„Legrácky“ pro Den D:
Speciální obrněná vozidla v Normandii

Mezi nepříliš nápadné, avšak vysoce důležité nástroje vylodění patřila speciální obrněná vozidla, kterým se souhrnně přezdívalo „Funnies“. Plnila různé pomocné úkoly, zásadně přispěla k úspěchu operace Overlord a stala se základem, z něhož dosud čerpá filozofie a konstrukce vozidel pro armádní ženijní jednotky.

Vylodění v Normandii představovalo mimořádně náročnou operaci, pro kterou byla vyvinuta i řada zcela nových typů či kategorií vojenské techniky. Skutečný „boom“ přinesla zejména pro nejrůznější specializovaná, především ženijní obrněná vozidla. Prim v jejich vývoji a nasazení patří Britům, jejichž 79. obrněná divize, která sehrála při invazi velice významnou úlohu, byla vybavena právě těmito vozidly, podle velitele divize přezdívanými také „Hobartovy legrácky“ (Hobart’s Funnies). Podobnou technikou disponovala i americká armáda, která však (na rozdíl od Britů) povětšinou nevytvářela speciální účelové útvary s těmito vozidly a začleňovala je do sestav „normálních“ obrněných bojových jednotek.

Churchillovo hračkářství
Jednou z hlavních motivací pro vývoj „legrácek“, tedy různých speciálních obrněných vozidel pro podporu výsadkových operací, bylo fiasko u Dieppe roku 1942. Angličané a Kanaďané se tam setkali s kvalitní obranou a postrádali vhodné nástroje pro její překonání. Během chystané „velké“ invaze do Evropy se něco takového již nesmělo opakovat. Úkolem vyrobit prostředky usnadňující vylodění bylo pověřeno zvláštní oddělení britského ministerstva obrany, které tam fungovalo již od roku 1939, vyvíjelo nezvyklou vojenskou techniku a bylo známé rovněž jako „Churchillovo hračkářství“. V jeho čele stál profesor Frederick Lindemann (později povýšený do šlechtického stavu jako vikomt Cherwell), originální vynálezce a Churchillův nekonvenční přítel a chráněnec. Mezi jeho podřízené patřil ženijní důstojník Millis Jefferis, velký expert na výbušniny a také jeden z „objevů“ britského premiéra. Třetím mužem, který měl zásadní podíl na prosazení „legrácek“, byl generál Percy Hobart, kontroverzní tankový a ženijní velitel, jenž v roce 1943 převzal britskou 79. obrněnou divizi. Postupně ji přebudoval na zvláštní útvar pro výsadkové a jiné „nestandardní“ operace a od vylodění v Normandii do konce války v Evropě tato divize odvedla naprosto mimořádný kus práce.

„Legrácky“ jdou do války
Význam „Hobartových legrácek“ snad nejvíce vynikne při porovnání průběhu a ztrát vylodění na různých plážích Normandie. Britské a kanadské jednotky, k nimž byly přiděleny složky 79. obrněné divize se speciálními podpůrnými vozidly, utrpěly podstatně nižší ztráty než jednotky americké, jež podobnými vozidly disponovaly v daleko menších počtech. Generál Eisenhower byl sice z „Funnies“ nadšený, ale většina jeho podřízených o ně pak nejevila zájem. Americká armáda měla také své vlastní prostředky této kategorie, avšak nepřikládala jim takový význam a nasadila je spíše omezeně. Na „americké“ pláži Omaha tak útočící vojáci utrpěli velice těžké ztráty kvůli německým minám, překážkám a opevněním. Až potom Američané začali od Britů odebírat větší počty speciálních vozidel. „Legrácky“ ve službách britské a americké armády si posléze skvěle vedly v řadě dalších operací během postupu Francií a Německem (např. během překročení Rýna). Část z nich se dočkala nasazení i v Pacifiku, mnohé zůstaly ve výzbroji i po válce a byly modernizovány a rozvíjeny. Dá se bez nadsázky říci, že většina ženijních vozidel, jak je známe dnes, má kořeny v technice 79. obrněné divize a vděčí za svou existenci důmyslu několika mimořádných britských vynálezců a důstojníků.

Brodivé a plovoucí tanky
Spojenci měli k dispozici řadu plovoucích vozidel s kolovými nebo pásovými podvozky, mezi nimi typy Terrapin, DUKW, LVT Buffalo či M29 Weasel, ve všech případech se však jednalo o vozidla určená primárně k dopravě vojáků. Vznikl ale i požadavek na vozidla, jež budou mít palebnou sílu tanků. Jestliže Američané spoléhali ponejvíce na tanky opatřené soupravami pro hluboké brodění (tzv. Blue Freeze), Britové se snažili vyvinout tanky opravdu plovoucí. Proto vsadili na vynález inženýra maďarského původu Nicholase Strausslera, jenž měl označení DD (Duplex Drive). Původně se testoval na britských tancích Tetrarch a Valentine, ale nakonec se Britové rozhodli ve prospěch přestavby tanků Sherman americké výroby. Vozidlo mělo v zádi dva lodní šrouby a po obvodu korby instalovanou sklopnou konstrukci s plovací zástěnou a 36 gumovými trubicemi, jež se mohly naplnit vzduchem. Sherman DD dovedl plout rychlostí cca 7 km/h a po vyjetí na souš mohl okamžitě plnit bojové úkoly. Plavba na rozbouřeném moři ale byla riskantní, což pak způsobilo vytvoření mýtu, že při vylodění v Normandii byly tyto tanky k ničemu, protože se většina utopila. Ve skutečnosti jich však přes tři čtvrtiny dorazily na souš a byly velice užitečné při překonání německého opevnění. Na několika místech dokonce samo jejich vyjetí z moře způsobilo Němcům takový šok, že se dali na útěk. Obrněnce DD se potom osvědčily i při dalších obojživelných operacích.

Obrněnce pro ženisty
Patrně nejznámějším vozidlem 79. obrněné divize je ženijní tank Churchill AVRE (Armoured Vehicle Royal Engineers), vyrobený na bázi tanků Churchill Mk III a IV jako obrněnec, který dopraví ženisty na místo určení a poskytne jim podporu i pancéřovou ochranu. Vozidlo prošlo kompletní rekonstrukcí a uvnitř mělo prostor k přepravě speciálního vybavení. Největší rozdíl ovšem představovala jeho výzbroj, kterou místo běžného kanonu tvořil 290mm moždíř, jemuž se říkalo Petard a jenž vystřeloval asi 18 kg vážící granáty (přezdívané „létající popelnice“) na vzdálenost přes 70 m. Jejich cíli byly zpravidla bunkry a další vysoce odolné budovy. Na příď tanku Churchill AVRE se mohl připevnit pluh Bullshorn na vyorávání min a za obrněncem se daly táhnout „sáně“ Porpoise k přepravě různého vybavení. Na korbě se nacházely úchyty pro upevnění nejrůznějších dalších mechanických či výbušných zařízení pro překonávání či ničení překážek. Některé tanky Churchill AVRE dostaly jenom věž s maketou kanonu, ale díky tomu mohly přepravit větší náklad. Dalšími obrněnými vozidly pro ženisty byly pásové transportéry Kangaroo. Šlo o konverze tanků Churchill, Sherman či Ram nebo samohybných děl M7 Priest schopné vézt až deset vojáků. Dnes jsou pásové obrněné transportéry zcela samozřejmou věcí, avšak v té době šlo o nezvyklou a progresivní novinku.

Výbušniny všeho druhu
Mezi výbušná zařízení, jež se dala upevnit na obrněnce Churchill AVRE, patřil mj. prostředek zvaný „torpédo Bangalore“. Byla to tzv. táhlá nálož (tzn. trubka plněná trhavinou), jež vznikla původně pro ničení zátarasů, ale ukázala se i jako vhodný odminovací prostředek, jelikož více náloží tohoto typu spojených do dlouhého řetězce dovedlo vytvořit průchod skrz minové pole. Speciálně pro odminování sloužily 6,1 m dlouhé nálože Snake, jichž se dalo spojit až 60 kusů, což vytvořilo 366 m dlouhý průchod. K odminování se užívaly i hadice, které se položily skrz minové pole; typ Tapeworm přetáhl odminovací tank, zatímco typ Conger se pokládal pomocí rakety. Potom se naplnily tekutou trhavinou z nádrže a odpálení vytvořilo průchod. Existovala i raketou tažená verze torpéda Bangalore, zvaná Flying Bangalore. Obrněnec Churchill AVRE mohl dopravovat i speciální rámy, z nichž každý nesl několik výbušných náloží. Tyto zvláštní prostředky sloužily především pro demolici různých překážek. Tank je zvednul pomocí ramen na bocích korby, poté je připevnil či odhodil na překážku a proběhlo dálkové odpálení. Takhle fungoval např. rám Jones Onion, jeho nástupce Goat (na kterém bylo usazeno více než 800 kg výbušniny) a vůbec největší rám Elevatable Goat.

Rampy, koberce a špulky
Předchůdcem dnešních mostních tanků byl typ Churchill ARK (Armoured Ramp Carrier), což byl vlastně tank s rozkládací nájezdovou či přejezdovou rampou. Na rozdíl od mostních tanků současnosti, jež položí mostovku přes překážku a vzdálí se, pracoval obrněnec Churchill ARK tak, že najel ke kolmé překážce, popř. vjel do řeky či do příkopu, sklopil přední a zadní rampy a další vozidla pak přejížděla po velkých deskách na jeho korbě. Posléze byly zkonstruovány i další typy, z nichž některé měly i oddělitelné mostovky (v jednom případě dokonce pokládané raketou), ale ty se již použití ve druhé světové válce nedočkaly. Naopak široce využívané byly pokladače dalších zařízení, vesměs na bázi tanků Churchill AVRE. Jednalo se např. o dřevěné hatě (Fascines), svazky 3,35 m dlouhých kmínků, jež se shazovaly do protitankových příkopů, popř. se daly rozvinout do podoby „koberce“. Odolnější variantu tvořily „koberce“ zvané Log Carpet, jež se skládaly ze silnějších dřevěných klád. Vzhledově nejzajímavější byly pokladače jutových rohoží (Bobbin Carpet). Připomínaly monstrózní „špulku“, ze které sama jízda tanku odvíjela pás vytvářející „umělou cestu“ přes měkký terén. Po úplnost se dá dodat, že existoval i pokladač hatí pro tank Sherman, označovaný Crib.

Odminovací prostředky
Důležitou položku výbavy ženistů tvořily mechanické nástroje na ničení min. Američané měli zpočátku v oblibě tlakové odminovače, vlastně velké válce či kotouče, které byly upevněné na přídi tanku a svou tíhou přiváděly zemní miny k explozi. Američané používali několik variant prostředku zvaného T1 Mine Exploder, mj. typy Earthworm nebo Aunt Jemima. Také armáda Britského impéria vlastnila podobná zařízení (mj. prostředek kanadské výroby nazvaný CIRD čili Canadian Indestructible Roller Device), potom však dospěla k názoru, že vhodnější řešení představují cepové odminovače, tzn. otáčející se bubny s řetězy, jejichž prudké údery do země způsobí detonaci min. První typy cepových odminovačů zvané Scorpion či Baron byly určeny primárně pro tanky Matilda, později se objevily i na typech Grant či Valentine. Byly nasazeny mj. v severní Africe, k jejich nevýhodám však patřil fakt, že tank musel mít samostatný motor pro pohon bubnu. Za opravdu podařený se tak dá označit až odminovač Crab, jehož buben byl napojený přímo na motor tanku, jímž byl standardně M4 Sherman. Buben se otáčel 142krát za minutu a nesl 43 cepů, kotouče na stříhání ostnatého drátu a ochranný štít. Pozdější verze byla schopna také měnit výšku podle profilu terénu.

Plamenometná vozidla
Pokud většina zde popsaných vozidel plnila především podpůrné úkoly, pak tanky vyzbrojené plamenomety byly ničivými bojovými zbraněmi. Zajisté nejznámějším je Churchill Crocodile s plamenometem o běžném dostřelu 75 m, za optimálních podmínek i 110 m. Plamenomet byl umístěn v čele korby místo kulometu (tank si tudíž zachoval původní kanon) a zásoby hořlavé kapaliny a tlakového plynu se dopravovaly v taženém dvoukolovém přívěsu; stačily na zhruba osmdesát zášlehů, každý trvající asi jednu sekundu. Na plamenometné tanky se konvertovaly i americké Shermany (po vyzbrojení britským plamenometem se označovaly jako Satan), ale ty se uplatnily se zejména v Pacifiku, zatímco v Evropě jen minimálně. Britové používali rovněž plamenometná vozidla Wasp na bázi malých pásových transportérů Universal Carrier. Obecně se spojenecké plamenomety nesmírně osvědčily při ničení bunkrů a opevnění, protože neměly jen strašné ničivé účinky, ale v důsledku hrůznosti působených zranění i opravdu mimořádnou psychologickou sílu. Během bojů v západní Evropě tak někdy docházelo i k tomu, že dokonce samotný příjezd britských „Krokodýlů“ nebo „Vos“ do prostoru bojiště způsobil, že se k smrti vyděšení němečtí vojáci raději rozhodli kapitulovat.

Vyprošťovací obrněnce
Nezbytnou součástí podpory a zabezpečení tankových sil musejí být vyprošťovací vozidla, jež dokážou vyprostit a táhnout znehybněný nebo poškozený obrněnec. Nejčastěji se jedná o typy vzniklé konverzí samotných tanků a vybavené především silnými navijáky, někdy také jeřáby, radlicemi či dalšími nástroji. Zpravidla se označují jako ARV (Armoured Recovery Vehicles). Za války provedli Britové i Američané přestavby řadu svých tanků na takové provedení. Coby příklad se dají zmínit britské typy Churchill ARV, Cromwell ARV či americké obrněnce M31 (vyrobené na bázi starších středních tanků M3) a M32 (vzniklé přestavbou tanků Sherman). U amerických stojí za zmínku, že se jejich jeřáby často užívaly i pro pokládání mostů. Pokud ale máme hovořit o vozidlech vyvinutých opravdu speciálně pro vylodění v Normandii, pak musí být jistě zmíněn obrněnec BARV (Beach Armoured Recovery Vehicle), vyprošťovací obměna tanku Sherman schopná pohybu v hloubce až 3 m pod hladinou. Podivné vozidlo mělo velkou uzavřenou korbu se vzhůru vytaženým sáním a výfukem a jakoby „lodní“ přídí. Při výsadcích na normandských plážích odvedly BARV obrovské množství práce. Pořád není příliš známým faktem, že jeden z obrněnců BARV byl ráno 6. června 1944 úplně prvním vozidlem Spojenců, které vyjelo na pobřeží okupované západní Evropy.

Buldozery a „Nosorožci“
Armády Britského impéria a USA se lišily i v přístupu k vojenským buldozerům. Britové totiž používali speciální vozidlo jménem Centaur Dozer, tj. modifikaci nepříliš podařeného těžkého tanku Centaur zbavenou věže a vybavenou mohutnou radlicí. Američané se spokojili s tím, že část svých tanků či vyprošťovacích obrněnců vybavili přídavnými radlicemi M1 Dozer Blade. Spojenecké „tankové buldozery“ sloužily někdy i přímo v boji, neboť jejich radlice zvyšovala čelní odolnost a mohla fungovat jako účinný štít pro doprovodnou pěchotu. Obě země užívaly i klasické civilní buldozery značky Caterpillar, ponejvíce typy D7 a D8, které společnost Jack Olding & Company vybavila pancéřováním motoru a řidičské budky. Do kategorie buldozerů lze vlastně řadit i vozidla, jež se neuplatnila přímo při vylodění, nýbrž během dalšího postupu Normandií, resp. krajinou s políčky, zídkami a živými ploty, které skýtaly Němcům optimální prostředí pro protitankovou obranu. Americký seržant Curtis Culin zkonstruoval jednoduché a účinné zařízení jménem T1 Rhinoceros či prostě Rhino (Nosorožec), vlastně zubatou „radlici“ (svařenou z kusů ocelových silničních zátarasů), která se mohla namontovat na příď tanku M4 Sherman a sloužila k prorážení zmíněných překážek.

Tajemná světla a zvuky
Pravděpodobně nejpodivnějším prostředkem ze všech „legrácek“ byly mohutné světlomety na tancích Matilda nebo M3 General Grant. Nosily krycí jméno CDL (Canal Defence Light) a ve věžích zmíněných tanků nahrazovaly děla. Světlomet kryla clona se štěrbinou, jež se dokázala rychle otvírat a zavírat. To vytvářelo zvláštní „mihotavý“ efekt, díky němuž mohlo být bojiště osvětleno, aniž by nepřítel mohl zjistit zdroj světla. Rovněž se předpokládalo použití CDL pro oslepování a matení německých vojáků. Daly se vybavit i barevnými filtry, jež by zkreslovaly odhad vzdálenosti. Tyto světlomety udělaly veliký dojem i na US Army, která je namontovala na vozidla M3 General Lee s krycím jménem T10 Shop Tractor („dílenský tahač“). Z jakéhosi důvodu byl CDL extrémně utajovanou záležitostí, a tak velitelé dokonce ani neobdrželi přesné informace, k čemu jej mají použít, takže stále jen čekali na vhodnou příležitost. Nakonec CDL posloužily jako obyčejné světlomety (mj. při nočním přechodu Rýna), ale ve své hlavní roli se nikdy nasazení nedočkaly. Pro úplnost lze dodat, že Američané pro změnu vytvořili obrněnce, jimž se přezdívalo „Sonic Tanks“. Nesly velké reproduktory a měly mást protivníka vysíláním realistických zvuků. Šlo mj. o modifikace stíhačů tanků M10 s kódovým názvem M10 Special Car, ale i jejich použití mělo jen minimální význam.
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