Legendární SdKfz 251:
Polopásový obrněnec ve službě a v boji

„Hakl“, jak se přezdívalo obrněnému transportéru SdKfz 251, se stal jedním ze symbolů německé armády. Patřil k nejrozšířenější technice Wehrmachtu, vznikl v mnoha verzích a jeho vzhled dobře znají i laikové. Jak se vlastně řídil? Jakou odolnost nabízel? A jak se osvědčil v afrických vedrech či ruských mrazech?

Během druhé světové války většina mocností produkovala a provozovala polopásová vozidla, která se v té době všeobecně pokládala za dobrý kompromis mezi kolovými a pásovými typy. Na toto řešení vsadilo i Německo, jež zařadilo do služby mj. polopásové motocykly, šest typů neobrněných tahačů a dva typy transportérů, menší SdKfz 250 a větší SdKfz 251. Právě druhý z nich náležel mezi nejdůležitější „tahouny“ německých ozbrojených sil a k popisu útočných i obranných operací Wehrmachtu neodmyslitelně patří i obrazy vojáků, kteří seskakují ze svých polopásových „Haklů“. Tato vozidla odváděla nesmírně hodnotné služby po celou dobu války a dramaticky ovlivnila další rozvoj taktiky pěchoty.

Zrození slavného „polopásu“
Tankové vojsko získalo v německé armádě ve druhé polovině 30. let významnou úlohu, avšak bez efektivní spolupráce s pěchotou by toho tanky v boji mnoho nedokázaly. Zajistit přepravu pěšáků tak, aby drželi krok s tanky a mohli je dobře podporovat, ovšem reprezentovalo složitý úkol. Nákladní vozy nedovedly zabezpečit průchodnost v terénu ani odolnost, kolový obrněný transportér by rovněž v terénu nestačil, zatímco pásové vozidlo se jevilo jako příliš drahé. Tak se došlo ke kompromisu ve formě polopásového obrněnce a jako jeho základ byl vybrán jeden z nových neobrněných polopásových tahačů, jež Wehrmacht právě zaváděl do služby. Jednalo se o typ SdKfz 11 od firmy Hanomag, která mu dala firemní název Hkl 6, z čehož poté zřejmě vznikla i přezdívka „Hakl“. Vývoj obrněnce začal v roce 1937 a kromě firmy Hanomag, která dodávala podvozky, se na něm podílel podnik Büssing-NAG, od kterého pocházela pancéřová korba. Již v následujícím roce se zkoušely první prototypy, které se zpočátku označovaly jako „gepanzerter Mannschaftstransportwagen“, ačkoliv známější je název, který se užíval od roku 1941, a to „mittlerer Schützenpanzerwagen“ (zkráceně SPW). Určitě nejvíce se však uplatňuje armádní kódové označení SdKfz 251, pod kterým byl nový „polopás“ v roce 1939 zaveden do služby. První sériové exempláře byly dodány v létě 1939, a tak obrněnec stihl nasazení během polské kampaně. Šlo o verzi Ausf. A, po které v lednu 1940 nastoupila mírně odlišná Ausf. B. Počátkem roku následujícího se přešlo na standard Ausf. C, ovšem největší změny přinesla od léta 1943 vyráběná modifikace Ausf. D. Konstrukce se podstatně zjednodušila, což si vynutila potřeba neustále stupňovat produkci, aby dodávky pokrývaly potřeby fronty. A skutečně se to povedlo, což asi nejlépe demonstruje skutečnost, že z více než 15 000 vyrobených „polopásů“ SdKfz 251 připadá zhruba 7800 kusů na verzi Ausf. D.

Pozoruhodný systém řízení
Mezi charakteristické rysy „Hakla“ patřil podvozek se sedmi páry pojezdových kol, která byla řešena jako částečně se překrývající, takže se na vnějších stranách nalézaly sudé páry. Sedmý, mírně zvednutý pár plnil též funkci napínacích kol, zatímco v přední části pásového podvozku byl usazen pár ozubených hnacích kol. Pro odpružení kol byly použity torzní tyče. O pohon se staral 4,2litrový benzinový šestiválec Maybach HL 42 TUKRM, jenž zajišťoval výkon 75 kW a byl spojený s převodovkou Hanomag, která nabízela čtyři stupně pro jízdu vpřed a zpátečku. Redukční převodovka se dvěma režimy (rychlý a pomalý) pak znamenala, že počet stupňů byl prakticky dvojnásobný. Dva hnací hřídele z převodovky poté směřovaly do prvku, který patřil mezi nejvyspělejší, jenže také nejcitlivější součásti SdKfz 251, a to do brzdové a diferenciální jednotky neboli Lenktriebe, z níž se výkon přenášel na onen pár hnacích kol. U místa řidiče se nacházely dvě řadicí páky (první pro převodovku a druhá pro redukci), páka pro ruční brzdu a tři obvyklé nožní pedály, a sice spojka, plyn a provozní brzda. Poslední uvedený pedál ovládal expanzní brzdový systém v hnacích kolech, který se podílel též na ovládání směru jízdy. To se provádělo volantem, konkrétní činnost prvků však závisela na úhlu natočení. Pokud totiž řidič otočil volantem do úhlu 15 stupňů, měnil „Hakl“ směr jízdy stejně jako automobil, tedy pouze natočením přední nápravy. Zatáčení v ostřejším úhlu ale zapojilo do práce také onen expanzní brzdový systém, protože k natočení přední nápravy se přidalo zabrzdění příslušného pásu. Šlo o relativně složitý, ale vysoce účinný princip, díky němuž si řidiči své „Hakly“ záhy skutečně oblíbili, neboť se řídily velmi pohodlně a hladce na silnici i v terénu. Max. rychlost činila přes 50 km/h, ale na silnici se nedoporučovalo více než 30 km/h, jelikož podvozek trpěl vibracemi. Coby kuriozitu lze dodat, že v některých sériích SdKfz 251 se u řidiče nacházela vlastně zcela nesmyslná tabulka „Nejvyšší povolená rychlost 65 km/h“.

Uspořádání prostoru výsadku
Pancéřovou ochranu zajišťovala korba sestavená z ocelových plechů. Standardně se spojovaly svařováním, jenže když se pak do válečné výroby zapojily další, technologicky ne tak vyspělé firmy, objevily se i „Hakly“ s korbami nýtovanými. Nejlepší ochraně se samozřejmě těšili dva muži v předním prostoru, tzn. vlevo sedící řidič a vpravo sedící velitel, neboť pancíř je chránil zepředu, z boků i shora. Ozývaly se však občasné stížnosti na nepříliš dobrý rozhled z kabiny, protože dva malé čelní a dva boční průzory skutečně nenabízely zrovna ideální zorné pole. Za dvoučlennou osádkou se nacházel rozměrný prostor výsadku, kde sedělo celkem deset vojáků. Na vnějších stranách prostoru byly umístěny lavice, u počátečních variant pokryté pohodlným polstrováním, avšak u Ausf. D pouze dřevěné. Každá poskytovala místo pro pětici mužů, kteří tedy seděli tvářemi k sobě. Jelikož boky korby byly zalomené směrem ven, za lavicemi vznikl prostor pro skladování pušek, zatímco prostor pod lavicemi zůstal volný pro přepravu různého vybavení. Na podlaze mezi lavicemi se obvykle vozily bedničky, jež obsahovaly celkem 2010 nábojů ráže 7,92 mm v pásech pro dva kulomety, které tvořily výzbroj základní verze vozidla, tedy SdKfz 251/1, která sloužila pro dopravu a podporu desetičlenného družstva. Kulomety se montovaly na lafety na přední a zadní části korby. Exempláře prvních sérií sice byly zpočátku neozbrojené, ale následně se na nich objevily kulomety MG 34 a obrněnec SdKfz 251 Ausf. D se standardně dodával se dvěma MG 42. Lafety se později osazovaly rovněž ochrannými štíty a na některé „Hakly“ se montovaly též lafety s periskopy a dálkovými spouštěmi, díky kterým mohl střelec pálit pod ochranou pancíře vozidla. Vedle této standardní verze pro pěší družstvo (SdKfz 251/1) vznikly více než dvě desítky účelových variant, a proto se často říká, že „Hakl“ byl snad nejuniverzálnější obrněnec druhé světové války.

Způsoby výstupu z „Hakla“
Pokud se vrátíme se k oné základní verzi pro desetičlenné pěší družstvo, je nutno zdůraznit, že prostor družstva byl shora otevřený. To samozřejmě přinášelo četné výhody i nevýhody. Mezi výhody se řadila mj. možnost sedět na okrajích korby, což vojáci opravdu často dělali, zvláště pokud se přesouvali po silnici v bezpečí týlu. Tento způsob byl jistě pohodlnější než tísnění se uvnitř, zejména na dřevěných lavicích v transportérech Ausf. D. Na nepřátelském území to ale pochopitelně možné nebylo, jelikož vojáci by se takto vystavovali střelbě. Paradoxním faktem však zůstává, že zejména zkušenější vojáci při útočných operacích preferovali způsob výstupu z „Hakla“, který měl k předpisům velmi daleko. Standardně totiž měli pro výstup využít velké zamykatelné dveře v zádi korby, jenže tyto dveře byly těžké, jejich zámky se často zasekávaly a výstup celého desetičlenného družstva úzkými dveřmi mohl zabírat neúnosně dlouhou dobu. Veteráni Wehrmachtu proto sázeli na způsob, který byl sice zdánlivě riskantnější, ale umožnil jim rychlejší výstup a zapojení do boje, a to přeskok přes boky korby. Jestliže vojáci seděli ve vozidle, jejich hlavy přečnívaly přes okraje korby, a pokud chtěli pálit svými puškami, museli se nepříteli vystavit ještě více, protože prostor „Hakla“ (podobně jako prostor naprosté většiny pěchotních transportérů oné doby) postrádal střílny. Právě tento fakt vysvětluje, proč předpisy trvaly na tom, aby si muži i během jízdy v obrněnci nechávali helmy, ačkoli dobové fotografie ukazují, že se to mnohdy porušovalo. Otevřená korba každopádně znamenala, že vojáci nebyli chráněni před některými druhy útoků či před nepřízní počasí. To se v praxi většinou řešilo tak, že se k vnitřkům boků korby připojila čtyři příčná kovová „žebra“, jež byla prohnutá nahoru a sloužila k napnutí velké nepromokavé celty. Dochované snímky rovněž ukazují, že vynalézaví vojáci usilovali o provizorní zvýšení odolnosti transportérů, resp. o zlepšení vlastní ochrany, a tudíž na horní hrany korby umisťovali mj. pytle s pískem.

Nezbytnost kontroly a údržby
Vynalézavost a zručnost vojáků přicházela ke slovu i v situacích, kdy museli řešit mechanické problémy, jež se u SdKfz 251 vyskytovaly. Jako každý „polopás“ vyžadoval pečlivou údržbu, jejíž náročnost ještě zvyšovalo značně složité řešení pásového podvozku. Překrývající se kola totiž sice zlepšovala rozložení váhy a pohyblivost v terénu, často ovšem docházelo k tomu, že se do mezer mezi nimi dostávalo bahno a kamení. Po invazi do Sovětského svazu se připojilo vytváření ledové krusty mezi koly, což mnohdy vedlo dokonce až k tomu, že se přetrhly pásy, když se řidiči snažili onu krustu roztrhnout silou záběru motoru. Ostatně pásy se obecně řadily mezi prvky, které vyžadovaly častou a pečlivou kontrolu a údržbu. Jejich články byly spojeny kovovými čepy, jejichž pouzdra potřebovala spolehlivé mazání olejem. Pokud však mechanici množství oleje přehnali či pokud docházelo k únikům oleje, občas nastávala situace, že se olej smísil s bahnem a pískem a vytvořil hrubou hmotu, která během krátké doby čepy zničila, což samozřejmě znamenalo rozpadání pásů. Jak již bylo uvedeno, pásům škodila také rychlá jízda, ačkoliv byly vybaveny i gumovými patkami, které mírnily vibrace a zabraňovaly poškozování povrchu vozovky. Některé zdroje uvádějí, že u posledních výrobních sérií SdKfz 251 gumové patky chyběly a vozidla měla pouze ocelové pásy, protože guma se stala vzácným materiálem, ale jiné prameny říkají, že šlo jenom o experiment, který se do sériové výroby nedostal. Vedle kol a pásů bylo potřeba důkladně udržovat převodovku a složitou jednotku Lenktriebe, kdežto motor se řadil mezi spolehlivé součásti, jelikož měl dobře vyřešený systém chlazení. Na rozdíl od jiných vozidel Wehrmachtu tak „Hakly“ neměly v Africe a na ruských stepích velké potíže s přehříváním, ale muselo se dbát na častou výměnu prachových filtrů. Bylo třeba hlídat i stav pneumatik a tlumicích obručí na pojezdových kolech, protože vysoké teploty а ostré kamínky způsobovaly degradaci a praskání pryžových součástí.

Srovnání jízdních vlastností
V žádném případě by ovšem neměl vzniknout dojem, že SdKfz 251 náležel mezi problémová, poruchová a nespolehlivá vozidla. Ve skutečnosti to bylo vlastně naopak, protože ve vozovém parku Wehrmachtu patřil mezi typy s nejvyšší provozní spolehlivostí. Pochopitelně je potřeba brát v úvahu fakt, že německá vozidla byla vesměs složitější, a tudíž také citlivější na správné zacházení než technika US Army či Rudé armády. V tomto smyslu stojí za zmínku hodnocení jízdních vlastností SdKfz 251 a jejich srovnání s americkými „polopásy“ M2 a M3, neboť lze sáhnout k cenným svědectvím amerických a německých vojáků, kteří obsluhovali ukořistěnou techniku. Americké „half-tracky“ si vedly lépe na silnici, byly celkově výrazně spolehlivější a jejich pohonná soustava (v podstatě převzatá od nákladních automobilů) dokázala lépe zvládat agresivní řidičský styl Američanů. „Hakl“ vyžadoval daleko jemnější přístup, za který se však řidičům odvděčil lepší průchodností v těžkém terénu. Mohlo to působit překvapivě, protože se očekávalo, že si americké M2 a M3 s poháněnými předními nápravami v terénu povedou lépe. Přední náprava SdKfz 251 hnaná nebyla, tuto slabinu však více než dostatečně kompenzovaly široké pásy a překrývající se kola, a tak se „Hakly“ v terénu pohybovaly mnohem svižněji než americké obrněnce, které kvůli úzkým pásům a „vozíčkovému“ systému závěsů daleko častěji zapadaly či uvázly na nějaké překážce. „Hakl“ v několika zemích pokračoval ve službě též po válce a v ČSR z něj vznikl transportér OT-810 s dieselovým motorem Tatra, postupně se však dospělo k závěru, že polopásová vozidla jsou příliš složitá a budoucnost patří ryze kolovým či ryze pásovým konstrukcím. Největší význam SdKfz 251 však neleží v rovině technické, nýbrž v té taktické, jelikož právě tankoví granátnici s „Hakly“ vytvořili základy pro moderní taktiku mechanizovaných jednotek s bojovými vozidly pěchoty.
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Opravdu víceúčelová platforma
Kromě standardní pěchotní podoby SdKfz 251/1 vznikla skutečně působivá sestava účelových verzí. SdKfz 251/2 převážela 81,4mm minomet, kdežto SdKfz 251/3 sloužila jako spojovací a SdKfz 251/4 tahala dělostřelecké zbraně. Verze SdKfz 251/5 dopravovala materiál ženistům a SdKfz 251/6 byla velitelská, zatímco SdKfz 251/7 užívali opět ženisté, a sice pro převoz dvou dílů lehkého mostu. SdKfz 251/8 byla obrněná ambulance, SdKfz 251/9 obdržel krátký 75mm kanon KwK 37 a SdKfz 251/10 nesl 37mm protitankový kanon PaK 36. SdKfz 251/11 sloužil pro kladení telefonních a telegrafních kabelů, kdežto verze od SdKfz 251/12 po SdKfz 251/15 měly pro dělostřelce provádět lokalizaci nepřátelských zbraní a řízení palby (neexistují ovšem žádné jejich snímky, a tudíž se občas pochybuje, zda vůbec fyzicky vznikly). SdKfz 251/16 se vyznačoval dvěma plamenomety, SdKfz 251/17 převážel 20mm protiletadlový kanon FlaK 38 a SdKfz 251/18 sloužil dělostřeleckým pozorovatelům. SdKfz 251/19 zastával úlohu telefonní ústředny, SdKfz 251/20 nesl infračervený světlomet pro noční operace a protiletadlový SdKfz 251/21 měl tři 15mm protiletadlové kulomety MG 151/15 nebo tři 20mm kanony MG 151/20. Poslední sériovou modifikací byla SdKfz 251/22 nesoucí 75mm protitankový kanon PaK 40 a průzkumná SdKfz 251/23 s věžičkou s 20mm kanonem již patrně nevznikla ani jako prototyp. Na boky koreb různých verzí vozidla SdKfz 251 se poměrně často montovaly také šestice tzv. Wurfrahmen, resp. odpalovací rámy pro neřízené zápalné rakety ráže 320 mm či trhavé rakety ráže 280 mm, ovšem tato úprava vlastní index nedostala. 

Parametry SdKfz 251/1 Ausf. D
Osádka + výsadek: 2 + 10 mužů
Provozní hmotnost: 8,5 tuny
Užitečná nosnost: 3 tuny
Celková délka: 5,98 m
Celková šířka: 2,10 m
Celková výška: 2,10 m
Motor: Maybach HL 42 TUKRM
Výkon motoru: 75 kW (100 koní)
Max. rychlost: 50 km/h
Max. dojezd: 300 km
Tloušťka pancíře: 5,5–14,5 mm
Kulomety: dva 7,92mm MG 42

Publikace: Extra Válka – Vojska 5/2020: Pancéřoví granátníci

