Duel: DUKW vs. LWS:
Invazní obojživelníky v akci

Během druhé světové války došlo k řadě obojživelných výsadkových operací, při kterých přišla ke slovu speciální plovoucí vozidla. Mezi nejslavnější typy patřil americký DUKW se šesti koly, známý pod přezdívkou „Duck“, zatímco Němci při svých invazních plánech vsadili na pásový Landwasserschlepper čili LWS.

Největší konflikt v dějinách lidstva byl i konfliktem, ve kterém se ve velkém měřítku uplatnila řada konstrukcí obojživelných vozidel. Nějaký typ této kategorie měly takřka všechny armády velmocí, ovšem spektrum jejich konstrukcí bylo neobyčejně pestré, protože sahalo od lehkých vozidel pro průzkum po těžké transportní stroje. Na onen druhý konec spektra patří i dva typy, jež vznikly v USA a Německu, jenže jejich osudy byly dramaticky odlišné. Americký DUKW se stal jedním z „tahounů“ úsilí Spojenců a sloužil dlouho po válce, kdežto německý LWS byl jen nedůležitou kuriozitou s mizivým počtem dodaných kusů.

Na podvozku automobilu GMC
Vzhledem k významu obojživelníku DUKW působí podivně, že jej armáda nejdříve odmítala, a to dokonce přesto, že tento program pocházel z vládní organizace. NDRC (National Defense Research Committee), od června 1941 přejmenovaný na OSRD (Office of Scientific Research and Development), jenž koordinoval výzkumné a vývojové úsilí pro potřeby vojáků, navrhnul vozidlo, jehož ústřední poslání tvořilo zásobování jednotek po vylodění na břeh. Armáda však o takový prostředek nejevila zájem, takže hotový prototyp zamířil k Pobřežní stráži (US Coast Guard), jež jej v roce 1942 využívala k hlídkovým a záchranným operacím. V jednom případě pomohl DUKW zachránit sedm osob v situaci, ve které klasická plavidla a vozidla nestačila, a právě to se stalo příčinou posunu názoru armádních generálů. Záhy se tedy rozběhla produkce sériových obojživelníků, o niž se starala automobilka Yellow Truck & Coach v Michiganu, od roku 1943 součást korporace GMC. Ta poté zahájila výrobu také na druhé lince, a to v závodu značky Chevrolet v Saint Louis. Angažmá společnosti GMC nebylo náhodné, jelikož plovoucí vozidlo bylo založené na její konstrukci. Jeho základ totiž tvořil nákladní automobil AFKWX, derivát oblíbeného vozu GMC CCKW s nosností 2,5 tuny. Na rozdíl od základní podoby měla varianta AFKWX řidičskou budku nad motorem, nikoliv až za ním. Konstruktéři využili tento podvozek, posadili na něj vodotěsný „člunový“ trup z lehké oceli o síle 1,6 až 3,2 mm, na záď umístili lodní šroub a ukázalo se, že tato jednoduchá konstrukce je vysoce účelná. Onen název DUKW zapadá do označování výrobků GMC, kde písmeno D označuje design z roku 1942, U znamená Utility (užitkový), K odkazuje na pohon všech kol a W sděluje, že vozidlo má vzadu dvě nápravy. Američtí vojáci, kteří si vozidlo velmi oblíbili, fonetickou podobu názvu posléze transformovali do populární přezdívky „Duck“ („Kachna“).

Nasazení v Pacifiku a v Evropě
Využití kvalitního terénního podvozku znamenalo, že si DUKW dokázal poradit i v obtížných podmínkách. K motoru byly připojeny dvě převodovky, a to dvoustupňová pro pohánění kol a pětistupňová pro otáčení lodním šroubem. Za ním se nalézalo kormidlo, které sloužilo k řízení směru plavby, čemuž se ještě pomáhalo natáčením předních kol. Úloha obojživelníku DUKW ovšem nekončila s vyjetím na pláž, protože i na suché zemi se prakticky vyrovnal nákladnímu vozidlu, a tudíž dovedl přesunovat náklady a osoby hlouběji do vnitrozemí, což představovalo neocenitelnou výhodu proti řadě dalších plovoucích vozidel, jež byla na souši pomalá. Aby se alespoň částečně vyrovnala nevýhoda, kterou mohl DUKW mít v měkkém terénu při srovnání s pásovými stroji, dostal jeden tehdy naprosto revoluční prvek. Jako první sériové vozidlo měl možnost měnit tlak v pneumatikách za jízdy, takže na písčitých plážích nebo v bažinách se dal nastavit menší tlak v zájmu lepšího rozložení váhy, kdežto pro jízdu po silnici se nastavil větší tlak. Většina postavených „Kachen“ nejprve zamířila k jednotkám armády či námořní pěchoty v Pacifiku, kde si typ odbyl premiéru při operaci na Guadalcanalu, ovšem potom byly DUKW odesílány i do Evropy. Zúčastnily se invaze na Sicílii a poté do Itálie, pochopitelně se podílely na invazi v Normandii a uplatnily se též při překračování evropských řek. Záhy se ukázalo, že nepříliš vzhledný obojživelník dokáže plnit široké spektrum úkolů, takže kromě dopravy osob a nákladů začal sloužit také jako střelecká platforma. Na DUKW se objevily kulomety, aby se následně z jejich koreb střílelo také z lehkých děl, jako byl 25liberní polní kanon. Nejničivější varianta DUKW sloužila v Pacifiku, kde byl na korbu instalován dokonce raketomet Scorpion ráže 114,3 mm. Vozidla DUKW byla dodána též armádám Velké Británie, Austrálie, Kanady, SSSR a jiných států, z nichž některé je provozovaly ještě mnoho let po válce. Poslední vozidla DUKW tak byla poslána do výslužby až v 80. letech.

Německý remorkér na pásech
Německá armáda se začala zabývat obojživelnými prostředky mnohem dřív než ta americká, a to již v polovině 30. let. Vzhledem k plánování operací proti západoevropským státům (včetně Velké Británie) vyvstala potřeba mít vozidlo, jež zabezpečí transportování těžké techniky přes vodní toky a plochy, případně též přes kanál La Manche. Německý generální štáb proto v roce 1936 oslovil zbrojovku Rheinmetall-Borsig AG a požádal ji o koncept plovoucího vozidla, jež se označovalo typicky německou složeninou Landwasserschlepper, zkráceně LWS, tzn. zemní a vodní tahač. Generálové si představovali prostředek, který bude po souši či po vodní hladině tahat přívěsy s naloženou těžkou technikou, tedy zejména tanky a polopásovými vozidly. Tato vize pochopitelně vyžadovala i vznik plovoucích přívěsů, resp. jakýchsi prámů s koly. Ostatně také samotný LWS vypadal na pohled spíše jako lodní remorkér s pásy. Konstrukčně v zásadě ničím jiným ani nebyl, protože trup měl zcela jasně „lodní“ tvar a tuto vizáž ještě podporovala kulatá okénka a objekt na střeše, který vypadal jako komín parníku, přestože se ve skutečnosti jednalo o vzduchové sání motoru. Ten na souši poháněl dvojici pásů s osmi páry pojezdových kol, zatímco ve vodě se přepínalo na dvojici lodních šroubů o průměru 80 cm. Byly vestavěné v zádi a opatřené směrovými kormidly. Kabina nabízela prostor, kam se mohlo (vedle osádky) vměstnat až dvacet mužů, jenže pohodlné to jistě nebylo. Základní poslání však představovalo tahání nákladních vleků. Ty vyráběla firma Kässbohrer, a to ve dvou variantách. První zvládla náklad asi 10 tun, což stačilo pro lehký tank PzKpfw II, zatímco druhá uvezla dokonce 20 tun, a proto se na ni mohl naložit střední tank PzKpfw IV či polopásový tahač SdKfz 9. Prostředek LWS byl jako celek vyřešený poměrně dobře, byť postrádal jakékoliv pancéřování a výzbroj a vyznačoval se složitostí a vysokými výrobními náklady.

Plán troufalé dimerní operace
Složitost LWS pochopitelně způsobila protahování vývoje, takže až na podzim 1940 se mohla trojice prototypů s přívěsy předvést generalitě Wehrmachtu. A to už bylo pozdě, jelikož Hitler odložil na neurčito plán invaze do Británie, kde se měl německý plovoucí tahač uplatnit, takže jeho hlavní smysl se tímto v podstatě vytratil. Generálové byli sice s výkony LWS spokojeni a objednali sériovou produkci, ale ta se zastavila po necelých dvou desítkách exemplářů, jelikož Německo se začínalo chystat na útok proti Sovětskému svazu, takže se výrobní kapacity firmy Rheinmetall-Borsig měly využít jinak. Některé zdroje uvádějí, že několik LWS bylo nasazeno na východní frontě, údajně při dobývání Pobaltí, ale podrobné informace o tom chybějí. Zcela nepochybné však je, že se opět ocitl ve středu pozornosti na jaře 1942, neboť německá armáda měla v plánu cosi, pro co se mohl využít. Velice paradoxně měl LWS zamířit k Rommelovým sborům v africké poušti, avšak nebyl to nápad zdaleka tak nesmyslný, jak se mohlo zdát. Byla to totiž důmyslná součást připravované Rommelovy protiofenzívy, kterou měl doplnit troufalý diverzní útok proti týlu Britů v Egyptě. Němci tedy sestavili tzv. Bojovou skupinu Hecker, jež dostala jeden Landwasserschlepper, dvě velká výsadková plavidla a čtyři malé remorkéry. Do sestavy skupiny patřili především vojáci německého zvláštního Praporu 800 („Brandenburg“), dále němečtí ženisté a Italové od zvláštního praporu San Marco. Nezvyklou povahu akce ještě podtrhoval fakt, že v rámci zmatení protivníka měly být nasazeny i tři ukořistěné britské tanky Crusader. Operace měla začít ráno 26. května 1942, ovšem několik hodin před zahájením byla jednotka napadena britskými bombardéry a utrpěla těžké škody, takže celá mise byla následně odvolána. Landwasserschlepper už pak příležitost pro bojové uplatnění nenašel, přestože onen malý počet zůstal bojeschopný až do konce války. Jeden exemplář po válce otestovali Britové, ale do současnosti se bohužel žádný LWS nedochoval.
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Parametry vozidla DUKW
Osádka + výsadek: 2 + 24 mužů
Provozní hmotnost: 6,75 tun
Celková délka: 9,75 m
Celková šířka: 2,51 m
Celková výška: 2,69 m
Typ motoru: benzinový GMC Model 270
Výkon motoru: 68 kW (92 koní)
Max. rychlost jízdy: 80 km/h
Max. rychlost plavby: 9,7 km/h
Max. dojezd na silnici: 640 km

Parametry vozidla LWS
Osádka + výsadek: 3 + 20 mužů
Provozní hmotnost: 13 tun
Celková délka: 8,60 m
Celková šířka: 3,16 m
Celková výška: 3,13 m
Typ motoru: benzinový Maybach HL 120 TRM
Výkon motoru: 198 kW (265 koní)
Max. rychlost jízdy: 40 km/h
Max. rychlost plavby: 12,5 km/h
Max. dojezd na silnici: 240 km

Měření sil
Ačkoliv americký DUKW i německý LWS náleží mezi těžká obojživelná vozidla pro podporu výsadkových operací, každý vznikl s odlišným zadáním. Američané vyrobili prostředek, který měl sloužit v prvé řadě pro přepravu zásob vojákům na již obsazené a zajištěné pláže, takže se příliš nepočítalo, že by se přímo účastnil boje, byť k tomu později v praxi nezřídka docházelo. V každém případě se podle takového zadání nepožadovala pancéřová ochrana a výzbroj (byť i ta se na „Kachnách“ potom objevovala), protože DUKW měl být jednoduše plovoucí nákladní automobil. Naopak německá armáda si představovala, že LWS zajistí přepravu těžké techniky přímo při násilném překračování vodních překážek, a proto bylo zřejmé, že se pravděpodobně ocitne pod palbou. Absenci pancíře a výzbroje u německého vozidla je tedy nutno pokládat za vážný nedostatek, byť jinak šlo o vcelku moderní a pokročilou konstrukci. Od LWS se rovněž nečekaly nějaké ohromující jízdní výkony, a tudíž byl proti kolovému DUKW na souši daleko pomalejší, ačkoliv dokázal výrazně rychleji plout. Každopádně byl složitý a drahý, protože šlo o naprosto speciální konstrukci, zatímco Američané vytvořili svůj DUKW naopak maximálně jednoduše, a to včetně umístění na nepříliš modifikovaný podvozek běžného nákladního vozu. Díky tomu mohla firma GMC vyrábět tisícové série „Kachen“, zatímco LWS, pro který stejně neexistovalo praktické uplatnění, vznikl jen v zanedbatelném počtu. Americký DUKW sloužil dobře i dlouho po válce a stal se i základem pro další vývoj obojživelníků v USA a SSSR, kde vznikla jeho sovětská modifikace BAV-485. Německý LWS byl patrně technicky zajímavější, ovšem jeho vliv na vývoj války byl takřka nulový, kdežto americký DUKW významně přispěl k vítězství Spojenců, a proto se stává vítězem našeho duelu.

Vyrobeno kusů
DUKW: 21 147
LWS: 21
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