Ve službách nepřítele:
Kořistní tanky na východní frontě

Používání ukořistěné techniky nepřítele samozřejmě není v dějinách válek nijak zvláštní či výjimečnou věcí. Nelítostný boj Německa a Sovětského svazu za II. světové války však dovedl tuto praxi do skutečně mimořádného měřítka, jelikož oba státy měly i celé útvary specializované na „nepřátelské“ zbraně.

Válka mezi nacistickou Třetí říší a komunistickým Sovětským svazem byla neobyčejně krutá, za čímž samozřejmě stálo též vyhrocené ideologické soupeření, které vyvolávalo mezi vojáky obou armád nesmiřitelnou nenávist, pohrdání a odpor. To však oběma stranám nijak nebránilo v bojovém používání výrobků nepřátelského zbrojního průmyslu, když se je podařilo ukořistit ve funkčním stavu, popř. nějak opravit či modifikovat. Obávané jednotky Waffen-SS se proto nezdráhaly zařadit do své výzbroje tanky T-34 s hákovými kříži, kdežto Rudá armáda si velmi vážila německých tanků Panther a Tiger. Obě země také využily kořistní techniku jako základ pro konverzní stavbu „vlastních“ vojenských vozidel.

První boje kořistních tanků
Sovětská armáda nasazovala ukořistěná vozidla v podstatě od počátku bojů, jelikož i navzdory překvapení se sovětští vojáci zvládali místy úporně bránit a tanky útočníka ničit, popř. zajímat a obrátit proti původnímu vlastníkovi. Je ovšem zjevné, že v těchto kritických dnech měla tato snaha jen „živelný“ a improvizační charakter, který vyplýval z taktické situace. Např. je dobře známý případ z 28. a 29. června 1941, kdy tankisté od 34. tankové divize 8. mechanizovaného sboru Jihozápadního frontu kladli Wehrmachtu úspěšný odpor a zvládli ukořistit hned dvanáct německých lehkých a středních tanků PzKpfw II a III, aby je krátce nato nasadili při pokusu o protiútok. V průběhu léta a podzimu 1941 pak nejen přibývala další pestrá kořist, ale také úsilí o její systematičtější využití. Vzhledem ke katastrofálním ztrátám Rudé armády, která každým dnem pozbývala desítky (ne-li stovky) tanků, kdežto sovětský průmysl byl v horečném spěchu stěhován za Ural, bylo logické používat takřka jakoukoli dostupnou a funkční techniku. Velké obohacení kořistního arzenálu znamenala zima 1941–1942, tedy úspěšné odražení německého útoku proti Moskvě. Tehdy Němci utrpěli vážné ztráty, zatímco Rudá armáda si mohla připsat získání stovek tanků, obrněných automobilů a samohybných děl. Skutečně oficiální ráz ovšem tato praxe získala teprve rozkazem Automobilového a tankového velení Rudé armády, jež dne 23. března 1942 vydalo dokument, který nařizoval urychlení vyprošťování vozidel (ať domácí výroby, nebo nepřátelských) z bojišť a jejich opravy. Této činnosti se následně začala věnovat např. moskevská továrna „Rudý proletář“ či MZOK VIM, tedy Strojírenský závod zkušebních konstrukcí při Všesvazovém institutu zemědělské mechanizace.

Útvary s německou technikou
Největší význam mělo použití kořistní techniky v Rudé armádě v letech 1942 a 1943, zejména při obraně proti obnovené německé ofenzívě na jaře a v létě 1942 a po bitvě u Stalingradu, jež znamenala přechod strategické iniciativy do sovětských rukou. Konkrétně lze uvést třeba 121. brigádu Jižního frontu, jež provozovala několik středních tanků PzKpfw III, nebo 51. brigádu, která měla skutečně hodně pestrý vozový park, protože vedle sovětských vozidel T-34, T-60 a KV používala americké tanky M3 Stuart, britský tank Valentine a německý PzKpfw IV. Dosti časté bylo rovněž využívání kořistních útočných děl StuG III na podvozku PzKpfw III. Někdy se vyskytovaly dokonce také jednotky, v jejichž sestavě kořistní tanky reprezentovaly většinu. Zajisté nejznámější z nich je 107. samostatný tankový prapor 8. armády Volchovského frontu, jemuž se dostalo nemalé pozornosti i od sovětské propagandy. Tato jednotka postupně ztratila v boji téměř všechny své obrněnce, postupně se však dokázala vyzbrojit tanky PzKpfw I, III a IV a útočnými děly StuG III a během léta 1942 velmi úspěšně zasáhla do bojů. Také v sestavě Západního frontu existovaly dva speciální prapory užívající zejména ukořistěná vozidla, jeden v 31. armádě a druhý ve 20. armádě. Kromě několikrát zmíněných německých středních tanků PzKpfw III a IV a děl StuG III se v jejich arzenálu nalézaly rovněž lehké tanky PzKpfw 38(t), tzn. vlastně československé LT vz. 38. Stojí určitě za zmínku, že sovětští vojáci ukořistili také další vozidla jiné než německé výroby, vedle československých např. francouzské lehké tanky Renault R-35, v německé armádě označené jako PzKpfw 35R 731(r). U části těchto vozidel se dokonce provedlo přezbrojení; několik PzKpfw 38(t) tak získalo 45mm kanon 20K, kdežto do Renaultů byly instalovány 20mm kanony ŠVAK.

Respektovaný tank Panther
Důležitost používání kořistních tanků ve zmíněném období dokládá i skutečnost, že do ruštiny byly přeloženy příručky pro typy PzKpfw III a PzKpfw 38(t). Posléze však význam kořistních vozidel začal klesat, neboť zvyšující se dodávky od sovětského průmyslu zajišťovaly dostatek vlastních obrněnců. Přesto ale došlo ještě k jedné zásadní kvalitativní změně, kterou znamenal příchod německých tanků nové generace PzKpfw V Panther a PzKpfw VI Tiger, které se staly více než důstojnými soupeři sovětských tanků T-34 a KV. Na podzim 1943 se Rusům povedlo ukořistit první Panther a jeho testy jen posílily respekt, který k tomuto obrněnci měli. Koncem roku se podařilo zajmout i první Tiger. Sovětské jednotky s kořistními tanky poté ještě sehrály roli v roce 1944 v Karpatech a Polsku (mj. při osvobození Pragy, tj. předměstí Varšavy). Mezi nejznámější se řadila zvláštní rota 8. gardového tankového sboru, které velel poručík Sotnikov a která užívala tanky Panther. O tom, že si Rusové těchto tanků vysoce cenili, svědčí i fakt, že někdy byly tyto obrněnce přiděleny nejlepším osádkám T-34 coby „odměna“. Také Panther se dočkal překladu „své“ příručky do ruského jazyka. Rudá armáda celkově provozovala několik desítek Pantherů, kdežto využití Tigerů se omezovalo na jednotlivé exempláře. Z dalších typů ukořistěné techniky, která se dočkala rozsáhlejšího nasazení, je vhodné uvést ještě útočná děla StuG IV, samohybné houfnice Hummel nebo polopásové obrněné transportéry SdKfz 251. Za nejvíce oceňovaný platil poslední zmíněný typ, jelikož SSSR vozidla této kategorie nevyráběl, takže spoléhal jen na dodávky z USA či právě na kořist. Starší kořistní tanky se potom vesměs přesunuly k výcvikovým útvarům, ačkoliv ještě v srpnu 1945 při ofenzívě do Mandžuska měli vojáci Zabajkalského frontu dva německé „Panzery“.

Kořisti s různou hodnotou
Německá armáda si byla (i přes hlasitou propagandu) velice dobře vědoma, že se rozhodně ne ve všech oborech těší technickému náskoku, takže zpravidla nepohrdla možností získat do své výbavy kvalitní zahraniční techniku, mj. československou nebo francouzskou. A pochopitelně v tom pokračovala také na východní frontě, jakmile vyšlo najevo, že mnohé sovětské tanky se řadí na absolutní světovou špičku. Hned na začátku zaujal Němce lehký tank BT-7, výjimečně rychlé, ovšem slabě obrněné vozidlo. Němci zprovoznili několik desítek „bétéček“ a plánovali jejich nasazení při invazi na středomořský ostrov Malta, protože malá hmotnost těchto vozidel by samozřejmě velice usnadnila jejich dopravu při výsadku, ovšem (jak známo) k této operaci nakonec nedošlo. Podstatně méně nadšení vyvolaly lehké tanky T-26, které ostatně za nejlepší nepokládali ani sami Rusové. Němci tato notoricky poruchová vozidla využili ponejvíce coby dělostřelecké tahače, když z nich odmontovali věže. Podobně byly využity rovněž lehké tanky T-60 a T-70, ovšem v případě druhého typu už bylo podstatně častější nasazení i v původní, tj. primárně průzkumné a podpůrné bojové úloze, neboť jeho 45mm kanon byl poměrně účinnou zbraní. Kromě toho stojí za zmínku, že Němci ochotně převzali do výbavy rovněž velké počty ukořistěných dělostřeleckých pásových tahačů. Navzdory propagandě totiž Wehrmacht dosud spoléhal zejména na koňský potah děl, kdežto Rudá armáda kladla mimořádný důraz na vývoj motorové trakce. Provozovala skvělé tahače jako Staliněc, Komintěrn, Vorošilovec nebo T-20 Komsomolec, jež se poté objevily i ve výzbroji Wehrmachtu. Na poslední zmíněný typ Němci dokonce instalovali 37mm protitankový kanon PaK 36.

Těžké KV v německé armádě
Němci pochopitelně narazili rovněž na sovětské tanky s více věžemi, tedy střední T-28 a těžké T-35. Tyto impozantní, avšak neohrabané obludy sice na první pohled působily velmi hrozivě, ale jejich faktická využitelnost byla omezená; není tak známo, že by Wehrmacht nějaké z nich převzal a použil v boji. Úplně jiná situace ale panovala kolem těžkých tanků řady KV, protože ty od začátku budily respekt a nejednou způsobily Němcům nepříjemné ztráty, a tak se Němci skutečně výjimečně snažili některé z nich ukořistit a nasadit v boji. Po tomto nemalém úsilí se jim podařilo získat nejen několik kusů KV-1 se 76mm kanonem, ale i monstrózních KV-2, jež nesly houfnici ráže 152 mm a byly prakticky spíše samohybnými děly. Vozidla prodělala řadu modifikací, mj. dostala německé radiostanice a pozorovací kopule z tanků PzKpfw III, jelikož sovětské tanky se vesměs vyznačovaly značně špatným výhledem z věže. Přinejmenším jeden KV-1 prošel přezbrojením, neboť původní (zřejmě v boji zničené) 76mm dělo bylo nahrazeno německým 75mm kanonem KwK 40 L/43 z tanku PzKpfw IV. Z takto upravených tanků řady KV pak Wehrmacht na jaře 1942 zformoval speciální rotu, se kterou počítal nejen pro akce na východní frontě, ale i pro nasazení v Africe, na to však již nestačilo dojít. Každopádně je třeba dodat, že navzdory opravdu ohromným počtům sovětských tanků, jež Němci ukořistili v létě a na podzim 1941, se k jejich rozsáhlejšímu nasazení v boji přistoupilo až v roce 1942. Hlavním důvodem byly omezené kapacity německých opravárenských zařízení, která tehdy nedokázala s potřebnou rychlostí opravovat dokonce ani poškozená bojová vozidla německé výroby, a tak se logicky nemohla věnovat kořistní sovětské technice.

„Téčka“ s hákovými kříži
Jednoznačně nejcennější a nejvíce využívanou kořist reprezentoval střední tank T-34, který od prvních dnů sovětsko-německé války varoval před kvalitou sovětské tankové techniky. Němci si byli vyspělosti „téčka“ dobře vědomi a snažili se zajmout co největší počet kusů. První byly zařazeny do německých služeb již v létě 1941, a sice v sestavách 1., 8. a 11. pancéřové divize. Kvůli snížení rizika záměny s nepřátelskými tanky se ale musel nejdříve výrazně změnit jejich vzhled, např. obdržely kryty pásů a na věže byly namalovány obrovské svastiky. Stejně jako u těžkých tanků KV byly instalovány německé radiostanice a někdy též velitelské kopule. Vedle tří výše zmíněných divizí se T-34 objevily též ve výbavě 2., 9., 10., 20. a 23. pancéřové divize a rovněž minimálně v jedné divizi pěší (98.) a jedné divizi pancéřových granátníků (18.). Dále je známo, že několik T-34 obsluhovaly italské osádky a několik kusů použily jednotky Rusů a Ukrajinců (míněno bojující na straně Třetí říše) proti sovětským partyzánům. Nemálo T-34 do svého arzenálu převzaly též útvary Waffen-SS, zejména 2. pancéřová divize SS „Das Reich“ a 3. pancéřová divize SS „Totenkopf“. První z nich nakonec sestavila speciální prapor, jenž měl jen příslušně modifikovaná „téčka“, a velitel jednoho z těchto obrněnců Emil Seibold dokonce obdržel Rytířský kříž za zničení 69 sovětských tanků. Část ukořistěných T-34 prošla konverzí, jež je změnila na vyprošťovací vozidla (Bergepanzer T-34), popř. dostaly novou věž se čtyřmi 20mm protiletadlovými kanony Flakvierling 38 a nový název Flakpanzer T-34. Celkový počet T-34 se 76mm kanony v německých službách přesahoval tři stovky, avšak pozdějších T-34/85 byl již zajat poměrně malý počet (a nový těžký IS se podařilo získat patrně jenom jeden). Jako závěrečná tečka může posloužit opravdu groteskní tankový střet, k němuž došlo v dubnu 1945 u Vyškova. Sovětské jednotky používající mj. tanky M4 Sherman se tam střetly s Němci, kteří kromě Pantherů nasadili také kořistní obrněnce T-34.
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„Samohybky“ na německých podvozcích
Vedle menších úprav kořistních vozidel docházelo též k rozsáhlejším konverzím, které měnily samotný účel obrněnce. Snad nejlepší příklad reprezentují samohybná děla, která byla v SSSR zkonstruována na podvozcích německých Panzerů. Po odražení německého útoku na Moskvu, které vedlo k ukořistění značného počtu tanků PzKpfw III a samohybných děl StuG III, vznikl záměr využít jejich šasi ke stavbě „samohybek“. V létě 1942 byl hotov první prototyp, jenž se označoval jako SG-122 a na podvozku německého obrněnce měl pevnou nástavbu, ve které se nalézala sovětská 122mm houfnice M-30. Výsledky zkoušek byly ovšem rozpačité a všech 30 zhotovených sériových kusů sloužilo pouze k výcviku. Podstatně lépe se dařilo druhému typu, jenž byl vyvinut jako reakce na problémy sovětských „samohybek“ SU-76 na podvozku T-70. Bylo nutno rychle najít vhodnou platformu pro účinná 76mm děla, a proto volba padla opět na šasi PzKpfw III a StuG III. Výsledek projektu dostal označení SU-76I a opět nesl nástavbu, ve které se nacházelo dělo, tentokráte 76mm zbraň typu S-1. První sériové kusy vznikly v březnu 1943 a celkem bylo zhotoveno okolo dvou stovek (včetně dvaceti velitelských, opatřených též pozorovací kopulí). V bojích se užívaly do počátku roku 1944, poté však byly staženy z fronty k výcvikovým útvarům. Vedle těchto sériových konverzí bylo zhotoveno i několik pokusných vozidel, např. montáž 85mm protiletadlového kanonu či 152mm houfnice D-1 na šasi PzKpfw IV nebo 57mm protitankový kanon ZIS-2 na šasi PzKpfw 38(t). Navíc je známo, že součástky podvozků německých polopásových transportérů Rusové využili pro konstrukci svých vozidel této kategorie, jako byl polopásový nákladní vůz GAZ-60.

Německé označování kořistní techniky
Příslovečná důkladnost Němců se projevila i v systému označování cizích vojenských vozidel v ozbrojených silách Třetí říše. Kompletní označení se skládalo ze čtyř prvků. První z nich byl slovní popis kategorie či účelu vozidla, tedy např. u tanků termín Panzerkampfwagen. Dále se objevilo označení vozidla užívané původním vlastníkem, tj. např. T-34. Následovalo třímístné pořadové číslo typu, jež se přidělovalo podle kategorie vozidla, a sice tak, že čísly od 200 dále se značily obrněné automobily, od 300 výše byly neobrněné polopásové typy, od 400 obrněné polopásové stroje, od 600 dále dělostřelecké tahače, od 700 tanky (např. T-34 dostal pořadové číslo 747) a čísla od 800 dále se přidělovala samohybným dělům. A čtvrtý prvek tvořilo jedno v závorce uzavřené písmeno, přiřazované podle německého jména země původního vlastníka, a sice (a) pro Ameriku, (b) pro Belgii, (f) pro Francii, (e) pro Velkou Británii a také další státy Commonwealthu, (h) pro Holandsko (tedy Nizozemí), (u) pro Maďarsko, (i) pro Itálii, (p) pro Polsko, (r) pro Rusko (čili SSSR) a konečně (t) pro Československo. Úplné oficiální označení kořistních T-34 tedy znělo: Panzerkampfwagen T-34 747(r).

Publikace: Extra Válka – II. světová 5/2014

