Německé kuriozity:
Prototypy a projekty samohybných děl Třetí říše

Obrněná technika německé armády z druhé světové války dodnes reprezentuje ohromně vděčné téma. Týká se to pochopitelně i nejrůznějších návrhů či prototypů, které se již do služby nedostaly. Některé patřily mezi hodně pokrokově řešené konstrukce, zatímco jiné lze označit za monstra s velmi spornou hodnotou.

Německý Wehrmacht patřil mezi pionýry úzké spolupráce různých druhů vojsk, a proto vedle proslulých tanků rozvíjel i mobilní dělostřelecké prostředky. Na počátku se jednalo zejména o útočná děla k podpoře pěchoty, následně se přidaly i samohybné houfnice pro nepřímou palbu a nakonec i stíhače tanků se stále výkonnějšími protitankovými kanony. Výsledkem tedy bylo velice široké spektrum typů „samohybek“ na různých podvozcích a s různými typy děl. Vedle toho vznikla i dlouhá řada zajímavých prototypů, které ale zůstaly ve fázi zkoušek, a také řada návrhů, které neopustily kreslicí prkna konstruktérů.

První samohybná houfnice
Právě předpoklad, že se rychlý postup tanků a pěchoty neobejde bez nepřímé palebné podpory (tedy bez houfnic), vedl firmu Krupp k navržení samohybné houfnice na pásovém šasi. Návrh se objevil roku 1939 a počítal s použitím podvozku středního tanku PzKpfw IV Ausf. F, který měl nést otáčivou věž s variantou lehké polní houfnice leFH 18 ráže 105 mm. Armádu projekt zaujal, a tak slavná zbrojovka získala kontrakt na výrobu dvou prototypů, jež dostaly oficiální jméno „Geschützwagen IVb für 10,5-cm leFH 18/1“. Kromě toho se obrněnec označoval jako SdKfz 165/1. Kruppovi inženýři se tedy ihned pustili do práce. Podvozek tanku byl zkrácen, a proto zmizely dva z původních osmi párů pojezdových kol. Místo původní věže s kanonem se na korbě objevila jinak tvarovaná a shora částečně otevřená věž, v níž byla umístěna houfnice leFH 18/1, která dostala masivní úsťovou brzdu. V zájmu udržení nízké hmotnosti vozidla byl pancíř věže relativně slabý a měl maximální tloušťku 20 mm. Nová samohybná houfnice tedy vážila 18 tun, což zahrnovalo také zásobu 60 granátů ráže 105 mm. Ze současného pohledu se asi jeví trochu zvláštní, že odměr věže byl omezený a činil jenom 35 stupňů na každou stranu, avšak v době vzniku tohoto vozidla šlo o progresivní řešení, protože většina samohybných děl nesla svou výzbroj v korbách či na nechráněných lafetách. Pohon zajišťoval agregát Maybach HL 66 P o výkonu 140 kW, pro sériová vozidla se však plánoval motor HL 90 P20 s výkonem dvojnásobným. Oba prototypy byly v lednu 1942 předány k testům, ve kterých si vedly dobře, a proto byly pokusně zařazeny k 16. tankové divizi a odeslány na východní frontu, kde se také ukázaly v dobrém světle. Armáda tudíž objednala nultou sérii deseti exemplářů a záhy přibyl i kontrakt na dvě stovky vozidel, ten však byl na podzim 1942 zrušen. Mezitím totiž zkouškami prošla samohybná houfnice Wespe, jež nesla shodnou výzbroj, jenže byla mnohem jednodušší a levnější. Zůstalo tudíž pouze u dvou prototypů a deseti sériových vozidel SdKfz 165/1, která pak v chaosu konce války zmizela beze stopy. Nesporným faktem však zůstává, že šlo o první skutečné samohybné houfnice vyvinuté pro Wehrmacht.
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„Tlustý Max“ na bunkry i tanky
Součástí válečného plánování německých generálů ve druhé polovině 30. let byly i úvahy, jak si poradit s těžkými pevnostmi, které vybudovali zejména Francouzi, ale také např. Belgičané, Čechoslováci či jiné národy. Němci hodlali vést „bleskovou válku“, nikoli zdlouhavé obléhací bitvy. Vznikl tedy požadavek na samohybný kanon, který by si poradil i s nejtěžšími bunkry a kterému se začalo říkat „Schartenbrecher“ („Lamač střílen“). Byl vybrán kanon K 18 ráže 105 mm, který nabízel max. dostřel 19 km (byť efektivní dostřel byl jen zhruba poloviční), a firma Krupp dostala koncem roku 1938 pokyn vyvinout jeho samohybnou verzi. Nejprve se počítalo s podvozkem středního tanku PzKpfw III, avšak posléze se přešlo k šasi PzKpfw IV, ačkoli se provedly také změny, zejména montáž jiné převodovky. Motor Maybach HL 66 P stačil na to, aby vozidlo o váze 22 tun jezdilo rychlostí 27 km/h. Neslo oficiální jméno „10-cm Kanone 18 auf Panzer-Selbstfahrlafette IVa“, ovšem běžně se užívala i ona přezdívka „Schartenbrecher“. Nakonec se však vozidlu nejčastěji říkalo „Dicker Max“ („Tlustý Max“), což naráželo na jeho ne zrovna ukázkovou pohyblivost. Při ničení bunkrů by to zřejmě tolik nevadilo, jenže dvojice prototypů byla dodána až v lednu 1941, kdy byly pevnosti Hitlerových nepřátel vesměs dávno zničeny nebo jinak vyřazeny. Vnucovala se tedy otázka, co s dvojicí „Tlustých Maxů“ provést dál. Výkonnost kanonů pak vedla k myšlence, že by mohlo jít o vhodné ničitele tanků, a proto byly zařazeny do 2. tankové skupiny generála Guderiana a vyslány na východní frontu, kde se užívaly hlavně proti sovětským těžkým tankům, avšak s dosti rozpačitými výsledky. Oba kusy byly ztraceny a jejich další osudy zůstávají neznámé.

Ještě ničivější „Tvrdohlavý Emil“
V rámci německého programu vývoje samohybných kanonů proti bunkrům ale vzniklo i další, ještě výkonnější vozidlo, protože Němci se začali bát, že ani 105mm kanon by nemusel stačit. V roce 1939 tudíž vojáci požádali firmu Rheinmetall-Borsig, aby upravila svůj tehdy vyvíjený protiletadlový kanon ráže 128 mm (později zavedený do služby jako Flak 40) pro použití proti pozemním cílům. To samo o sobě nepředstavovalo nijak velký problém, daleko složitější však byly úvahy nad vhodným podvozkem, protože Němci tehdy zkrátka neměli žádné vozidlo, jež by si s váhou tohoto kanonu mohlo dobře poradit. Naštěstí se však pracovalo na těžkém tanku, jehož podvozek by to zvládnout mohl. Firma Henschel, jež tento tank vyvíjela pod pracovním jménem VK 30.01(H), tedy dostala pokyn jej upravit na platformu pro 128mm kanon. Musely se uskutečnit různé změny, zejména prodloužení šasi či přidání osmého páru pojezdových kol. Výsledné vozidlo vážilo 36,5 tuny, a proto motor Maybach HL 116 S o výkonu 220 kW stačil na rychlost pouze 25 km/h. Kanon ráže 128 mm byl zastavěn v čele shora otevřené nástavby a užíval dělenou munici, což mimochodem znamenalo nutnost dvou nabíječů. Vozidlo obdrželo formální název „12,8-cm Kanone 40 L/61 auf Selbstfahrlafette VK 30.01(H)“, byť v praxi mu tak samozřejmě nikdo neříkal. Používaly se přezdívky „Schwere Betonknacker“ („Těžký drtič betonu“) a „Sturer Emil“ („Tvrdohlavý Emil“), což znovu naráželo na omezenou pohyblivost. Armáda získala dva prototypy až v březnu 1942 a zřejmě nepřekvapuje, že je záhy odeslala na východní frontu jako stíhače tanků. Vedly si tam o trochu lépe než dvojice „Tlustých Maxů“ a bojovaly i u Stalingradu, ale oba byly ztraceny. Rudá armáda jeden z nich ukořistila a unikátní obrněnec se dnes nalézá v tankovém muzeu v Kubince.

Příliš komplikovaná „Kobylka“
V květnu 1942 zahájila společnost Krupp práce na zajímavém projektu samohybného děla, jež mělo (stejně jako typy Hummel a Nashorn) využívat podvozek Geschützwagen III/IV, jak byl označován onen „hybrid“ součástí podvozků tanků PzKpfw III a IV. Nový obrněnec však měl vsadit na poměrně zvláštní koncepci, jež se do určité míry vracela k vůbec prvním pokusům o samohybná děla z údobí první světové války. Vozidlo nazvané Heuschrecke IVb („Kobylka“) mělo nést otočnou věž, kde by se nalézala standardní 105mm houfnice leFH 18, ale originální rys celé koncepce tvořilo to, že věž by se dala z vozidla sejmout, aby pak vedla palbu ze země coby chráněné dělostřelecké postavení. Kvůli tomu byla „Kobylka“ opatřena rovněž rámovým zvedákem, jenž měl zajistit manipulaci s 3,8 tuny vážící věží. Prototyp byl dodán v říjnu 1943 a z testů vzešly četné požadavky na změny. Krupp předal upravené vozidlo v březnu 1944, ale armádní úředníci požadovali další modifikace, které již působily skutečně podivně. Mj. žádali, aby snímací houfnice dostala navíc kola, jež by umožňovala její tažení za vozidlem! Kruppovi inženýři uposlechli, jenže čas běžel a zpočátku nadějná konstrukce Heuschrecke se nesmyslně komplikovala. Mezitím podobné vozidlo vyvíjely i firmy Alkett a Rheinmetall-Borsig, avšak i od nich úředníci žádali spousty úprav, a proto se začátek sériové výroby stále odkládal. Vojáci původně měli obdržet první „Kobylky“ v létě 1944, jenže termín se odsunul až na únor 1945 a projekt byl nakonec v prosinci 1944 zrušen. Jediný prototyp Heuschrecke IVb se dnes nachází na americké vojenské základně Aberdeen, zatímco konkurenční obrněnec od zbrojovek Alkett a Rheinmetall-Borsig lze spatřit v anglickém Duxfordu.

Univerzální návrh Waffenträger
Mezi nejzajímavější a nejslibnější projekty německých samohybných nesporně patří koncepce zvaná Waffenträger. Běžně se tvrdí, že vznikla kvůli záměru sjednotit typově příliš roztříštěný park samohybných děl Wehrmachtu, tato myšlenka však byla na Waffenträger „naroubována“ až později a původní plán byl jiný. Šlo o to, aby existovala platforma, která by zvládala rychlé přesuny protitankových kanonů PaK 40 ráže 75 mm a PaK 43 ráže 88 mm, aby se tak omezily jejich ztráty, k nimž nutně docházelo při ústupových bojích. Počátkem roku 1944 tedy vznikly specifikace na jednoduchou pásovou platformu, která by „Paky“ převážela. Podle počátečních plánů se měly kanony nalézat na otočných plošinách opatřených jen čelními ochrannými štíty, ale poté armáda přidala požadavek na pancéřovou ochranu kanonů po bocích. Ke konzultacím byli přizváni též zástupci společností Krupp, Rheinmetall-Borsig, Ardelt a Steyr, z nichž první dvě měly dodávat kanony, zatímco druhé dvě se měly starat o podvozky. Firma Ardelt použila coby základ šasi lehký tank PzKpfw 38(t), resp. vlastně čs. LT vz. 38, kdežto Waffenträger od značky Steyr měl podvozek využívající prvky tahače Steyr RSO. Mezitím se objevila také ona již zmíněná idea použít univerzální podvozky též pro další zbraně, a proto měla vzniknout dvě provedení Waffenträgeru, lehké a střední. První mělo přepravovat 75mm protitankové kanony a 105mm houfnice, kdežto na to střední se měly montovat 88mm protitankové kanony a vedle nich kanony ráže 105 a 128 mm či houfnice ráže 150 mm. Na podzim 1944 byly ke zkouškám připraveny prototypy Ardelt-Krupp, Ardelt-Rheinmetall a Steyr-Krupp, ale ačkoli celý projekt vyhlížel slibně, kvůli nedostatku zdrojů musel být zastaven. Zachoval se pouze jeden prototyp Ardelt-Krupp, který stojí v muzeu v ruské Kubince.

Projekty na podvozku Tíger II
Existence legendárního těžkého tanku Tiger samozřejmě vedla též k myšlence využít jeho šasi pro nová samohybná děla, jež by mohla nést mimořádně ničivou výzbroj. Vznikl tudíž projekt vozidla Geschützwagen Tiger, které mělo sloužit jako platforma pro těžké kanony či moždíře, avšak jako základ byl následně vybrán vyvíjený tank Tiger II neboli Königstiger. Podvozek se musel výrazně prodloužit, přibyly další dva páry pojezdových kol (celkově tedy jedenáct) a na místě věže se objevila gigantická hranatá nástavba, v níž měla být umístěna samotná zbraň. Je nutno zdůraznit, že Němci se rozhodně nedrželi zkrátka, neboť první aplikací nového šasi měl být obrněnec zvaný Grille 17. Jak naznačuje už číslice, mělo jít o samohybnou podobu zbraně 17-cm Kanone 18, jejíž 8,5 m dlouhá hlaveň s přesnou ráží 172,5 mm dokázala pálit granáty o váze 62 kg na impozantní vzdálenost 29 km. Existovaly i protipancéřové granáty, jež na dálku 1000 m probíjely ocel o tloušťce 255 mm. Dalším vozidlem na šasi Geschützwagen Tiger měl být obrněnec Grille 21, jehož výzbroj by tvořil upravený 210mm moždíř Mörser 18/1, jenž by pálil granty o váze 113 kg na vzdálenost přes 16 km. Druhé z vozidel zůstalo pouze na papíře, prototyp podvozku pro Grille 17 byl však v prosinci 1944 víceméně hotov. V lednu 1945 si jej měl prohlédnout Adolf Hitler, ale k tomu už patrně nedošlo a obrněnec nikdy nebyl dokončen, resp. nikdy nedošlo k montáži kanonu. Obludnost, jejíž bojová hmotnost měla činit asi 55 tun, zůstala stát v montážním středisku v Haustenbecku, kde na konci války padla do rukou vojáků západních armád. Ti se s nacistickým ocelovým monstrem nadšeně fotografovali, jenže příkaz neznámého úředníka pak tento unikát poslal do šrotu.

Monstrózní samohybné moždíře
Samohybná děla Grille 17 a Grille 21 však rozhodně nebyla vrcholem úsilí firmy Krupp, která se zjevně snažila vyhovět vášni Adolfa Hitlera pro gigantické zbraně. V roce 1943 byl zahájen program Bär („Medvěd“), ze kterého měl vzejít samohybný moždíř ráže 305 mm. Jako základ měl posloužit tank Tiger, ovšem podvozek dostal dva páry pojezdových kol navíc. Motor však zůstal stejný, a tudíž by se výsledné vozidlo nemohlo chlubit nijak zvlášť velkou pohyblivostí, protože mělo vážit okolo 120 tun. V nástavbě „Medvěda“ se měl nacházet moždíř, který nebyl ničím jiným než derivátem slavné zbraně vz. 16 značky Škoda a mohl by vrhat granáty o váze 380 kg na vzdálenost 10 km. Projekt Bär nepřekročil fázi návrhu, ani on však stále ještě nebyl vrcholem nacistické dělostřelecké „gigantománie“. Často se vyskytuje tvrzení, že se plánovala i samohybná varianta 800mm železničního děla Dora, údajně na podvozku gigantického tanku P.1000 Ratte. S největší pravděpodobností jde o poválečnou fabulaci, byť fabulaci postavenou na reálných základech. Ve společnosti Krupp totiž vznikly také studie samohybných moždířů, mezi nimiž figuroval typ ráže 800 mm, který měl využívat granáty z Dory, byť odpalované za pomoci menší prachové náplně z kratší hlavně. Další návrhy počítaly s využitím 600mm střel, které používal samohybný moždíř Karl-Gerät. U nich se však počítalo naopak s prodlouženou hlavní (asi 12 m), která by zajistila dostřel až 14 km (zatímco Karl-Gerät zvládal pouze 4 km). Právě tuto zbraň měl dostat obří samohybný moždíř Urling, jenž měl využívat dieselelektrický pohon podobný tanku Maus a měl vážit víc než 1000 tun! Byly navrženy i samohybné pásové verze lodních kanonů ráží 240, 280 a 380 mm, praktická užitečnost takových monster by však byla více než sporná a na realizaci již nikdy nedošlo.
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