Nejhorší zbraně II. světové války:
Nápady, které se opravdu nepovedly

Příprava a průběh největšího konfliktu v dějinách přivedly na scénu veliký počet zbraní, mezi nimiž byly jak nesmírně úspěšné legendy, tak také typy průměrné, podprůměrné či zkrátka nepodařené. Nabízíme vám seznámení s několika skutečně špatnými nápady, jež přinesly svým tvůrcům a uživatelům velké zklamání.

Japonské sebevražedné zbraně
Těžko si lze představit horší zbraň než takovou, která má usmrtit vlastního vojáka, právě to se však stalo podstatou zbraní, k nimž sáhlo Japonsko kvůli zhoršující se válečné situaci. Kultura a výcvik japonských vojáků vedly k tomu, že sebevražedné útoky, při nichž piloti zamířili své stroje na nepřítele s cílem do něj narazit (a samozřejmě při tom zahynout), probíhaly již dříve, v podstatě od začátku války. Jednalo se však většinou o individuální akce, k nimž koneckonců někdy sahali i vojáci jiných zemí (stačí si vzpomenout na sovětské letce, kteří sráželi německé letouny taranem). Systematický ráz tyto akce získaly až v roce 1944, kdy se též poprvé objevil pojem „kamikaze“ („božský vítr“), avšak oficiální japonské označení jednotek pro tyto útvary znělo „tokkotai“ („speciální útočná jednotka“); v námořnictvu se užíval rovněž pojem „šinfu“. Jejich první útok nastal 25. října 1944 v bitvě v zálivu Leyte a hlavními cíli byly pochopitelně americké válečné lodě. Nejdříve se užívaly běžné stíhací a bombardovací letouny, ačkoli však první takové operace přinesly relativní úspěchy, Američané brzy našli i způsoby, jak takovým útokům čelit, takže účinnost kamikaze postupně klesala.
Japonci tak udělali další krok a rozhodli se zkonstruovat pro tento účel speciální letadlo, jehož rychlost mu umožní uniknout americkým stíhačkám a překonat protivzdušnou obranu lodí US Navy. Firma Jokosuka tedy vytvořila kompaktní a jednoduchý celodřevěný letounek, jenž měl v zádi trojici raketových motorů a v přední části nálož 1200 kg výbušniny. Stroj zvaný MXY7 Ohka byl do prostoru cíle dopraven bombardérem Mitsubishi G4M2e. Letec byl ve své kabině uzamčen (!) a jeho úkolem bylo nejprve doklouzat nad cíl, pak přesně nasměrovat letounek na vybranou loď, zažehnout motory a přejít do střemhlavého letu. Stroj dosahoval skutečné velké rychlosti, až 1000 km/h, což ale znamenalo, že byl nejen obtížně zastavitelný, ale také obtížně ovladatelný, takže letci často cíle míjeli. Američané dali stroji přiléhavé kódový název „Baka“ („Blázen“). Zdá se, že letadla Ohka zničila jenom tři americké lodě, což je vzhledem k asi 850 vyrobeným kusům vskutku tragikomický výsledek. Operačně byla nasazena jen první varianta Ohka Model 11, byly však navrženy či zkoušeny i jiné, např. verze s proudovým motorem, jež měla nabídnout delší dosah (základní model měl totiž dolet jen 36 km), či provedení pro starty z katapultů na palubách ponorek nebo na pobřeží.
Pro sebevražedné útoky byl vytvořen i vrtulový letounek Nakajima Ki-115 Curugi, který však již nebyl operačně nasazen. Bojového použití se ovšem dočkaly jiné sebevražedné prostředky, a sice ty plovoucí, neboť pro japonské loďstvo byla vyrobena „lidská torpéda“ Kaiten a rychlé „výbušné“ čluny Šinjó. Sebevražedná torpéda měla metrový průměr a nesla 1550 kg trhaviny. Dosahovala max. rychlosti 56 km/h a vypouštěla se z palub ponorek, které mohly přepravovat až šest exemplářů. Podobně jako v případě raketových letounů Ohka však byly výsledky dosti hubené, jelikož Kaiteny potopily zřejmě jen tři americké lodě. Další obměny, jež měly mít mj. vyšší rychlost a měly být vypouštěny z hladinových lodí nebo z pobřeží, již do války nestačily zasáhnout. A vysokou efektivitu neměly ani čluny Šinjó (či jejich derivát pro pozemní vojsko, nazývaný Maruni), jelikož ačkoliv bylo vyrobeno celkem přes 9000 kusů, potopily nebo těžce poškodily jen deset lodí US Navy. Je ovšem zjevné, že ani v případě větších úspěchů nemohly sebevražedné zbraně zvrátit drtivou americkou převahu.

Obrovské a supertěžké tanky
V meziválečném období se řada armád zabývala návrhy obrovských obrněných vozidel, jež se měla stát prostředky dosažení dominance na bojišti. Třeba Francouzi stále udržovali ve službě tanky Char 2C, jež byly navrženy ještě za první světové války a vážily 69 tun. Jejich náhradou měl být gigant FCM F1 o váze přes 130 tun. Značnou proslulost si získal sovětský T-35, který budil skutečně impozantní dojem na přehlídkách. Kromě obrovských rozměrů se vyznačoval i pěticí věží, takže soupis jeho výzbroje obsahoval 76,2mm kanon, dva 45mm kanony a několik kulometů. Naneštěstí pro sovětskou armádu se tento stroj k ničemu jinému kromě velkolepých přehlídek nehodil, jelikož byl slabě pancéřovaný a velice pomalý. V obraně proti Němcům tak T-35 většinou končily jako snadné cíle pro zbraně Wehrmachtu a další vize sovětských obřích tanků (jako KV-4 či KV-5) už nebyly realizovány. Kouzlu gigantických obrněnců ale podlehli i Němci, resp. Adolf Hitler, známý svou vášní pro obrovské zbraně. S podporou „Vůdce“ tedy společnost Porsche vyrobila dva prototypy vozidla PzKpfw VIII, které dostalo komický název Maus („Myš“) a vážilo strašných 189 tun. Ve věži, která vážila stejně jako celý tank Tiger (!), se nalézaly dva kanony ráže 128 a 75 mm. Oba prototypy „Myši“ pak ukořistila Rudá armáda, kdežto Američané získali rozestavěný prototyp vozidla E-100, které mělo vážit okolo 150 tun. Tím ovšem německá gigantománie zdaleka nekončila, protože existovaly i plány na „pozemní křižníky“ P.1000 Ratte a P.1500 Monster o váze přes 1000 tun! Nejtěžším bojovým vozidlem, které opravdu zasáhlo do boje, byl německý stíhač tanků Jagdtiger; nesl 128mm kanon a vážil téměř 76 tun. Idea supertěžkých tanků se dále nerozvíjela, protože všichni postupně pochopili, že by nakonec šlo pouze o neohrabaný a lákavý terč.

Psi v úloze ničitelů tanků
Hrozba, kterou představovaly tanky, logicky způsobila zrod mnoha protitankových zbraní, jež ale zahrnovaly někdy i velmi podivné nápady. Pravděpodobně tím nejhorším, který kdy vůbec vznikl, byl „protitankový pes“ sovětské armády. Pes byl cvičen tak, aby vběhl pod tank, čehož se během tréninku dosahovalo tím, že psi pod tanky nacházeli jídlo. V bojové situaci však měl pes dostat na záda dřevěnou schránku či textilní „batůžek“, ve kterém byla uložena výbušnina. Nahoru směřovalo aktivační zařízení, které mělo podobu dřevěného kolíku či kovového drátu, takže jakmile vycvičený pes zamířil pod tank, kolík či drát zavadil o tank a následoval výbuch trhaviny pod zranitelným spodkem tanku, který samozřejmě zabil i nebohého psa. Pokud nyní pomineme strašnou nehumánnost až odpornost celé této koncepce, čistě vojensky to vyhlíželo jako levná, jednoduchá a účinná zbraň. Sověti tudíž k tomuto účelu vycvičili před válkou snad až tisíce psů, po německém útoku v červnu 1941 se ovšem záhy ukázalo, že ve skutečnosti má tato myšlenka několik zásadních vad. Především se projevila skutečnost, že psi byli cvičeni na sovětských tancích, vesměs poháněných dieselovými motory, jež citlivý psí čich pochopitelně dokázal odlišit od německých tanků s benzínovými agregáty. V boji tak cvičený pes zpravidla udělal doslovně to, co odpovídalo jeho výcviku, tedy zamířil k sovětským tankům, jejich pach znal. Mnozí psi také v hluku a chaosu bojiště úplně zpanikařili, zmateně pobíhali a ohrožovali jak německé, tak sovětské vojáky. K dovršení všeho se Němci záhy dozvěděli, co je podstatou této podivné sovětské zbraně, a proto se rozšířila zvěst (dost možná jakýsi neoficiální rozkaz), že němečtí vojáci mají jakéhokoliv psa v dohledu okamžitě zastřelit, což se také stalo. Po roce 1942 už se tedy „protitankoví psi“ dále neuplatňovali.

Kulometné fiasko Breda 30
Společnost Breda ve 20. letech reagovala na požadavek italské armády na nový lehký kulomet a vyvinula několik modelů. Armáda nakonec jako standardní přijala Modello 30, jenž byl poté základním typem kulometu italských vojáků během druhé světové války. Naneštěstí se nedalo říci, že by to byla povedená konstrukce, spíše naopak, jelikož dodnes přetrvává názor, že šlo o snad nejhorší lehký kulomet, jaký kdy existoval. Zbraň využívala dosti zvláštní mechanismus, jenž pracoval na bázi krátkého zákluzu hlavně a uzamčení závěru otočnou objímkou. Byl však extrémně nespolehlivý a dalším zdrojem problémů bylo vyhazování nábojnic, jež potřebovalo olejování nábojů, takže součástí kulometu muselo být olejové čerpadlo. To však způsobovalo, že se zbraň pořád zanášela prachem a pískem, což mělo zejména v Africe fatální následky. Za šťastné nelze považovat ani zásobování, protože tato zbraň měla z jakéhosi záhadného důvodu zásobník, do kterého se zasunoval velmi křehký pás s 20 náboji ráže 6,5×52 mm. Pokud došlo k jakémukoliv poškození zásobníku nebo pásu (a to se stávalo často), zbraň byla nepoužitelná. Dalším zdrojem problémů bylo notorické přehřívání mechanismu i hlavně, která se sice mohla vyměnit, jenže postrádala jakýkoli držák či rukojeť, takže k manipulaci byly potřeba rukavice. Kulomet se navíc obtížně přenášel, jelikož spousta jeho výstupků pořád zachytávala za oděv a výstroj. A když všechno (jen velice vzácně) fungovalo tak, jak mělo, nebyly výkony kulometu Breda Modello 30 nijak moc výjimečné, jelikož měl nízkou kadenci (max. 500 ran za minutu) a používal málo výkonné střelivo. Menší část kulometů byla sice později adaptována pro nové střelivo ráže 7,35×51 mm, ale zmíněné nedostatky zbraně samotné to samozřejmě nenapravilo a kulometu už navždy zůstala jeho mizerná pověst.

Bitevník Breda Ba.88 Lince
V roce 1936 bylo světu předvedeno nové dvoumotorové letadlo Breda Ba.88 Lince, které poté masivně využila propaganda fašistického režimu. Už o rok později velmi elegantně vyhlížející celokovový hornoplošník ustanovil dva světové rekordy v rychlosti a doletu a Italové jej řadili mezi vůbec nejlepší dvoumotorové bojové letouny světa. Předpokládalo se, že zajistí útoky na pozemní cíle, přímou leteckou podporu, bombardovací nálety i průzkum, záhy se však zjistilo, že po instalování zbraní jeho výkony dramaticky poklesly. Mussoliniho režim ale už na novou konstrukci vsadil příliš mnoho a nechtěl utrpět ostudu, takže sériová výroba pokračovala. Ona ostuda ale zákonitě přišla, a to v roce 1940, když Itálie vyhlásila válku v té chvíli již prakticky poražené Francii. V červnu 1940 proto jednotka dvanácti Ba.88 provedla první bojovou akci a zaútočila na strategicky významný ostrov Korsika. Neutrpěly sice žádné ztráty (zejména kvůli tomu, že na Korsice nebyly žádné stíhačky), ale jejich výkony se ukázaly jako špatné a značně zaostávající za tím, co tvrdila propaganda. Situace se ještě zhoršila, když se potom další stroje dostaly na africké bojiště. Z celkových 64 letounů, jež 7. skupina italského letectva měla, byla většina permanentně mimo provoz, a když náhodou vzletěly, jejich výkony byly nedostatečné, protože motory s prachovými filtry se pořád přehřívaly. Ba.88 nesly tři pevné kulomety, jeden pohyblivý kulomet a teoreticky až 1000 kg bomb, ovšem pouze za cenu dramatického poklesu doletu a rychlosti. Ta měla oficiálně činit téměř 500 km/h, avšak v praxi létaly Ba.88 rychlostí jenom asi poloviční. Kariéra někdejšího triumfu fašistické propagandy skončila dosti potupně, jelikož na podzim 1940 byla ze zbylých Ba.88 vymontována veškerá funkční výzbroj a letadla byla používána jako klamné cíle pro spojenecké letouny.

Raketový pohon stíhaček
Meziválečné období přineslo i obnovení zájmu o vojenské využití raket. K hlavním velmocím v tomto oboru se řadilo Německo, které takto vlastně obcházelo některá omezení Versailleské smlouvy. Kromě řady úspěšných a perspektivních zbraní se však zrodily i podivnosti, které se nakonec ukázaly jako nebezpečné spíš pro Němce než pro jejich protivníky. Do této kategorie patří i sice hodně známý, avšak prakticky málo úspěšný raketový stíhací letoun Messerschmitt Me 163 Komet. Poprvé odstartoval již v roce 1941 jako bezmotorový kluzák, ale sériové kusy dostaly raketový motor Walter, jenž pracoval na bázi exotermického slučování dvou látek. Už to samo bylo zdrojem problémů, jelikož chemikálie byly (mimo jiné) vysoce toxické. Ačkoliv letoun mohl dosáhnout pozoruhodných výkonů (např. max. rychlost až 1000 km/h a počáteční stoupavost přes 3600 m/min.), jako bojový prostředek byl zjevně nevhodný. Přesto ale byl pro tuto funkci vlastně určen a na konci roku 1943 začala sériová produkce verze Me 163B, jež se měla zapojit do obrany proti americkým bombardérům jako přepadový stíhač. K tomuto účelu dostal dva kanony (nejdříve ráže 20 mm, později 30 mm). Vzlétal z odhazovacího podvozku a přistával na lyži. Řídil se vysoce obtížně a navzdory tomu, že s ním létali zkušení piloti, spadá na konto 370 vyrobených kusů jen devět sestřelů. Pozdější zdokonalené verze jako Me 263 už do boje nezasáhly. „Kometa“ měla evidentně zůstat jen pokusným strojem, což platí i o jiných raketových stíhačkách, jako byl sovětský letounek BI, který nakonec ani nevstoupil do řadové služby. Také v dalších zemích pak vznikaly letouny s raketovým pohonem, vesměs však měly experimentální charakter (jako první nadzvukový letoun světa Bell X-1), protože bylo zřejmé, že raketový pohon bojových letadel je prostě slepá ulička.

Nepodařená pistole Nambu 94
Už od počátku 20. století představovala standardní služební pistoli japonské armády povedená zbraň, na Západě nejznámější pod názvem Nambu. Její konstruktér Kijiro Nambu byl nejspíše ovlivněn designem německé zbraně Mauser, kterou jeho zbraň připomínala. Nejrozšířenější se stal typ Nambu 14, jenže s rozšiřováním stavů japonské armády kvůli válce v Číně se ukázalo, že dodávky těchto zbraní nepostačují potřebám zvyšujícího se počtu vojáků, protože pistole se přidělovaly nejen důstojníkům, ale též osádkám tanků, letadel apod. A tehdy japonská armáda udělala opravdu zásadní chybu, neboť se rozhodla, že právě pro tankisty či letce zavede druhý typ služební pistole, a sice zbraň Nambu 94. Jak napovídá název, zkonstruoval ji znovu Kijiro Nambu, který se snažil vylehčit a zjednodušit své předchozí typy zbraní, avšak výsledkem byl takříkajíc přesný opak. Vznikla velmi složitá a navíc hodně nevzhledná pistole, která původně směřovala na civilní trh, kde se však neprodávala dobře. Navzdory tomu si ji vybrala japonská armáda, jejíž příslušníci záhy poznali, že dostali jednu z nejhorších služebních pistolí, které se kdy objevily. Pistole měla zásobník jenom na šest nábojů ráže 8×22 mm. Její mechanismus se vyznačoval součástmi vystupujícími z levého boku zbraně, a pokud došlo k jejich nechtěnému stisku (např. při pádu), došlo často k výstřelu. Nevhodně byl vytvořen i přerušovač, jenž mohl způsobit výstřel ještě před zavřením závěru, což mohlo přivodit střelci i vážné zranění. Kromě toho trpěly pistole Nambu 94 nízkou (a pořád klesající) kvalitou výroby, kterou si vynucovaly válečné podmínky a která se odrážela na nízké spolehlivosti. Pistole se rychle opotřebovávaly, což po válce paradoxně způsobilo zvýšení zájmu o ně mezi sběrateli, jelikož se jich dochovalo jen málo, takže mají (přes všechny chyby) značnou cenu.
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