Duel: M8 Greyhound vs. SdKfz 234/2 Puma:
Průzkumná kavalerie motorového věku

Útočné operace s klíčovou rolí tanků se nedokázaly obejít bez kvalitního průzkumu, jenž zajistil nalezení slabého místa nepřítele. Armády Osy i Spojenců proto používaly několik výkonných průzkumných obrněnců, z nichž mezi nejdůležitější náležel americký typ M8 Greyhound a německé vozidlo SdKfz 234/2 Puma.

O tancích a dalších obrněných vozidlech se nezřídka hovoří i jako o ideovém nástupci dřívější jízdy. Tanky s jejich pancířem a palebnou silou lze opravdu považovat za určité pokračovatele středověkých rytířů, zatímco u lehčích obrněnců můžeme pozorovat nejednu paralelu s lehkou kavalerií. To ostatně odráží i fakt, že obrněné průzkumné jednotky v řadě armád byly (a někde pořád jsou) oficiálně nazývány „kavalerie“ a jejich taktika se inspirovala nasazením vojáků na koních, přestože ušlechtilá zvířata nahradily spalovací motory, místo brnění nastoupil ocelový pancíř a na místo pušek a kopí přišly kanony a kulomety.

Změna základního poslání
Popularita a rozšíření šestikolového obrněnce M8 silně kontrastuje s potížemi, které provázely jeho vývoj. Ten začal v červenci 1941, ale zadání nežádalo průzkumné vozidlo, nýbrž vozidlo zkonstruované jako stíhač tanků s 37mm kanonem, jelikož tato ráže se proti tehdejším tankům zdála postačující. Ve srovnávacích zkouškách se potkaly tři prototypy, a sice Studebaker T21, Ford T22 a Chrysler T23. Armáda si nakonec na jaře 1942 zvolila druhý z nich, a to navzdory stížnostem ohledně nedostačující pohyblivosti, především v těžkém terénu. Navíc začínalo být jasné, že 37mm kanon je coby primární zbraň stíhače tanků příliš slabý, ale armádní kavalerie projevila o nové vozidlo zájem v roli rychlého průzkumníka. Prototyp T22 tak následně prošel změnami, jež řešily některé nedostatky, a výsledný obrněnec T22E2 akceptovala US Army do výzbroje pod označením M8 Light Armored Car. 1. května 1942 si objednala sériovou výrobu 5000 kusů, jenže vyjednávání o podmínkách smlouvy se velmi protahovala, takže se produkce reálně rozběhla až v březnu 1943. Hlavní výzbroj vozidla M8 zůstala stejná jako podle zadání, tj. 37mm kanon M6 se zásobou 80 nábojů, ovšem velké diskuse provázely pomocnou výzbroj. Kavaleristé totiž nechtěli jen kulomet umístěný vedle děla, ale i ručně ovládaný protiletadlový kulomet, kdežto tankové vojsko jej považovalo za zbytečný. Některé počáteční série M8 proto nenesly protiletadlový kulomet vůbec a některé měly v této roli zbraň ráže 7,62 mm; teprve na konci roku 1943 byl hotový kvalitní oběžný kruh s lafetou pro velkorážovou zbraň a obrněnec M8 získal svůj později tolik slavný vzhled s „padesátkou“, tedy s kulometem M2HB ráže 12,7 mm (tj. ráže .50) na horní části otevřené věže. Tyto zbraně se poté v Evropě staly opravdovým postrachem německé pěchoty, jelikož Wehrmacht standardně užíval kulomety „puškové“ ráže a proti slavné „padesátce“ neměl ekvivalentní protizbraň.

Velká chvála i ostrá kritika
Většinu vozidel M8 v US Army provozovaly průzkumné eskadry, které byly poté přidělovány k tankovým divizím (každá dostala 52 kusů M8), případně působily samostatně (ty standardně dostávaly 40 exemplářů). Bojištěm, kde se sériové šestikolové obrněnce poprvé objevily, bylo Středomoří, kam dorazily v říjnu 1943, ačkoliv opravdový „křest ohněm“ prodělaly až v lednu roku následujícího u slavného Monte Cassina. Výsledky nasazení však nebyly zrovna nejlepší a záhy se projevila velká zranitelnost M8 ze strany min a také jejich nedostatečná průchodnost v těžkém terénu. Podobné zkušenosti zaznamenala armáda s M8 též po vylodění v Normandii, neboť ani krajina severní Francie s tisíci políček, mezí a živých plotů nepředstavovala pro M8 optimální prostředí. Vysoká rychlost vozidel M8 byla totiž vázána primárně na silnice a jejich slabé pancéřování se příliš nehodilo do intenzivního boje. Situace se změnila až po postupu do nitra Francie a následně na pláně Německa, kde byla krajina pro rychlé průzkumníky mnohem vhodnější. Především síly pod velením legendárního generála Pattona dokázaly agilitu vozidel M8 vysoce efektivně využít pro průzkum, ochranu křídel nebo průniky do boků překvapených Němců. Od konce roku 1944 však opět nastávaly problémy, jelikož M8 si nevedly příliš dobře ve sněhu a někdy utrpěly těžké ztráty v bojích ve městech. Prostí vojáci je měli zpravidla rádi, protože vozidla byla spolehlivá a vcelku pohodlná, naopak názory velitelů se dramaticky lišily od nadšené chvály po nesmlouvavou kritiku. Menší počet obrněnců M8 odebraly i spojenecké země, a to Velká Británie (právě tam dostal M8 jméno Greyhound), Francie a také země, jejíž účast ve válce je pořád málo známá, a sice Brazílie, jejíž expediční divize bojovala v Itálii. Po vítězství nad Německem byly M8 omezeně použity i v Pacifiku a americká armáda je nasadila ještě v Koreji, ale poté většinu odprodala do zahraničí, zejména do různých zemí třetího světa, z nichž některé provozují tyto šestikolové veterány dodnes.

Evoluce kolových obrněnců
Německá armáda vyvíjela obrněné automobily s primárně průzkumným posláním dlouho před nástupem nacistů k moci, ale teprve Hitlerův program přezbrojení a doktrína „bleskové války“ znamenaly pro tuto kategorii techniky opravdový rozmach. Tak se zrodil čtyřkolový obrněnec SdKfz 221 a jeho přímý potomek SdKfz 222, pak následovalo šestikolové vozidlo SdKfz 231, aby přišel předválečný vrchol vývoje v podobě příbuzného SdKfz 231 (8 Rad), který měl osm kol. Zvětšoval se výkon motorů, rostla tloušťka pancíře a zlepšovala se též palebná síla, neboť průzkumné obrněnce začínaly jen s kulomety, avšak obě verze SdKfz 231 se již mohly chlubit kanony ráže 20 mm a osmikolový obrněnec vznikl i ve verzi, která sice neměla věž, zato však nesla 75mm kanon s krátkou hlavní. Všechny německé předválečné kolové obrněnce se velice osvědčily v západní Evropě, jenže na bojišti severní Afriky narazily na problémy, neboť jejich konstrukce nezvládala extrémní podmínky tohoto regionu a v ohromných rozlohách pouští byl jejich dojezd nedostatečný. Německá armáda proto v roce 1940 sestavila specifikace pro nový kolový obrněnec, jehož vývojem posléze pověřila zbrojovku Büssing-NAG, která vyvinula již typ SdKfz 231. Pro nový obrněnec zkonstruovala nový osmikolový podvozek, na nějž usadila samonosnou pancéřovanou karosérii s otáčivou věží. Toto vozidlo bylo zřetelně nižší než jeho poměrně vysocí předchůdci, avšak přesto mělo větší světlou výšku. Výsledný obrněnec dostal název SdKfz 234 a při zběžném pohledu připomínal osmikolový SdKfz 231 (8 Rad), od něhož se dal odlišit podle mohutného jednodílného blatníku a věže s větším dělem. Věž pocházela ze zastaveného programu lehkého tanku Leopard a byl v ní montován 50mm kanon KwK 39/1 se zásobou 55 nábojů a 7,92mm kulomet MG 42 se zásobou 1950 nábojů. Ničivá síla vozidla tak v podstatě odpovídala lehkému tanku PzKpfw III.

Čtveřice základních variant
Výše popsané charakteristiky měla první sériová podoba obrněnce SdKfz 234, jež měla trochu nelogický oficiální název Schwere Panzerspähwagen SdKfz 234/2, avšak nejpopulárnější byla pod jménem Puma. Sériově se vyráběla od podzimu 1943 a teprve na jaře roku 1944 se začala dodávat i varianta s označením SdKfz 234/1, jež byla konstruována coby protiletadlová. Nesla otevřenou věž s rychlopalným 20mm kanonem KwK 38 a 7,92mm kulometem MG 34. Pak se objevily ještě dvě modifikace osmikolového obrněnce bez věže, a sice SdKfz 234/3 s krátkým dělem KwK 51 ráže 75 mm a skutečně impozantní SdKfz 234/4 (neboli Pakwagen), který sice vznikl ke konci války jako zoufalá improvizace, ale i tak představoval obávanou zbraň, neboť jeho 75mm protitankový kanon PaK 40 L/46 si poradil s většinou spojeneckých tanků. Ovšem dlouhodobě největší význam si udržel průzkumný obrněnec SdKfz 234/2 Puma, který byl sice zaveden do výzbroje příliš pozdě na to, aby stihnul nasazení v Africe, zato se však mimořádně osvědčil na východní frontě. Zásluhu na tom měl nepochybně i vynikající vzduchem chlazený dieselový motor z kopřivnické Tatry. Obrněnce SdKfz 234/2 směřovaly primárně k obrněným průzkumným praporům, které se přidělovaly k obrněným či pěším divizím. Každý prapor měl (samozřejmě vedle jiné techniky) obrněnou průzkumnou četu, jejíž tabulkový stav čítal v roce 1944 šest osmikolových vozů, tzn. typů SdKfz 231 (8 Rad) či SdKfz 234/2. Na počátku války se hodně projevovala návaznost těchto praporů na lehkou kavalerii, jelikož jejich úkolem bylo opravdu jenom získávat informace a při kontaktu s nepřítelem se měly okamžitě stáhnout. Ale s tím, jak Třetí říše přecházela do obrany, se i průzkumné útvary stále výrazněji zapojovaly do přímých bojů, kde dost velká palebná síla SdKfz 234 přišla vhod. Sériová výroba proto běžela až do března 1945 a není bez zajímavosti, že bojové nasazení SdKfz 234 je zdokumentováno i z května 1945 proti Američanům v západních Čechách.
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Takticko-technická data vozidla M8 Greyhound
Osádka: 4 muži
Bojová hmotnost: 7,94 tun
Celková délka: 5 m
Celková šířka: 2,54 m
Celková výška: 2,25 m
Typ motoru: benzínový Hercules JXD
Výkon motoru: 82 kW (110 koní)
Max. rychlost: 89 km/h
Max. dojezd: 560 km
Výzbroj: 37mm kanon M6, 7,62mm kulomet M1919 a 12,7mm kulomet M2HB

Takticko-technická data vozidla SdKfz 234/2 Puma
Osádka: 4 muži
Bojová hmotnost: 11,7 tun
Celková délka: 6,8 m
Celková šířka: 2,33 m
Celková výška: 2,38 m
Typ motoru: dieselový Tatra T103
Výkon motoru: 157 kW (210 koní)
Max. rychlost: 90 km/h
Max. dojezd: 1000 km
Výzbroj: 50mm kanon KwK 39/1 a 7,92mm kulomet MG 42

Měření sil
Srovnání tabulkových parametrů amerického M8 Greyhound a německého SdKfz 234/2 Puma celkem jasně poukazuje na lepší úroveň druhého jmenovaného vozidla. Puma měla především vyšší terénní průchodnost a nabízela výrazně lepší výzbroj a pancéřování. M8 nesl kanon ráže jen 37 mm, kdežto na německém obrněnci se nalézal kanon ráže 50 mm. Pancíř na americkém vozidle měl maximální tloušťku 19 mm, kdežto síla německého dosahovala až 30 mm; velkou slabinu M8 navíc představovala velice tenká (jen 3 mm) podlaha, což činilo vozidlo extrémně zranitelné minami, a to dokonce i protipěchotními. Větší odolnost SdKfz 234/2 zdůrazňovala i jeho plně uzavřená věž, která kontrastovala se shora otevřenou věží M8. Mezi výhody vozidla M8 naopak náležel oběžný kruh s 12,7mm kulometem M2HB, který byl účinný nejenom proti pěchotě, ale též proti vzdušným cílům, zatímco u SdKfz 234/2 protiletadlová výzbroj chyběla. Velkou výhodu M8 představovala jeho jednoduchost, která spolu s možnostmi průmyslu USA způsobila, že vzniklo celkem 8364 kusů (a k tomu 3680 příbuzných užitkových vozidel M20), zatímco německý průmysl dodal (dle různých pramenů) mezi 477 a 516 kusy všech verzí typu SdKfz 234, z toho stovku SdKfz 234/2 Puma. Velké rozšíření M8 ve světě po válce pramenilo zejména z toho, že se US Army těchto vozidel celkem rychle zbavila exportem ke spojencům, kterým stačila i méně kvalitní technika. Německý SdKfz 234/2 je často považován za nejlepší těžký obrněný automobil celé války, jehož konstrukční pojetí a bojové nasazení velmi zásadně ovlivnilo vývoj této kategorie vozidel v poválečné éře.
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