Chytré zbraně Třetí říše: Naváděné bomby a rakety, které (ne)změnily historii

Zajisté nejznámější z německých naváděných zbraní jsou dvě tzv. odvetné zbraně, tzn. létající bomba Fi 103 alias V1 a balistická raketa A-4 neboli V2. Kromě nich ale Německo vyrábělo i několik dalších typů a mnohonásobně širší spektrum zbraní se vyvíjelo či zkoušelo, aniž by do boje stihlo zasáhnout. Nabízíme vám zde tudíž krátký přehled protizemních a protiletadlových řízených střel a pum z arzenálu Hitlerova impéria.

První protilodní řízená puma
Velká Británie vždy disponovala mnohem silnějším loďstvem než Německo a na její stranu se posléze přidala i Amerika. Není tedy divu, že Němci věnovali velkou pozornost otázce, jak by mohli zvrátit námořní převahu svých nepřátel. Mezi nejslibnější postupy se samozřejmě řadily útoky ze vzduchu, ale zásah plující lodě bombou z velké výšky byl spíše věcí náhody, zatímco střemhlavé bombardování znamenalo pro útočící letadla enormní riziko. Hledala se tedy cesta, jak překonat protiletadlovou obranu lodí z velké dálky. S řešením přišel inženýr Max Kramer, jenž navrhl dálkově ovládanou bombu, kterou poté sériově vyráběla firma Ruhrstahl. Puma se stala nejznámější pod názvem Fritz-X, ale označovala se i jako X-1 nebo PC 1400 X. Poslední uvedené jméno odkazuje na fakt, že vznikla z klasické protipancéřové bomby o váze 1400 kg. Do středu trupu přibyla čtveřice stabilizačních ploch, kdežto na zádi se objevila čtyři kormidla obemknutá kovovým pásem. Kormidla se ovládala dálkově pomocí rádiových povelů, které se předávaly za pomoci vysílače a přijímače s osmnácti kanály, což odpovídalo počtu pum, které se mohly zároveň navádět v jednom prostoru. Jako nosič sloužil bombardér Dornier Do 217K, v němž seděl operátor, který pumu dálkově naváděl, v čemž mu pomáhala stopa z dýmovnice. Puma se vypouštěla z výšky nejméně 4000 m. K prvnímu nasazení došlo 1. srpna 1943, avšak zlomový úspěch se dostavil až 9. září, kdy Fritz-X zasáhl a potopil italskou bitevní loď Roma. Následovalo několik dalších zásahů a bomby se používaly takřka až do konce války, ale jejich účinnost klesala, jelikož Spojenci nasadili výkonné rádiové rušiče. Inženýr Kramer tedy přišel s ideou pumy X-3 s naváděním po kabelu, které by se rušit nedalo. Plánovala se též verze X-2 s raketovým urychlovačem či okřídlená puma X-5, která by mohla doklouzat na velkou dálku, avšak žádná z těchto verzí nebyla nasazena v boji.

Rakety zbrojovky Henschel
Na naváděných protilodních bombách pracovala i společnost Henschel, ale její projekt Hs 293 nakonec dospěl ke střele s vlastním raketovým pohonem. Základ tvořila bomba SC 500 o váze 500 kg, jež dostala nosné křídlo, ocasní plochy a raketový motor. Stejně jako v případě zbraně Fritz-X fungovalo dálkové navádění rádiovými povely a operátor sledoval střelu díky dýmové stopě, pro noční akce se dala užívat i signální světla. Maximální dosah střely činil okolo 8 km. Standardním nosičem byl opět Do 217, který nosil dva kusy, avšak někdy se nasazovala i těžší letadla jako Focke-Wulf Fw 200 Condor nebo Heinkel He 177 Greif. Zkoušky verze Hs 293A začaly v prosinci 1940 a sériová výroba se rozběhla v lednu 1942, ale první nasazení proběhlo až v srpnu 1943 ve Středomoří. Němci dosáhli několika úspěchů, avšak podobně jako u zbraní Fritz-X se na straně Spojenců záhy objevila efektivní protiopatření. Němci odpověděli raketou Hs 293B s naváděním po drátě, ale není zcela jisté, jestli došlo k reálnému bojovému nasazení (a pokud ano, pak se tak stalo pouze v omezeném měřítku). Varianta Hs 293C měla zasahovat lodě pod čarou ponoru. Tuto myšlenku následně rozvíjela větší a těžší raketa Hs 294, jež měla nabízet dosah 14 km a finální část dráhy měla urazit pod hladinou jako torpédo, avšak sériová výroba této potenciálně velice nebezpečné zbraně nikdy nezačala. Střela Hs 293D měla dostat televizní navádění, se kterým se výhledově počítalo i pro Hs 294, ale v tomto případě invence německých konstruktérů příliš předběhla technologickou úroveň své doby. Televizní navádění bylo nepochybně nesmírně pokrokové, ale jeho realizace narazila na problémy, takže se nikdy nepovedlo jej dopracovat do použitelného stavu. Také další zamýšlené verze protilodní zbraně Hs 293 zůstaly pouze ve fázi návrhů či prototypů.

Plány firmy Blohm und Voss
Společnost Henschel vyvíjela dokonce také nadzvukovou protilodní raketu Zitterochen, jež by dramaticky předbíhala svou dobu, ovšem i v tomto případě zůstalo jenom u návrhu. V sektoru protilodních zbraní se angažovala též firma Blohm und Voss, která jako zřejmě první na světě přišla s ideou protilodní rakety létající nízko nad vodní hladinu („sea-skimming missile“), což je metoda užívaná dosud. Tak totiž dojde k zásahu těsně nad čarou ponoru a ztěžuje se činnost protivzdušné obrany plavidla. Z těchto úvah tedy vzešel koncept protilodní rakety Bv 143, jež se měla pohybovat zhruba dva metry nad hladinou, což mělo zjistit malé dotekové čidlo, popř. u pozdějších verzí rádiový výškoměr. Střela s raketovým motorem měla nabízet max. dolet asi 10 km a měla nést hlavici o váze 500 kg. Základní podobu měla vypouštět letadla, ale počítalo se i s provedeními pro katapulty na lodích či na pobřeží. Právě ona progresivní idea letu nízko nad hladinou se však stala i příčinou konce programu, protože se nikdy nepodařilo uspokojivě vyřešit potíže se stabilizací střely, a tudíž Bv 143 nikdy nepostoupila do řadové služby. Jenom o málo lépe skončil další projekt naváděné letecké zbraně od zbrojovky Blohm und Voss, a to klouzavá puma Bv 246 Hagelkorn, která zahájila testy v červenci 1943. Vyznačovala se velice elegantními hladkými tvary a technickou zajímavost reprezentovalo křídlo, které bylo v zájmu úspory financí odlito z železobetonu. Ovládání se dělo opět prostřednictvím rádiových povelů, ale plánovaly se i jiné druhy navádění, mj. infračervené, televizní či pasivní radiolokační, díky čemuž by Bv 246 dovedla ničit nepřátelské radary. Puma o hmotnosti 730 kg mohla doklouzat na dálku až 210 km a mohly ji nosit různé typy letadel včetně stíhaček, byť u těch by ovládání bomby velmi zatěžovalo pilota. Bv 246 se začala sériově vyrábět, ale do akce nikdy nezasáhla a dodané kusy posloužily jako létající cvičné terče.

Rakety proti bombardérům
Pokud se německé snahy v oblasti naváděných zbraní na počátku války soustředily především na destrukci lodí, později získala prioritu úplně odlišná hrozba, a to letecká převaha Spojenců, jejichž bombardéry ničily německá města. Třetí říše disponovala výbornými protiletadlovými kanony v čele se slavnými „Flaky“ ráže 88 mm, ovšem rostoucí výšky a rychlosti letu letounů znamenaly, že tyto zbraně postupně pozbývaly účinnost. Sázelo se i na neřízené rakety, avšak stále více velitelů i konstruktérů chápalo, že budoucnost představují řízené střely. Rozběhlo se tudíž několik ambiciózních projektů naváděných raket země-vzduch. Jeden z nich probíhal ve známém středisku v Peenemünde, kde vznikla i balistická střela A-4 neboli V2. Projekt dostal název Wasserfall a zbraň na pohled vzdáleně připomínala V2, což nebylo náhodou, jelikož na ní pracovali titíž odborníci a využívaly se stejné technologie. První start proběhl 8. ledna 1944 a postupně se vyzkoušelo několik verzí, byť základní koncepce zůstávala shodná. Raketa byla o něco menší než V2 a plánovalo se, že do vzdálenosti 25 km bude schopna ničit stroje létající ve výškách přes 18 000 m. Testovalo se několik různých způsobů navádění včetně televizního nebo akustického, ovšem nakonec se sáhlo k prostému dálkovému povelovému řízení. Sériová produkce se ale kvůli rychlému konci války nikdy nerozběhla. Obdobně dopadla i další raketa zvaná Rheintochter, kterou vyvíjela společnost Rheinmetall-Borsig. Primárně měla sloužit pro ničení cílů v malých a středních výškách (do 7000 m). Měla dvoustupňovou konstrukci a opět dálkové povelové navádění, byť se perspektivně plánovaly i jiné metody. Později vznikla také verze R-III s max. dostupem 15 000 m. Program Rheintochter běžel až do konce války, ovšem způsobilosti pro sériovou výrobu nestačil dosáhnout.

Typy Enzian a Schmetterling
Mezi příčiny zpožďování projektu Rheintochter patřila i značně složitá konstrukce této rakety, což byl koneckonců rys velmi charakteristický pro mnohé německé zbraně. Navzdory tomu se ale objevily i projekty se zcela opačnou filozofií, tedy zaměřené maximálně jednoduše, aby se výsledná zbraň dala produkovat masově a lacině. Jako příklad lze uvést protiletadlovou raketu Enzian, která vznikla v letecké firmě Messerschmitt jako prostředek pro ničení bombardérů ve velkých výškách. Původ střely ostatně prozrazoval také její vzhled, který vzdáleně připomínal raketové stíhací letadlo Messerschmitt Me 163 Komet. Zkoušelo se několik aerodynamických konfigurací, aby se nakonec zvolilo řešení s velmi krátkým silným trupem, šípovým křídlem a svislou plochou, která se nalézala nad trupem i pod ním. K nízké ceně střely přispíval též fakt, že se k výrobě použila kombinace dřeva a ocelového plechu. Střela startovala ze šikmé rampy za pomoci čtyř urychlovačů, načež se zapaloval letový raketový motor. Nesla těžkou hlavici o váze 500 kg a nejdříve se měla navádět rádiovými povely, ale pracovalo se i na infračerveném či radarovém systému. V lednu 1945 byla hotova finální verze Enzian E-4, jež měla odpovídat sériové podobě a nabízela dolet 25 km a výškový dostup 17 000 m, avšak situace Třetí říše již zahájení výroby neumožnila. Do téže fáze dospěl i projekt další protiletadlové střely, jež měla sloužit primárně pro menší výšky (do 10 000 m). Pocházela od firmy Henschel, dostala jméno Hs 117 Schmetterling a svým vzhledem také připomínala malé letadlo, ačkoliv delší a štíhlejší než Enzian. Opět užívala povelové řízení a podobně jako Enzian vzlétala z rampy, jež vznikla z lafety protiletadlového kanonu. Výrobní plány hovořily o tisícových sériích střel, které měly chránit vzdušný prostor Třetí říše proti gigantickým svazům spojeneckých bombardérů, avšak ani jeden z uvedených typů bojové nasazení nestihl.

Řízené střely vzduch-vzduch
Vedle zbraní země-vzduch se počítalo rovněž s řízenými raketami vzduch-vzduch. Společnost Henschel proto na bázi protilodní rakety Hs 293 navrhla i protiletadlovou střelu Hs 298 a byla plánována také ze vzduchu vypouštěná verze pozemní střely Schmetterling nazvaná Hs 117H, jednoznačně nejvyspělejší projekt tohoto druhu však reprezentovala střela X-4. Jejím tvůrcem nebyl nikdo jiný než výše zmíněný Max Kramer a sériovou výrobou byla opět pověřena firma Ruhrstahl. Střela s trupem proudnicového tvaru měla čtyři rozměrné plochy z překližky a čtyři menší záďové plochy. Navádění probíhalo po kabelu, takže střelu dálkově ovládal operátor na palubě nosného letounu. Raketa X-4 dosahovala těsně podzvukové rychlosti (asi 1150 km/h) a její dostřel měl činit 3200 m. Vývoj byl v roce 1944 z větší části završen a vzniklo okolo 1000 kusů, ale postup zpomalovaly potíže motoru BMW, a když se konečně povedlo tyto problémy vyřešit, továrnu BMW zničil spojenecký nálet. Střela X-4 tak do boje nikdy nezasáhla a velmi podobně dopadl též další Kramerův projekt, a to protitanková řízená raketa X-7 Rotkäppchen, která částečně vycházela z konstrukce X-4 a měla nabízet dosah 1200 m. Základní verze měla navádění po kabelu a startovala ze země, pracovalo se ovšem i na televizním či infračerveném systému či na letecké verzi. Sériová produkce X-7 sice začala, ale k vojákům se tyto zajímavé zbraně již nedostaly. Souhrnně tak lze konstatovat, že z uvedených naváděných zbraní zasáhly do boje jenom dva typy, a sice puma Fritz-X a střela Hs 293, zatímco ostatní zůstaly ve stádiu vývoje či testů. Z německých projektů ovšem ohromně těžili vítězní Spojenci, jelikož převzali zejména výsledky vývoje naváděcích systémů, takže řada pozdějších typů řízených střel zcela zjevně navazovala na práce německých konstruktérů.
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