Marienwagen:
Zrod polopásových obrněnců

Za druhé světové války se německá armáda proslavila masovým užíváním polopásových vozidel, která byla tehdy ostatně obecně „v módě“. Není ale příliš známým faktem, že do výzbroje německé armády vstoupily tyto prostředky již za první světové války a že takto vznikl i jeden z prvních obrněných transportérů světa.

Svého času vysoká obliba polopásových vozidel pramenila z přesvědčení, že perfektně spojují přednosti kolových a pásových podvozků. Jezdila relativně rychle na silnici i v terénu, snadno se ovládala a mohla zastávat široké spektrum úkolů. Postupně ale vycházely najevo také jejich nevýhody, především značná složitost a vysoká cena, a proto po druhé světové válce ustoupila vozidlům čistě kolovým a čistě pásovým. Ono nadšení z „polopásů“ ovšem nezačalo v období mezi světovými válkami, jak se někdy soudí, ale vlastně již na samém začátku 20. století. Byli to v každém případě Němci, jejichž průmysl vykonal pro zrození této techniky nejvíc a jejichž císařská armáda si objednala první polopásové obrněnce.

Cesta k polopásovému řešení
Pokud by se trvalo na přísné technické přesnosti, dalo by se v podstatě říct, že už první pásové tahače (resp. traktory) od známých amerických společností Holt a C. L. Best (jejichž spojením vznikla v roce 1925 firma Caterpillar) byly konstrukčně polopásové. Kromě dvojice pásů totiž měly též příďové kolo pro usnadnění ovládání, což byl prvek, jímž se pak inspirovali i Britové při konstrukci prvních těžkých tanků, jež dostaly k tomuto účelu kola záďová. Nikdo asi nemá sklon hovořit o tanku Heavy Mark I jako o „polopásovém“, byť určité odůvodnění by to mělo. Nesporné je, že zmíněné americké (nejdříve zemědělské) tahače si našly cestu i do armád řady států a právě jejich pásové podvozky sehrály důležitou úlohu při konstrukci prvních britských, francouzských i německých tanků. Vilémovské Německo provozovalo traktory firmy Holt též ve svých koloniích v Africe, kde se osvědčila jejich terénní průchodnost, ale obrovské rozlohy černého kontinentu žádaly i vysokou rychlost přesunů, kterou tyto stroje nenabízely. Němci se tedy pokusili vyřešit problém vlastně z opačné strany, když na několik nákladních aut doplnili přídavná kola a spojili je ocelovými řetězy. Výsledek fungoval podobně jako pásy, takže vozy si vedly lépe v měkkém (zejména písčitém) terénu, jenže přesto bylo evidentní, že jde pouze o zajímavou improvizaci a že jako standardní řešení pro armádní službu je třeba něco jiného. Na začátku první světové války se tedy na německém ministerstvu obrany začaly rodit požadavky na nový dopravní prostředek pro vojáky císaře Viléma.

Konstrukce inženýra Bremera
Specifikace vytvořilo oddělení s názvem A7V (Allgemeines Kriegsdepartement, 7. Abteilung, Verkehrswesen, tedy Obecné ministerstvo války, 7. oddělení, doprava), který se pak zapsal do historie coby označení prvního německého tanku. Onen úřad však odpovídal za širší spektrum vozidel včetně těch neobrněných, a proto požádal o nepancéřované nákladní vozidlo, jež bude schopno dopravit náklad 2 až 3 tuny jakýmkoliv terénem takovou rychlostí, aby dokázalo tuto zátěž přesunout za 12 hodin na dálku 80 km. Tato čísla byla schválena 19. července 1915, kdy již armády posbíraly spoustu trpkých zkušeností ze „zákopového patu“ západní fronty, a tudíž určitě nepřekvapí, že ono vozidlo mělo sloužit zejména pro zásobování vojsk na frontové linii. Neustálá dělostřelecká palba totiž v blízkosti fronty vytvářela „měsíční krajinu“, ve které byly běžné kolové automobily použitelné velmi těžko, pokud vůbec. Inženýr Hugo G. Bremer, jenž spolupracoval s úřadem A7V, tedy navrhl vyrábět čistě pásová nebo polopásová vozidla, která budou využívat součástky z běžných nákladních vozů. Automobilka Daimler poskytla dva své vozy ALZ 13 s nosností 4 tun a ing. Bremer se hned pustil do práce, a proto mohl v říjnu 1916 vyslat ke zkouškám první „Bremer-Wagen“, jak se prostředku tehdy říkalo. Z nákladního auta přebíral kapotu, řidičskou budku a ložnou plochu, ale místo čtveřice kol měl čtveřici pásů. Pro řízení směru sloužila přední dvojice, kdežto zadní dvojice byla hnaná, jelikož výkon 33 kW se od motoru přenášel na hnací kola úplně vzadu. V každém pásu se nalézal podélný nosník, jenž kromě hlavních kol nesl rovněž vodicí kola a kladky.

Pokus o obrněný transportér
Konstrukce pásového podvozku byla velmi složitá (nesmíme zapomínat, že konstruktéři tehdy teprve začínali hledat správné cesty), ale ovládání „Bremer-Wagenu“ bylo překvapivé snadné, protože stačil volant, jehož pohyby se přenášely na přední dvojici pásů (podle části zdrojů měl volant zároveň funkci ovladače brzd zadních pásů). První testy přinesly dobré výsledky, avšak přesto se projevily menší nedostatky, které byly napraveny u druhého exempláře, načež vojáci zadali objednávku na dvacet sériových vozidel. Sériová produkce se rozběhla ve fabrice firmy Daimler v Marienfelde u Berlína, podle čehož sériové kusy dostaly nové jméno Marienwagen, k němuž se pak připojila ještě římská jednička. Ona objednávka ale nebyla dokončena, jelikož vzniklo jen patnáct sériových vozidel Marienwagen I. Císařská armáda totiž záhy (pod vlivem setkání s prvními britskými tanky) změnila názor. Místo zásobovacího vozidla žádala obrněný prostředek pro přepravu a podporu vojáků přímo na bojišti. Patnáct již dodaných vozidel mělo podstoupit konverzi na obrněnce a urychleně se mělo postavit dalších deset obrněných vozidel s názvem „Marienwagen I mit Panzeraufbau“. Inženýr Joseph Vollmer, který stál v čele úřadu A7V, navrhl jednoduchou pancéřovanou nástavbu, jenže prototyp byl postaven jen z obyčejné kotlové (nikoli pancéřové) oceli. Korba měla celkem osm střílen (šest po bocích, jednu vpředu a jednu vzadu), ze kterých měly u sériových vozidel pálit dva kanony Becker ráže 20 mm, dva kulomety, plamenomet a také pušky dopravovaných pěšáků.

Opět polopásový nákladní vůz
Prototyp obrněného Marienwagenu absolvoval předváděcí zkoušky 11. března 1917, ale akce, které přihlíželi i generálové Hindenburg a Ludendorff, skončila totálním debaklem. Motor byl na tak velké vozidlo příliš slabý, také řízení obrněnce v těžkém terénu bylo hodně neefektivní, a aby toho nebylo málo, kvůli tvaru korby mělo vozidlo příliš vysoko položené těžiště, a tudíž se před očima císařových vojevůdců převrátilo. Nebylo proto překvapivé, že ministerstvo poté nařídilo přerušit práce na obrněncích se čtyřmi pásy a přestavět už vyrobená vozidla zpátky na klasické automobily, avšak současně projevilo zájem o vozidlo polopásové. Zdá se, že Bremer sám na tuto koncepci od počátku sázel více než na čtveřici pásů, protože sám nechal jeden vůz Marienwagen I už dřív upravit do polopásové podoby, jež měla vpředu úplně normální dvojici řízených kol. Úřad A7V si tedy objednal vozidla Marienwagen II, jež měla sloužit opět hlavně pro převoz nákladů, ale navíc měla zastat roli dělostřeleckých tahačů a (což bylo tehdy značně neobvyklé) platforem pro převoz protitankových či protiletadlových kanonů. Bremer předvedl první vozidlo Marienwagen II ještě se čtyřmi pásy, ale poté se už soustředil pouze na variantu, která kombinovala přední kola a zadní pásy. Konstrukce pásového podvozku byla pokročilejší a užívala odpružená vodící kola, kdežto pohon opět zajišťovala hnací kola vzadu. Práci ovšem již znatelně zpomalovala zhoršující se válečná situace. Prototyp vozu Marienwagen II ve verzi s polopásovým podvozkem tak byl hotov až v říjnu 1917.

Poválečné využití „polopásů“
Při zkouškách si vedl dobře a armáda si hned objednala 170 sériových vozidel. Kromě toho se opět začala zkoumat myšlenka plně pásového podvozku, avšak s tím, že všechny čtyři pásy by byly poháněné a řízené (stejně tomu bylo i u jedné verze francouzského nákladního vozu Latil TAR 4×4 s pásovým systémem Delahaye S1). Tak měl vypadat typ Marienwagen III, který by nabízel nosnost mezi 4 a 5 tunami, zůstal však již pouze na papíře a fabrika Daimler stačila do konce války vyrobit jen asi 44 sériových vozidel Marienwagen II. Na frontu bylo v posledních týdnech dodáno několik kusů, které tam dokázaly svoje vynikající terénní vlastnosti. Na jeden kus byl dokonce umístěn původně lodní víceúčelový kanon SK L/55 kalibru 52 mm, ovšem to již přišla kapitulace císařství a konec produkce „polopásů“. Část vyrobených kusů byla potom přestavěna do kolové podoby, část pokračovala jako „polopásy“ zajišťující zásobování vojáků kapitulující armády, ovšem závěr kariéry typu Marienwagen II ještě neměl přijít. Dokonce byl (byť omezeně) realizován nápad, jenž příliš nevyšel u „jedničky“, a sice stavba obrněné verze. Přinejmenším jeden Marienwagen II dostal karosérii z pancéřové oceli o síle 5 až 7 mm a věž, která pocházela z obrněného automobilu Erhardt a obsahovala jeden 7,92mm kulomet MG 08. Vozidlo bylo úspěšně nasazeno při potlačování levicových povstalců v Berlíně. Na konci roku 1919 se Němci rozhodli zbylé „polopásy“ prodat Lotyšsku, které je poté užívalo zejména jako dělostřelecké tahače až do 30. let. V té době už v Německu vznikala nová polopásová vozidla, jež čerpala také ze zkušeností, které přinesl Marienwagen.
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Parametry obrněnce Marienwagen I
Max. kapacita: 6–7 mužů
Bojová hmotnost: cca 20 tun
Celková délka: cca 7,0 m
Celková šířka: cca 2,5 m
Celková výška: cca 3,3 m
Max. tloušťka pancíře: 9 mm
Max. rychlost: cca 3 km/h

Benz-Bräuer Kraftprotze
Hlavní díl pozornosti se soustředil na vozidla Marienwagen, která využívala prvky nákladních automobilů značky Daimler, o konstrukci „polopásů“ se však snažila též značka Benz. (Tehdy byly firmy Daimler a Benz tvrdými konkurenty, kooperaci navázaly až v roce 1924 a společná značka vznikla o dva roky později.) Navrhla vozidlo Benz-Bräuer Kraftprotze, které vyhlíželo jako užitkový automobil, u jehož nápadně velkých zadních kol se na každé straně nalézala dvě malá kolečka. Tato sestava byla na každé straně doplněna pásem, který zlepšoval průchodnost v terénu. U první verze byla ona čtyři kolečka umístěna na dvojici pevných os, ale posléze byl ke každému z hlavních kol připojený podélný nosník pro doplňková kolečka. Vozidlo, pro něž se užívala též zkratka KP, mělo složitý systém převodů, jenž umožňoval aktivovat „kolový“ či „pásový“ režim podle potřeby. Od léta 1917 do konce války vzniklo 50 exemplářů dvou verzí, z nichž jedna sloužila jako dělostřelecký tahač, kdežto druhá dopravovala náklad a vojáky, ale vozidla KP se v praxi neosvědčila, neboť byla příliš složitá a poruchová. Firma Benz testovala také dvě polopásové modifikace nákladního auta Benz 3K2, z nichž druhá dostala celý pásový podvozek z KP, zůstalo však jen u neúspěšného pokusu.
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