leteckém 
a kosmickém muzeu ve Washingtonu (kde je právě nově 
otevřeno výstavní oddělení „Proudového letectví“) vedle 
Whitttleova proudového motoru, který byl jeho obdobou a byl 
vyvíjen v Anglii ve stejném období. 
Při příležitosti předání přijel Dr. Von Ohain (69) do Mnichova 
z USA, kde od roku 1947 pracuje jako vědec, a poreferoval 
v přednášce o začátcích vývoje proudových motorů. 
Důsledky tohoto vývoje byly tématem následné pódiové 
diskuze, které se zúčastnilo 10 vedoucích osobností ze 
všech oblastí letectví a tisku. 
Na magnetofonový pásek zaznamenaná Ohainova 
přednáška je v následujícím textu doslovně otištěna, přičemž 
aby byl udržen dojem z této působivé přednášky, byl uhlazen 
a přizpůsoben tam, kde to srozumitelnost výkladu 
vyžadovala. 

    Walter Rathjen 
   

       2  Heinkel He 178, první letoun s proudovým motorem 
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Dámy a pánové! 
 
    Bylo pro mě skutečně velkým 
potěšením, být pozván Německým 
muzeem na dnešní program a 
všechny mé přátelé, ať už staré 
nebo nové, opět vidět. 
Všichni vědí, že dnes jsou slova 
tryskový letoun, a proudový pohon 
velmi obvyklá ale před 50 lety bylo 
přece jen velmi těžké vzbudit 
zájem o myšlenku proudového 
motoru. Jak tomu rozumět? 
Ohlédněme se zpět k začátkům 
třicátých let. V této době činila 
rychlost letounů asi 350 km/h, 
ležela tedy podstatně pod rychlostí 
zvuku (cca 110 km/h), na niž bylo 
z mnoha důvodů pohlíženo jako 
na hranici rychlosti letu. Také 
výkon leteckých motorů ležel 
podstatně pod hranicí výkonové 
schopnosti pístových motorů a tak 
lze chápat, že tehdejší letecký 
průmysl neviděl vlastně žádnou 
potřebu radikálně nového vývoje, 
nýbrž se soustřeďoval na zlepšení 
a zdokonalení motorů pístových. 
Přes tyto okolnosti začal koncem 
dvacátých let svůj vývoj sir Frank 
Whittle, tehdy kadet Královského 
letectva, pracovat na myšlence a 
teoriích proudového motoru. Ale 
odborný svět si toho tehdy 
nepovšimnul. 
Tak minuly roky a rychlosti letounů 
rostla a aerodynamikové si začali 
klást otázku, jak blízko se lze 
s letounem asi přiblížit rychlosti 
zvuku, nebo zda snad může být 
překonána. Tyto otázky tvořily 
téma proslulé Voltovy konference 
Římě roku 1935. Kármán, který se 
této konference zúčastnil, napsal o 
tom ve svých pamětech: “5. Voltův 
kongres v Římě 1935 byl první 
mezinárodní vědecký kongres pro 
výzkum možností nadzvukových 
letů. Všichni přední aerodyna-
mikové světa byli pozváni. Toto 
setkání bylo historické, poněvadž 
označil počátek nadzvukové éry. 
To byl začátek v tom smyslu, 
protože zaprvé otevřela dveře 

studiu letu nadzvukových rychlostí 
a zadruhé protože ty 
nejzásadnější nadzvukové 
výzkumy byly od tohoto okamžiku 
posunuty kupředu s vyvrcholením 
roku 1946, jen o 11 let později, a 
to prolomením bariéry rychlosti 
zvuku v horizontálním letu 
Charlesem Yeagerem na letounu 
Bell X1. S ohledem na budoucí 
vývoj letounů se ukázal jako 
podstatný přínos pojednání Dr. 
Adolfa Busemanna. Busemann 
uveřejnil jako první to, že šípovitá 
křídla poskytují vlastnosti, které 
mohou řešit mnohé 
aerodynamické problémy těsně 
pod a nad rychlostí zvuku.“ 
Tady lze vidět tedy v těchto letech 
enormní pokrok. Letoun byl díky 
šípovitému tvaru křídel tedy 
schopen velmi rychle letět, ale 
pístový motor s vrtulí k tomu nebyl 
vhodný. Proč? K rychlému letu je 
třeba velmi vysokých měrných 
výkonů, tzn. poměr výkonu 
k hmotnosti motoru musí být velmi 
vysoký. To dalece překračovalo 
možnosti pístového motoru. 
Kromě toho klesala účinnost 
vrtule, když se rychlost letu blížila 
rychlosti zvuku. Měli jsme tak 
v roce 1935 situaci, která byla pro 
motorářský průmysl takřka ideální 
k zahájení dlouhodobého vývoje 
nových motorů pro rychlé lety. Ale 
průmysl to nepřijal, a tak zprvu 
nedošlo k žádnému vývoji v tomto 
směru. 
Já jsem byl roku 1935 již 
soukromě velmi činný a pracoval 
jsem na myšlence proudových 
motorů. Já jsem to považoval za 
absolutně novou oblast a nevěděl 
jsem, že už bylo na tomto poli 
vytvořeno velmi mnoho myšlenek 
a patentů, např. mi nebyl znám 
velmi dobrý Whittleův patent. 
Dozvěděl jsem se o tom teprve 
roku 1937 na Německém 
patentovém úřadě. Následující 
obrázky vám ukazují některé 
dřívější návrhy proudových 
motorů. Lorinův motor z roku 1904 

(obr. 4) používal přímo píst 
k vytvoření proudu. Já jsem si 
vždy představoval, co by tomu asi 
naše americké úřady pro životní 
prostředí říkaly. Musí to vydávat 
obrovský hluk. Ale on nebyl nikdy 
postaven. Marconetův Propsal 
(obr. 5) (myslím, že to bylo o 
několik let později) – nějaký druh 
vzdušné rakety – měl kompresor 
očividně poháněný motorem. 
Horké plyny proudily pak 
nadzvukovou rychlostí ven. Velmi 
pozoruhodný Lorinův  patent 
z roku 1913 je náporová proudová 
tryska (obr. 6). Ta měla 
nadzvukový difuzor, plamenec a 
nadzvukovou výstupní trysku. 
Roku 1913 nemohly samozřejmě 
letouny díky jejich papírové 
konstrukci tak rychle letět. 
Patent, který by nám všem musel 
zmařit patentování jak Whittleovi 
tak mě, byl Guillaumův první 
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axiální proudový turbínový pohon 
roku 1921 (obr. 7).  Často jsem o 
tom se sirem Frankem mluvil, ten 
to důkladně studoval a říkal, že to 
podle popisu skutečně byl axiální 
proudový motor. Vidíte, že 
nemohlo být nic vynalezeno, 
pokaždé už to nějaký francouz 
předtím udělal. Velmi asi záleželo 
na francouzské genialitě, snad ale 
také na francouzském patentovém 
úřadu. JE také jednodušší 
francouzský patent získat než 
někde jinde na světě. Proto má 
Francie nekonečně mnoho 
patentů. 
Nyní přecházím k patentu sira 
Franka Whittlea, to je skutečně 

velmi dobrý patent (obr. 8). 
Ukazuje axiální kompresor 
s kompresorem radiálním, 
spalovací zařízení, turbínu a 
trysku, tedy kompletní proudový 
motor. 
Já jsem vám poskytnul tento 
historický úvod, abyste si udělali 
představu o čase a okolnostech, 
za nichž nyní skutečně začaly 
vznikat první proudové motory. 
Můj zájem o proudový pohon – 
nebo říkejme na zlepšeném nebo 
novém pohonném systému – (kdy 
jméno proudový pohon vzniklo 
nevím. Říká se, že tento název 
vymyslelo Říšské ministerstvo 
letectví) započal asi roku 1933. 

Shledal jsem, že jsou půvab a 
svižnost letu velmi silně 
narušovány enormními vibracemi 
a hlukem pístových motorů a 
vrtule. Došel jsem k přesvědčení, 
že plynulý pracovní proces, to 
znamená nepřetržitá komprese, 
spalování a expanze, by měl 
zřetelné výhody oproti nespojitému 
pístovému procesu: méně hluku 
(to není docela pravda, jen uvnitř 
letounu je hluk samozřejmě o 
hodně menší, vně je snad 
dokonce větší), žádné vibrace (to 
skutečně souhlasí, v letounu se 
sedí jako v obýváku), a především 
o hodně větší výkon ve vztahu 
k objemu a hmotnosti motoru. 

3  Von Ohain 15. 5. 1981 
v Německém muzeu při 

předávání repliky prvního 
proudového motoru 
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Na začátek jsem chtěl uskutečnit 
takový nějaký proces bez 
pohyblivých dílců na způsob 
proudového čerpadla, ale 
přesvědčil jsem se o tom, že je 
takový proces v propočtech velmi 
nejistý a myslím si také ještě dnes, 
že by pravděpodobně nefungoval. 
Tak jsem přešel k turbíně 
s kontinuálním spalováním, u které 
je za pomoci trysky přeměňován 
užitečný výkon na kinetickou 
energii vystupujících plynů. Dnes 
by mohla mít taková turbína velmi 
mnoho konstrukčních podob, jako 
např. axiální kompresor s mnoha 
stupni, ale já jsem si vybral na 
začátek - a chtěl bych velmi 
zdůraznit, že opravdu pro začátek 
– následující tři kritéria: co největší 
jednoduchost, nejmenší riziko pro 
vývoj a snad nejdůležitější – o dost 
nižší hmotnost než nějaký 
srovnatelný pístový motor. Když je 
přinášeno něco nového, musí to 
být vždy nějakým způsobem lepší 
než to staré a je zajímavé, že při 
pohledu zpátky děláme v této 
oblasti mnoho chyb, např. že se 
klade příliš velký důraz na co 
nejvyšší účinnost. To je pro 
začátek špatné, a proto tyto 
vývojové práce nebyly nikdy 
skutečně plně využity. Teprve o 
hodně později se toho mohlo 
dosáhnout a to sice v Anglii 
s Whittleovým strojem. Herbert 
Wagner měl přímo fantastickou 
skupinu s 12 specialisty a chtěl 
hned pracovat na axiální 
konstrukci. On to také udělal, ale 
to bylo o mnoho složitější než 
konstrukce radiální, že s tím proto 
nemohl pokročit rychle kupředu. 
V Americe zkoušel právě tak 
přímo geniální Nathan Price 
enormně velký tlakový poměr 
s velkým důrazem na dosažení 
vysoké účinnosti. Někteří lidé 
z Laboratoře leteckých pohonů mi 
říkali, že by to nemohli realizovat 
ani v dnešní době. 
Jednoduchost a malá hmotnost ve 
vztahu k výkonu byly velmi 

podstatné. Tak jsem vybral docela 
jednoduchý motor, radiální 
kompresor s jednou radiální 
turbínou a tato radiální turbína 

(proto nebylo potřeba žádného 
frézovacího stroje nebo něčeho 
podobného) byla sladěna 
s kompresorem, který měl 
přibližně stejný průměr. Takto 
jsem měl s turbínovým zařízením 
málo starostí. Udělal jsem nějaké 
přibližné výpočty, jaká hmotnost a 
jaká účinnost by mohla být asi tak 
očekávána, když se letí rychlostí 
asi 800 km/h a pracuje se 
s tlakovým poměrem 3, což bylo 
s radiálním jednostupňovým 
kompresorem možné. Ukázalo se, 
že hmotnost by byla 
pravděpodobně jen třetina 
odpovídajícího pístového motoru 
s vrtulí. Bohužel ale také vyšlo 
najevo, že účinnost činila asi jen 
polovinu účinnosti pístového 
motoru a vrtule. Když jsem si 
ovšem promyslel, že tehdejší 
bojové letouny nesly malou část 
velké hmotnosti motoru v podobě 
paliva, přišel jsem přece na 
výhodnou záměnu: tíha se dosti 
zmenší, nízká hmotnost bude o 
něco větší, ale tak, že se příznivě 
vyrovnají. Byl jsem proto velmi 
povzbuzen a začal jsem 
připravovat ohlášení patentu. Můj 
velký problém byl tuto myšlenku 
prodat někomu, kdo se o to 
zajímá, a myslel jsem, že by bylo 
asi nejlepší postavit nejdřív model. 
Tady jsem si myslel (což nebylo 
úplně pravda), že všechno půjde 
hladce a začal jsem tím, že jsem 
udělal nějaké náčrty. Už dlouho 
jsem znal jednoho velmi dobrého 
automechanika (takoví dnes už 
nejsou) Maxe Hahna, který mi 
k mé radosti na mnohé co jsem 
nevěděl, vysvětlil. On měl 
k dispozici veškeré nářadí ve 
středně velké opravárenské dílně. 
Já jsem mu tedy dal ty skicy a on 
udělal návrhy na zjednodušení a 
změny, aby mohl to zařízení 
nářadím v této garáži postavit. 
Hahn uvedl skutečně tu stavbu do 
mých finančních možností. 
Obrázky 9 a 10 ukazují Hahna se 
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svým prvním soukromě 
postaveným proudovým motorem. 
Já jsem předložil mému profesoru 
Pohlovi teorii a také vlastní 
obrázky modelů. Pohl byl fyzik a 
toto nebyl samozřejmě vůbec jeho 
obor, avšak byl velmi velkorysý a 
dovolil mně to zařízení 
v prostorách svého institutu 
postavit. Dal mi dokonce ještě 
k dispozici elektrický motor a další 
instrumenty., takže jsme mohli 
uskutečnit první studený běh. 
Když jsme nastavili zapalování a 
pustili benzín, přihodilo se něco 
velmi špatného: svítící dlouhé 
plameny vystupovaly z turbíny a 
vypadalo to jako nějaký zcela nový 
druh plamenometu a ne jako 
pohonná turbína pro letouny. 
Byl jsem velmi zklamán, neboť 
jsem okamžitě věděl, co toto 
znamená.  Spalovací komory 
nefungovaly a jak se také ze stop 
od sazí ukázalo, plameny hořely 
v turbíně, kde se nějak 
stabilizovaly, ale ne ve spalovací 
komoře. Věděl jsem, že tohle pro 
mě znamená konec, neboť vývoj 
spalovacích komor jsem opravdu 
nemohl uskutečnit. Ale nebylo to 
až tak docela bez humoru. Max 
Hahn byl velmi seriózní a dost 
skeptická osobnost a já jsem se 
domníval, že musí být teď úplně 
zdrcený. Ale mýlil jsem se. On 
řekl: „Pane von Ohaine, nemůže 
Vám ale nikdo vzít, plameny 
vyšlehly na správné straně a vy 
jste se vzdálil také dosti vysokou 
rychlostí.“, což jak si myslím byl 
nějaký optický klam. „ A podívejte 
se, jak se motor odlehčil, vždyť ten 
stroj chtěl skoro sám odcestovat“, 
což také nebyla tak docela 
správná diagnóza. V každém 
případě on nebyl zklamán a 
ukázalo se, že skeptik může být 
za určitých okolností také z mála 
dobrých výsledků příjemně 
překvapen. 
Profesor Pohl byl absolutně 
skvělý. Řekl mi:“Jedno nesmíte  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
zapomenout: Vaše 
teorie jsem si důkladně 
prostudoval, je zcela 
bez závad a výpočty 
jsou v pořádku. Vy 
neumíte ale jedno, bez 
pomoci průmyslu 
provést vývoj 
spalovacího zařízení. 
Jmenujte mi nějaké 
jméno z průmyslu, 
kam chcete jít a já tam 
napíšu. Znám 
Messerschmitta a 
mnoho dalších lidí 
motorářského prů-
myslu.“ Já jsem 
odpověděl: “ne, já bych 
tam nechtěl, chtěl bych 
jít k Heinkelovi.“ 
Podíval se na mě:“ 
K Heinkelovi? 
Neznám.“ A já na to: 
“Heinkel má pověst, že 
je posedlý rychlostí, 
rychlé automobily, 
rychlé letouny a 
žádných neobvyklých 
kroků se neobává. 
Proto bych chtěl rád 
k Heinkelovi.“ (obr. 
11).  Trochu hrálo roli 
Baltské moře, které se 
mi velmi líbilo, ale to 
bylo skutečně jen 
vedlejší hledisko. 
Pohl tedy napsal 
Heinkelovi velmi milý 

11  Ernst Heinkel 

9  Max Hahn s prvním modelem motoru 

10  První testovací model v dílně, 1935/36 

12  Heinkel He S1, 
první vodíkem 

poháněná turbína, 
1936/37 
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dopis a ten mě hned pozval. Dal 
mi velkorysou licenční smlouvu, 
Hahn a já jsme dostali pracovní 
smlouvu a Heinkel mně vyložil své 
cíle:“ Zaprvé to chci dělat 
soukromě, vypusťte z toho prosím 
ministerstvo. Zadruhé bych chtěl 
velmi rychle a velmi brzy letět.“ To 
bylo velmi povzbuzující, ale také 
poněkud znepokojující. Dále řekl: 
“Chtěl bych oddělit tento vývoj od 
ostatních dílen. Postavím vám 
budovu a dám Vám nejlepší 
inženýry, protože vy přeci jen 
nevíte jak se co konstruuje. Když 
něco nebude rychle fungovat, 
přijďte vždy okamžitě za mnou. 
Chci být průběžně informován.“ 
Měli jsme tedy skutečně velmi 
dobrý pocit a tak jsme začali. To 
bylo v dubnu 1936. Celá tato 
záležitost dostala jméno „Zvláštní 
vývoj“ a pan Gundermann přišel 
se dvěma nebo třemi začínajícími 
konstruktéry, kteří mu byli 
podřízeni jako vedoucímu vývoje. 
On přinesl do této věci poctivou 
strojařinu s inženýrskou lehkostí 
konstruování. Spočítal veškerá 
napětí. Gundermann, Hahn a já 
jsme tvořili sice velmi malý ale 
mimořádně dobrý a pohotový tým. 
Mé největší obavy byly, jak dlouho 
bude trvat vývoj spalovací komory. 
Na dvou průmyslových výstavách 
jsem si prohlédl nejmodernější 
spalovací zařízení a to ve mě 
vyvolalo velké obavy. Tyto 
spalovací zařízení potřebovaly 
velké šamotové bloky, jež žhnuly a 
jejichž vnitřní stěny byly velmi 
horké. Nejmenší objem, který byl 
vyvíjen, byl asi dvacetkrát větší 
než ten, který se mohl vestavět do 
proudového motoru. Z této strany 
tedy žádná pomoc nepřišla. Když 
se pracovalo s šamotovými 
kameny, tak létaly jejich úlomky 
přes turbínu a to pro ni nebylo 
dobré. Ostatně Heinkel byl toho 
názoru, že spalování bude činit 
nesmírné potíže a 
z korespondence s Pohlem a také 
z rozhovorů se mnou zjistil, že je  

to úplně nové oblast, na kterou se 
je třeba absolutně orientovat. 
Pod tlakem co nejdříve vzlétnout, i 
přes úplně neznámou potřebnou 
dobu vývoje spalovacích komor, 
jsem přišel s myšlenkou, oddělit 
problematiku turbín od problému 
spalování použitím vodíkového 
hořáku. Jako fyzik jsem 
samozřejmě věděl, že rychlost 
rozprášení a spalování plynného 
vodíku byla řádově vyšší než u 
benzínu. S vodíkem je všechno 
s poněkud jednodušší a já jsem si 
byl jist, že by se mělo všechno 
podařit. 
V tomto případě jsem se naštěstí 
nemýlil, bylo to skutečně 
jednoduché. My, Hahn, 
Gundermann a já jsme vypracovali 
v docela krátkém čase náčrty a 
bez nějakých předběžných 
zkoušek pracovalo spalovací 
zařízení bez problémů. Díky 
malému setrvačnému momentu 
tento aparát skvěle pracoval téměř 
jako nějaký motor. V červnu 1936 
jsme začali a v únoru 1937 jsme 
byli hotovi. V obrázku 12 je vidět 
Heinkel HeS 1. Tento úspěch náš 
vývoj posílil, dostalo se nám 
uznání a každý přicházel a chtěl 
toto zařízení vidět. 
A co se jinak tehdy událo ve 
světě? Sir Frank Whittle roku 1935 
konečně našel mecenáše, ne 
z britského ministerstva, nýbrž 
privátní sféry. Whittleův motor 
běžel v dubnu 1937 se spalovací 
komorou ve tvaru U, na kterou byl 
sir Frank vždy velmi pyšný. On 
pracoval od začátku s kapalným 
palivem a zabýval se jako první 
spalováním. Měl potíže, poněvadž 
nafta vytékala mimo komoru a 
jakmile byla komora teplá, začala 
se odpařovat a hořet, takže byla 
ztracena kontrola nad tímto 
zařízením. Sir Frank Whittle měl 
ale první kapalinou poháněnou 
pokusnou plynovou turbínu na 
zkušebním stavu. My jsme byli 
sice poněkud napřed, začali jsme 
také o něco později, ovšem jen 

s vodíkovým pohonem. Byly to 
tedy svým způsobem dostihy, aniž 
bychom ale o sobě vzájemně 
věděli. 
Nyní jsme mohli systematicky 
přejít na stavbu spalovacího 
zařízení. Měli jsme program, Max 
Hahn pracoval absolutně 
perfektně a uskutečnil nejenom 
velmi svědomitě a zručně 
plánovaný cíl spalovacího 
procesu, nýbrž rozvíjel mnohé 
myšlenky, z nichž některé vedly 
k velmi důležitým patentům. My 
jsme nyní pracovali na 
letuschopném zařízení, 
předchůdci HeS 3B. Plánoval jsem 
vestavět spalovací komory mezi 
kompresor a turbínu, jak jsme to 
udělali u zařízení na vodík. Hahn 
navrhoval, umístnit spalovací 
komory před kompresor a já jsem 
to shledal jako znamenitý nápad. 
Stroj mohl být o mnoho kratší a 
měl aerodynamickou výhodu v 
tom, že se „zbytkové víry“ (zbylé 
zbytkové víření) báječně mísily 
s horkými zplodinami hoření. 
Den pro tohle máme název „Seidl 
mixer“ (vířivý směšovač). Dnes se 
dělají kupříkladu náporové trysky 
v této formě, nazývají se „dump 
mixer“ (zvíření náhlým rozšířením 
průřezu, pozn. red.). Prstencová 
spalovací komora měla tu výhodu, 
že jsme mohli posunout její 
kovovou vložku jako střešní tašku 
a plech se proto nedeformoval. 
Tomu se dnes říká „single liner“ 
(single=střešní taška). Byl jsem 
velmi udiven, když jsem objevil 
tahle názvy, která se sem vlastně 
docela hodí. Já jsem se mohl 
v Americe díky těmto názvům 
rychle dorozumět. Dnes jsou 
samozřejmě problémy docela jiné, 
neboť přebytek vzduchu je o 
hodně menší: jsme nyní blíže 
stechiometrickému spalování, 
proto nezbývá mnoho chladícího 
vzduchu. Proto je také stěna 
spalovací komory, která tehdy 
nebyla tak namáhána, dne tak 
choulostivá. Při nevhodném palivu, 
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které trochu více plane při hoření, 
se okamžitě odtavuje., protože je 
chlazení nedostatečné. 
S tímto jsme byli přibližně koncem 
roku 1938 hotoví. Motor byl 
vestavěn do He 178. Zpočátku 
jsme nemohli letět, neboť byl tah 
poněkud menší než 
předpokládaný. K tomu ho ještě 
dále snižovala dlouhá roura. 
Muselo by se proto asi startovat 
na nějakém delším letišti jako 
např. v  Peenemünde, ale ne na 
Heikelově letišti v Marienehe, 
které bylo krátké. 
Co bylo nyní důvodem, proč 
turbína nebyla úplně tak dobrá jak 
jsme chtěli? Jeden důvod bylo 
vyladění rozváděcích lopatek za 
výstupem kompresoru a před 
vstupem do turbíny. Jak jsem vám 
již řekl, jsou kompresor a turbína 
automaticky spolu dobře sladěny. 
To ale platí, jen když jsou 
rozváděcí mříže kompresoru a 
turbíny správně vyladěny. Tohle 
bylo nyní konstruováno tak, že se 
daly lehce vyměnit a tak mohly být 
vyzkoušeny asi tři nebo čtyři různé 
směry lopatek. Nejlepší kombinaci 
jsme brzy nalezli. Dosáhli jsme 
tahu 450, podle mého soudu 500 
kg – ale paměť mě může klamat. 
Potrubí (k zádi) snižovalo tah 
zpočátku o něco více, později 
méně. Naučili jsme se, že 
s malým rozptylem proudu za 
motorem a pak na konci opět s 
rozptýlením funguje motor lépe, 
než když probíhá vysokou 
rychlostí celou troubou. 
Konečným výsledkem byl HeS 3B 
(obr. 13 a 14). Zajímavé je, že vše 
co jsme v těchto oblasti udělali, 
vedlo ke stejnému výsledku, totiž 
použití plechového kroužku, aby 
se horké plyny z tlakové skříně 
odvedly pryč. Tak je to i u 
Whittleova motoru, u Junkersova 
motoru a u prvních Wagnerových 
pokusů. Všichni jsme nezávisle na 
sobě došli k tomu, že jednoduše 
musí být tento vynález použitý. 
K zástavbě motoru do letadla 

musím zdůraznit, že pan 
Gundermann zde měl velmi 
mnoho práce, aby využil 
náporového (dynamického) tlaku. 
To bylo ale právě výborné, že když 
letoun letěl, tak se skutečně uvnitř 
podle možností utvářelo stlačení. 
Jelikož on neměl rád dlouhé 
svody, tak navrhl postavit 
dvoumotorový letoun. Ale tehdy 
jsem na něho nedal. Tohle by bylo 
také příliš drahé a Heinkel chtěl 
raději akceptovat menší výkon, a 
zato mít jednodušší letoun. 
Později se skutečně stavěly 
dvoumotorové letouny. 

Jak všichni víte, letěl Warsitz 27. 
srpna 1939 tímto strojem poprvé 
(obr. 2). Potřebovali jsme k tomu 
jen tři roky a dva měsíce. To bylo 
často předmětem obdivu. Myslím, 
že následující důvody to umožnily. 
Prvý důvod byl, že jsme byli malý 
ale velmi dobrý tým, druhý byl, že 
jako pohon byla zvolena od 
začátku ta nejjednodušší 
koncepce, jaká mohla být vůbec 
rozpracována, a to s malým 
vývojovým rizikem, a byla 
vyzkoušena za letu bez měřícího 
stanoviště, bez kompresoru a bez 
zkušebního zařízení turbíny. 

Třetím a snad 
nejdůležitějším důvodem 
byla atmosféra ve firmě 
Heinkel, kde šéf byl 
takříkajíc jejím srdcem a 
duší. Mohu ho ještě 
dnes slyšet, jak říká: “Co 
je nového?“ a já jsem 
musel vždycky někde 
něco vymyslet nového, 
protože někdy jsme 
neměli moc o čem 
referovat. Další důvod 
byl, že Heinkel stavbu 
letounu hodně 
popoháněl, takže ten na 
motor takříkajíc čekal. 
Oni se divili, proč 
vlastně bylo 
uskutečněno tak málo 
letů s He 178. To mělo 
jeden důvod. Po prvním 
letu bylo jasné, že se 
musí postavit těžší a 

13  Konstrukční 
výkres Heinkelu   

HeS 3B,         
prvního letícího 

proudového motoru 

14 
Replika 
He S 3B 
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15  Vývoj výkonové hmotnosti a účinnosti leteckých pohonů       16  Vývoj letových rychlostí 

lepší zařízení a začátkem 1939 
přišel Lusser k Heinkelovi a řekl, 
že je nutné mít příďový podvozek 
a vystřelovací sedadlo, že by měl 
být ten letoun větší, aby byl 
skutečně bojovým letounem.  Na 
vyšší zástupce RLM to neudělalo 
přehnaný dojem, ale samozřejmě 
neviděli a snad také nemohli vidět, 
že to byla vlastně jen špička 
ledovce a pod ním se skrýval 
radikálně nový vývoj. 
Heinkel pak velmi rychle ztratil 
zájem o 178, neboť dostal zakázku 
na He 280 a musel na ni 
koncentrovat všechny síly. 178 
svoji práci takříkajíc udělala a 
dokázala, že takto lze létat. Letěla 
velmi dobře a pilot říkal, že si 
málem myslel, že ji pohání nějaký 
elektromotor. Absence vibrací 
dával falešný pocit jistoty. Myslím, 
že Warsitz nevěděl, že sedí na 
sudu se střelným prachem, ačkoliv 
to byla konstrukce tak dobrá, že 
když to explodovalo, tak části 
zůstávaly vzadu uvnitř  - alespoň 
většinou. 
Budete se ptát, jaký význam pak 
vlastně měl tento let, jaký vliv měl 
na dějiny. Podle mého názoru 
měla 178-ka velké důsledky ve 
dvou směrech. Jeden je 
mezinárodní význam, že se 
skutečně první vzlet konal zde 
v Marienehe. V zahraničí je otázka 

“Kdo byl první?“ o hodně 
důležitější než zde v Německu. 
Druhý význam není tak výrazný, 
přece však možná právě tak 
důležitý, totiž že se brzy vývoj u 
Heinkela a Wagnera dostal k uším 
lidí na ministerstvu letectví. 
Mauch, který měl pod sebou vývoj 
speciálních motorů, shledal vývoj 
proudových motorů obrovsky 
důležitým a byl toho mínění, že ani 
jen Heinkel nebo Junkers 
v Magdeburgu, nýbrž celý 
motorový průmysl by se tím měl 
zabývat. Jinými slovy Heinkel byl 
katalyzátor, který ministerstvu 
ukázal, že se něco takového může 
uskutečnit. Historicky pokud vím, 
ukázal Helmut Schelp, který v roce 
1938 přišel k Mauchovi, už dlouho 
rozvíjenou myšlenku, že turbína je 
o mnoho lepší než motor Caproni 
Campini, který pracoval 
s pístovým motorem a vrtulí 
v kanálu. Pravděpodobně díky 
shodě náhod dostalo RLM ve 
Schelpovi muže, který byl sám 
specialistou v této oblasti a 
současně uměl plánovat, a který 
měl vlastně až do konce války 
v ruce vedení veškerého programu 
vývoje. Já myslím, že to byla 
Heinkelova zásluha, tento první 
velký výzkum, že bylo toto 
ministerstvo tzv. zalarmováno. 
Heinkel samozřejmě nechtěl tento 

vývoj i přes mnohé příkazy pustit 
z ruky, a získal pak firmu Hirth. 
S pomocí ministerstva se podle 
mého mínění zasadil o mimořádně 
pokrokové zařízení, ačkoliv je to 
z politických i jiných důvodů trošku 
sporné. Heinkel tedy stál na konci 
války těsně před velkosériovou 
výrobou, jeho motory měly být 
vyráběny od léta 1945. Kosin měl 
na Aradu jako první ukázat, že tyto 
motory mohou být použity také pro 
bombardér. Heinkelův motor byl 
plánován pro tento bombardér a 
pro letouny jako Messerschmitt 
262. On nemohl samozřejmě 
plánovat válku a tak nyní vzniká 
dojem, že neměl vlastně žádný 
sériový proudový motor. Kdo ale 
zná minulost, ten to může správně 
posoudit. 
Dříve než skončím, chtěl bych 
vám ukázat dva obrázky. Jeden 
(obr. 15) znázorňuje vývoj měrné 
hmotnosti a účinnosti. V roce 1903 
u bratrů Wrightových činil výkon 
asi 0,05 k na libru, do roku 1945 
stoupal asi do faktoru 15. První 
proudový motor měl už tento faktor 
2,5 lepší a vývoj přinášel znovu 
zlepšení o faktor asi 10. Když to 
spočítáme dohromady, je 
výkonová hmotnost bezmála 500 
krát větší než na počátku letectví. 
Vidíme, že účinnost motoru 
stoupala velmi rychle na asi 22 až 



9 
 
23 % (když je počítáno s účinností 
vrtule 80 %). Proudový motor 
začal s bídnou účinností, totiž 
přibližně s poloviční účinností 
motoru. Pak ale nesmírně rychle 
vzrostla a předstihla velmi rychle 
spalovací motor a my si myslíme, 
že v roce 2000 bude mít celkovou 
účinnost kolem 45 %. Ta už dnes 
leží přibližně na 40 %. Když vidíte 
tyto dva trendy, rozeznáte také, 
jaký vliv to všechno mělo na vývoj 
letounů. Na poslední m obrázku 
(obr. 16) je max. rychlost letu 
v průběhu minulých let. Jak víte, 
započali bratři Wrightové na třiceti 
mílích, tedy přibližně 50 km/hod. 
Ve světové válce rychlost 
vystoupala na 120 až 150 km/h, 
dále stoupala, ale pak došla ke 
svému vrcholu. Pak přišel skok s 
proudovým pohonem do oblasti 
rychlosti zvuku nad 800 km/h. 
Poté velmi brzy následoval do 
oblasti nadzvukových rychlostí 
bombardér B-58. Nedívejte se na 
to jako na jednu křivku, která jde 
vpřed, ale jako na celou oblast. Na 
pravé straně nadzvukové oblasti 
se létalo s Concordem a B70 
rychlostí 3 Machy. To je na 
vysvětlenou, jednak díky 
aerodynamice nadzvukových 
profilů a tvarů a jednak díky 
enormním výkonům proudových 
motorů. 
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