Duel: M3 Half-track vs. SdKfz 251:
Vrchol éry polopásových transportérů

Ačkoli tanky hrály ve druhé světové války nesmírně důležitou roli, nemohly se obejít bez doprovodu pěchoty. V zájmu zajištění rychlosti postupu bývali pěšáci často převáženi na polopásových obrněných vozidlech, jež tehdy zažila svou „zlatou éru“. Mezi nejznámější zástupce této kategorie patří americké a německé typy.

Vzestup polopásových obrněnců přišel ve 30. letech, a to vlastně zákonitě s rozmachem tanků a jejich taktiky. Bylo evidentní, že tanky musí úzce spolupracovat s pěšáky, které je tedy třeba dopravovat prostředky, jež dovedou udržovat tempo postupu s tanky i v terénu. To vylučovalo kolová vozidla, zatímco čistě pásové transportéry byly pokládány za zbytečný luxus. Přednost proto dostala vozidla polopásová, spojující výhody obou koncepcí. Základ mechanizace svých pěchotních sil z nich jako první udělala německá armáda, jež používala slavný typ SdKfz 251, u nás známý pod přezdívkou „Hakl“. Jeho nejdůležitějším protivníkem v řadách spojeneckých vojsk byl neméně slavný americký obrněnec M3.

Kombinace přídě a zádě dvou vozidel
Historie amerických polopásových vozidel se dá vysledovat do 20. let, kdy se do USA dostaly produkty francouzské firmy Citroën-Kégresse. Ta tehdy patřila v oboru polopásových vozidel na špičku a její vozidla vyvolávala značný zájem, a proto není divu, že z nich Američané vyšli při konstrukci svých typů. US Army už tehdy chtěla polopásová vozidla, kupodivu však nikoli jako obrněné transportéry, nýbrž v úlohách průzkumníků či dělostřeleckých tahačů. Americká firma White Motor Company proto v roce 1938 propojila přední část obrněného průzkumného automobilu M3 Scout Car a zadní část polopásového nákladního vozidla T9, čímž vznikl stroj s počátečním jménem T7 Half-Track Car. Po zabudování silnějšího motoru obdržel název T14 Half-Track Scout Car a armáda jej roku 1940 oficiálně zařadila do služby jako M2 Half-Track Car. První sériové exempláře vozidla, jež dopravilo dva muže osádky a sedm pěšáků, převzala armáda v květnu 1941. V té době už byly známy úspěchy německých polopásových obrněnců, a tak US Army požadovala výkonnější vozidlo. Firma White proto vyšla z konstrukce M2, ale zvětšila ji, čímž vyvinula obrněný transportér s úplným oficiálním názvem „Carrier, Personnel Half-track, M3“, obvykle pochopitelně označovaný jen jako M3 Half-track. Toto vozidlo bylo optimalizováno pro masovou válečnou produkci, čemuž napomáhalo i využití značného počtu součástek z civilních nákladních vozidel. Díky tomu se M3 vyráběly nejen v „mateřské“ firmě White, ale i v podnicích Autocar Company a Diamond T, takže celkově bylo dodáno přibližně 41 170 kusů. Firma International Harvester produkovala příbuzné vozidlo M5, jež bylo určené pro spojence v rámci zákona o půjčce a pronájmu; vzniklo okolo 5000 kusů a asi 3500 vozidel M9, což byl protějšek M2. Když sečteme produkci všech amerických polopásových obrněnců, získáme ohromující číslo okolo 63 000 kusů, jež není jenom výpovědí o samotných vozidlech, ale i o gigantickém potenciálu amerického průmyslu.

Americký „polopás“ v různých rolích
Stejně jako u mnoha dalších amerických zbraní se tedy výrobní potenciál průmyslu optimálně spojil s jednoduchou konstrukcí, která se od onoho prvního modelu T7 v podstatě nijak zvlášť neměnila. Patrně nejdůležitějším vylepšením tedy byla instalace oběžného kruhu pro lafetu na rám nad místem spolujezdce, kam se zpravidla instalovala legendární „padesátka“, tj. 12,7mm kulomet Browning M2HB. Vozidla tohoto provedení se označovala jako M3A1 a onen prvek, jenž posílil dříve standardizovanou výzbroj v podobě dvou 7,62mm kulometů M1919, se poté dodatečně montoval i na starší exempláře. Ona účelná konstrukce ale umožnila i vývoj mnoha specializovaných verzí, obvykle nosičů rozmanitých zbraní. Mezi nejdůležitější a nejznámější patří ty protiletadlové, označované jako M13, M14, M16 a M17 a vybavené lafetami Maxson, na něž se montovala dvojice nebo čtveřice „padesátek“. Pro palbu na vzdušné cíle se omezeně uplatnily i silnější zbraně, zvláště kanony ráže 20, 37 a 40 mm, ač masového rozšíření vozidel s kulomety tyto konverze ani zdaleka nedosáhly. Polopásová vozidla sloužila i jako platformy pro dělostřelecké zbraně, ať již to byl 81mm minomet (vozidlo M21) nebo kanony či houfnice ráže 57, 75 a 105 mm. Jestliže vozidla se zbraněmi kalibru 75 a 105 mm se široce uplatňovala ve službách US Army, pak vozidla s 57mm kanony šla výhradně do zahraničí a získala velkou popularitu zejména v SSSR pod jménem SU-57. Důležitost dodávek polopásových vozidel do Sovětského svazu, jenž jich z USA obdržel bezmála tři tisícovky, se nesmí podceňovat, neboť sovětský průmysl vozidla této kategorie vyráběl jen v mizivých počtech (jelikož Rudá armáda se spolehla právě na americké typy), a proto se mohl soustředit na produkci tanků, což logicky přispělo k vybudování převahy nad Německem. Kariéra amerických „polopásů“ pokračovala i po druhé světové válce, jelikož pak zasáhly do mnoha lokálních konfliktů. Dokonce ještě dnes můžeme na tato vozidla v zemích třetího světa narazit.

Jak se změnila konstrukce SdKfz 251
Německá armáda zadala v polovině 30. let specifikace dvou polopásových obrněnců, jež měly sloužit pro dopravu a podporu pěších jednotek, začleněných do tankových divizí. Lehčí stroj o nosnosti jedné tuny vyráběla firma Demag pod názvem SdKfz 250, kdežto větší vozidlo, které dovedlo kromě dvoučlenné osádky přepravit až tři tuny nákladu (nebo deset vojáků) dodávaly společně firmy Hanomag a Büssing-NAG. Základ představoval polopásový podvozek, jenž se v podstatě shodoval s tahačem SdKfz 11 od první uvedené společnosti, kdežto druhá se starala o produkci pancéřovaných koreb. Vozidlo mělo firemní jméno Hkl 6, jež pak dalo vzniknout i slavné české přezdívce „Hakl“. Testy prototypů začaly v roce 1938 a v následujícím roce byla rozběhnuta sériová produkce, a proto první dodané SdKfz 251 stihly bojové nasazení v polské válečné kampani. První výsledky ovšem nebyly zcela optimální, protože vozidlo sice nabízelo špičkové výkony, ale potýkalo se s nízkou spolehlivostí a výroba byla značně složitá. Proto se pokračovalo ve vývoji, z něhož vzešly čtyři výrobní standardy. Výroba původní verze Ausf. A skončila už na přelomu let 1939 a 1940, následovala lehce pozměněná Ausf. B a od roku 1941 provedení Ausf. C, které lze poznat mj. podle nové (nelomené) čelní masky. Skutečně zásadní změny se však dostavily až v létě 1943 se standardem Ausf. D, jenž byl výsledkem rostoucího válečného tlaku, jenž si vynucoval co nejvyšší produkční čísla. Korba vozidla SdKfz 251 tedy prodělala maximální zjednodušení, díky kterému počet pancéřových plechů klesl na polovinu, což samozřejmě dramaticky usnadnilo produkci. O významu těchto změn určitě mluví fakt, že z celkového počtu asi 15 250 dodaných SdKfz 251 tvořily okolo 8000 kusů obrněnce Ausf. D. Hlavními odběrateli byly samozřejmě stále útvary mechanizované pěchoty, jež se v roce 1942 změnily na tzv. pancéřové granátníky, což přineslo i změny taktiky kooperace tanků a pěšáků, což úzce souviselo také s rostoucím počtem „polopásů“.

Široké spektrum speciálních variant
Kvalitu konstrukce SdKfz 251 a význam tohoto vozidla pro Wehrmacht ale prokazuje i široké spektrum odvozených účelových modifikací. Základní střední pěchotní transportér (v němčině „mittlerer Schützenpanzerwagen“) se označoval SdKfz 251/1 a byl většinou vyzbrojen dvěma 7,92mm kulomety MG 34 (později MG 42), následovaly ovšem dvě desítky verzí, které plnily až neuvěřitelně pestrou škálu zadání. Značnou část z nich tvořily nosiče zbraní, jež zahrnovaly SdKfz 251/2 s minometem ráže 81,4 mm, SdKfz 251/9 vybavený krátkým 75mm dělem KwK 37 nebo SdKfz 251/10 s 37mm kanonem PaK 37. Varianta SdKfz 251/16 vozila plamenomety a provedení SdKfz 251/17 a SdKfz 251/21 sloužila pro protiletadlovou obranu (na prvním byl umístěn 20mm rychlopalný kanon a na druhém tři 15mm kulomety nebo 20mm kanony). Jako spíše zoufalá, ale pozoruhodně účinná kombinace se na konci války zrodil SdKfz 251/22, jenž byl i vůbec poslední sériovou verzí a nesl 75mm protitankový kanon PaK 40 L/46, který mohl ničit obrněná vozidla nepřítele na vzdálenost až 1000 metrů. Kromě role nosiče zbraní se však SdKfz 251 uplatnil také jinak, např. jako dělostřelecký tahač (a současně vozidlo pro transport munice), vozidlo pro ženisty, spojovací vozidlo, velitelské stanoviště a sanitní obrněnec. Mezi největší kuriozity se řadil SdKfz 251/11 pro kladení kabelů polních telefonů, verze určené pro zachycování hluku či záblesku dělostřelecké palby (z čehož se vypočetla pozice nepřátelských zbraní) a ve své době ultramoderní SdKfz 251/20 s infračervenými reflektory, které fungovaly coby zdroj „černého světla“ pro jednotky s infračervenými zaměřovači. Celkově se SdKfz 251 řadí mezi nejlepší německá vojenská vozidla a „tažné koně“ Wehrmachtu. Zanechal obrovský dojem i mezi nepřáteli Třetí říše, kteří ho vlastně považovali za „etalon“ úrovně polopásových obrněnců. Ve službách několika států (včetně Československa, které pak na jeho bázi vyrobilo vlastní transportér OT-810 HAKO) zůstal až do 60. let.
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Parametry vozidla M3 Half-track
Osádka + výsadek: 3 + 10 mužů
Bojová hmotnost: 9,3 t
Celková délka: 6,18 m
Celková šířka: 2,22 m
Celková výška: 2,26 m
Typ motoru: benzínový White 160AX
Výkon motoru: 110 kW (147 koní)
Max. rychlost: 65 km/h
Max. dojezd: 280 km
Max. síla pancéřování: 12 mm
Výzbroj: jeden až tři kulomety M2 a M1919 ráže 12,7 a 7,62 mm

Parametry vozidla SdKfz 251
Osádka + výsadek: 2 + 10 mužů
Bojová hmotnost: 8,5 t
Celková délka: 5,80 m
Celková šířka: 2,10 m
Celková výška: 1,75 m
Typ motoru: benzínový Maybach HL42
Výkon motoru: 75 kW (100 koní)
Max. rychlost: 53 km/h
Max. dojezd: 300 km
Max. síla pancéřování: 14,5 mm
Výzbroj: dva kulomety MG 34 nebo MG 42 ráže 7,92 mm

Měření sil
Přestože lze americký M3 a německý SdKfz 251 pokládat za přímé ekvivalenty, geneze jejich konstrukce byla zcela odlišná. Americká armáda nejprve vnímala „polopásy“ jako průzkumné stroje a tahače, teprve později rozpoznala jejich potenciál v roli transportérů pěchoty či nosičů zbraní. Naopak německá armáda důsledně požadovala vozidlo pro dopravu a podporu pěchoty s potenciálem plnit široké spektrum dalších zadání. Američané v podstatě používali podvozky francouzského původu, zatímco Německo vsadilo na čistě domácí konstrukci, která však měla kontroverzní prvek v podobě překrývajících se kol. Ta sice snižovala tlak na půdu, ale logicky zvyšovala složitost a poruchovost podvozku. Právě s tímto problémem se SdKfz 251 potýkaly od začátku své kariéry a navzdory zjednodušování, jež vyvrcholilo standardem Ausf. D, nikdy nešlo o výrobně skutečně jednoduchý a levný typ. Naopak americký stroj M3 byl konstruován především s ohledem na masovou lacinou výrobu pro US Army a armády spojeneckých zemí. Němečtí pěšáci se uvnitř „Haklu“ těšili podstatně lepší ochraně a svoje obrněnce měli obvykle rádi, kdežto „Half-tracks“ byly u amerických vojáků obecně značně neoblíbené, což dokládá i přezdívka „Purple Heart Box“, odkazující na jméno vyznamenání za zranění v boji. Pokud lze nějaký rys vozidla M3 považovat za jednoznačnou bojovou výhodu oproti SdKfz 251, pak asi legendární „půlpalcový“ kulomet M2HB, jenž vyvolával strach mezi německými vojáky, kteří vezli na svých transportérech jenom zbraně ráže 7,92 mm. Technicky byl SdKfz 251 nesporně pokročilejší, ale ze strategického hlediska patřilo vítězství jednodušším vozidlům M3, která se z amerických továren hrnula v daleko vyšších počtech.

Vyrobeno kusů
M3 Half-track (všechny verze): cca 41 170
SdKfz 251 (všechny verze): cca 15 250
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