Neobvyklá vozidla ROA:
Zajímavosti v arzenálu vlasovců

Fotografie z bojových a ústupových operací Ruské osvobozenecké armády ukazují velice širokou škálu vozidel, která obsahuje standardní i méně známé typy Wehrmachtu a také nejrůznější kořistní techniku. Nabízíme vám proto pohled na výběr několika zajímavých či vzácných armádních vozidel z výbavy vlasovců.

Vzhledem k povaze ROA jistě nepřekvapí, že se v její výzbroji objevovala rozmanitá technika jak německého, tak sovětského původu. Bývalí příslušníci Rudé armády pochopitelně ovládali sovětskou techniku, takže ROA rozsáhle užívala tanky T-34 nebo obrněné automobily BA-10, zatímco o její logistiku se starala např. nákladní auta GAZ-AA a ZIS-5. Kromě toho do služeb vlasovců přicházela řada běžných německých vojenských vozidel, a tudíž fotografie zachycují např. populární terénní automobily Volkswagen KdF 82 neboli „Kübelwagen“, velitelská auta Mercedes-Benz 170V, nákladní vozy Opel Blitz, polopásové obrněné transportéry SdKfz 251, stíhače tanků Jagdpanzer 38 Hetzer (ve skutečnosti postavené na šasi čs. lehkých tanků LT vz. 38) a další. Kromě toho ale ve výzbroji ROA někdy figurovaly také jiné typy vozidel, mnohdy málo známé či takřka zapomenuté, avšak zajímavé buď technicky, nebo svým původem, který ilustruje spletitost cest, jimiž se někdy ubírá historie.
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Pásový tahač pro východní frontu
Spousta fotografií kolon ROA ukazuje dělostřelecké zbraně, které táhnou malá pásová vozidla vypadající trochu jako nákladní automobily na tankovém podvozku. Jsou to tahače Steyr RSO (Rauenschlepper Ost), u kterých již samo jméno napovídá, že vznikly speciálně pro podmínky východní fronty. Krutá zima let 1941–1942 totiž prokázala, že většina dělostřeleckých tahačů, nákladních aut a dalších logistických vozidel si nedokáže poradit s extrémními klimatickými a terénními podmínkami v SSSR. Firma Steyr odpověděla tím, že navrhla lehké pásové vozidlo, jež se nákladnímu automobilu nepodobalo náhodou, jelikož to opravdu byl nákladní vůz Steyr 1500A umístěný na jednoduché pásové šasi. Sériová výroba začala v roce 1942 a kromě firmy Steyr se na ní podílely další tři značky, na čemž bylo mírně paradoxní, že Steyr nakonec dodal nejméně kusů ze všech. Celkem vzniklo okolo 23 000 exemplářů RSO několika verzí, které se lišily postupným zjednodušováním; např. počáteční provedení mělo ještě ocelovou kabinu, ale u pozdějších sérií se přešlo na dřevěnou. Za kabinou se nalézala dřevěná valníková plocha pro náklad do 1500 kg. RSO nejčastěji tahal 75mm protitankové kanony PaK 40 a lehké houfnice, ale sloužil i jako víceúčelové vozidlo pro zásobování, přesun vojáků a odsun raněných. Pohon zajišťoval motor Steyr nebo Deutz, který propůjčoval vozidlu max. rychlost asi 30 km/h. RSO vlastně nebyl technicky ničím výjimečný a dnes si na něj vzpomíná jen málokdo, avšak ve své době patřil mezi vysoce významné „tahouny“ Wehrmachtu.

Škodovky pro potřeby Wehrmachtu
Už před válkou běžela v řadě německých automobilových firem produkce lehkých osobních a užitkových automobilů, jež se lišily provedením karosérií, avšak měly společné podvozky. Do tohoto rozsáhlého programu se později zapojily též automobilky v okupovaných zemích, mezi nimi i Škoda Mladá Boleslav, tehdy součást koncernu Reichswerke Hermann Göring. Dostala pokyn adaptovat pro vojenské použití svůj největší a nejkvalitnější osobní automobil Superb a zahájit produkci několika jeho variant. Tak vznikl automobil Škoda Typ 952 čili Superb 3000, jenž existoval ve třech provedeních, která obdržela názvy podle německého systému, kde byly výrobky různých automobilek značeny podle účelu, resp. podle druhu karosérie bez ohledu na značku. Základní variantu Typu 952 tak představoval obyčejný osobní vůz Kfz 15 s otevřenou karosérií a skládací střechou, jenž byl dodán v počtu 1495 exemplářů. Vedle toho se vyrobila i stovka pohodlnějších velitelských kabrioletů Kfz 21 a třicet sanitních vozů Kfz 31, jež dostaly samozřejmě plně uzavřené karosérie. Navíc bylo pro Wehrmacht zhotoveno také pět nebo šest otevřených čtyřmístných vozů Škoda Typ 956, které se lišily zejména pohonem všech čtyř kol a zesíleným podvozkem. Všechna provedení vojenských Superbů poháněl šestiválec o objemu tří litrů (odtud také firemní jméno), který dodával výkon 59 kW. Nejvyšší rychlost automobilů Typ 952 činila zhruba 120 km/h, zatímco do obtížnějšího terénu určený Typ 956 dosahoval na silnici 100 km/h. Pro úplnost lze dodat, že Wehrmacht odebíral též varianty menších osobních automobilů značky Škoda, např. modelů Rapid, Popular a Favorit. Do výzbroje ROA se dostal určitý počet vozů Superb 3000 v otevřených variantách Kfz 15 a Kfz 21 a snímky dokazují, že mezi důstojníky vlasovců šlo o oblíbené dopravní prostředky.

Provizorní polopásový „Soumar“
Výše zmíněné pásové vozidlo Steyr RSO nebylo jedinou reakcí Wehrmachtu na obtížné klima a terén východní fronty. Německo totiž náleželo mezi největší propagátory a uživatele vozidel s polopásovým podvozkem, a tudíž sáhlo k pozoruhodné improvizaci z této kategorie. Boje na východní frontě totiž také s definitivní platností potvrdily zastaralost lehkého tanku PzKpfw II a vedly k ukončení jeho výroby, ve skladech však již čekalo značné množství součástí pro šasi těchto obrněnců, a navíc byly dostupné podvozky tančíků PzKpfw I. A jelikož běžné nákladní vozy většinou nezvládaly bahno a sníh v SSSR, vzešlo z tohoto komplikovaného rébusu velmi jednoduché řešení. Nákladní vozy se zkrátka začaly konvertovat na polopásové. Zůstávala jim celá přední část s nápravou a koly a také valníkové nástavby, zatímco na místa zadních náprav se montovaly jednoduché pásové podvozky, které užívaly součástky z těch tankových. Hotová vozidla s názvem Maultier („Soumar“) samozřejmě nemohla být v terénu stejně efektivní jako běžné „polopásy“, ale nabízela daleko vyšší pohyblivost než obyčejné kolové automobily a na východní frontě odváděla cenné služby. Formální armádní nomenklatura znala dva typy, které se lišily nosností, která činila 2 nebo 4 tuny; první se nazýval SdKfz 3 a pásová část podvozku užívala součástky z PzKpfw I, zatímco druhý dostal název SdKfz 4 a měl komponenty z tanku PzKpfw II. Název tak vůbec nezohledňoval firmu, jež postavila původní automobil. Nejčastěji šlo o výrobky značek Opel a Mercedes-Benz, ale jsou známy také přestavby automobilů firem Magirus, Alfa-Romeo a Ford. Určitý počet „Soumarů“ dostaly též jednotky ROA, u kterých je doložen také jeden z nejvzácnějších, a to SdKfz 3 na bázi typu Ford V3000, který navíc dostal (pro závěr války typické) zařízení na pohon dřevoplynem.

Standardizované nákladní vozidlo
Ozbrojené síly Třetí říše se nechvalně proslavily i enormní roztříštěností vozového parku, jenž zahrnoval doslova stovky typů nákladních automobilů od desítek firem. Německé průmyslové korporace si totiž díky svým politickým kontaktům dokázaly zajistit zakázky, jenže armáda za to logicky platila stále většími komplikacemi při údržbě. K tomu se pak přidaly ještě vozy, jež pocházely z kořisti v obsazených zemích. Přitom se již v roce 1934 rozběhl velice racionální a promyšlený program Einheits-Lastkraftwagen, jehož cílem bylo vytvořit standardizované řady podvozků a karosérií nákladních vozů, jež by dodávaly různé společnosti. Měly být vytvořeny tři základní „rodiny“, a sice čtyřkolový vůz o nosnosti 1,5 tuny, šestikolový schopný přepravit 2,5 tuny a konečně osmikolový s nosností 4 tuny, ale do sériové produkce nakonec zamířil jen prostřední uvedený. Vývoj podvozku vedla společnost Henschel, kdežto firma MAN vyvinula dieselový motor o výkonu 60 kW (proto se vozu mnohdy říká rovněž Einheits-Diesel) a velice moderní převodovku, jež spolu s podvozkem dávala automobilu dobrou průchodnost v terénu. Na sériových dodávkách se podílelo celkově devět společností, a to Borgward, Büssing-NAG, Daimler-Benz, FAUN, Henschel, Krupp, Magirus, MAN a Vomag. Vedle valníkové verze byl dodáván značný počet speciálních verzí, mj. vozy pro velitelské štáby, ženisty či dělostřelecké pozorovatele, ale též opravdové kuriozity jako polní tiskárny, mobilní meteorologické stanice, pojízdné optické a akustické laboratoře či vozidla pro kladení kabelů. Celkem bylo dodáno asi 14 300 kusů. Do výzbroje ROA samozřejmě směřovaly zejména základní valníkové vozy, byť je doložen i nejméně jeden telefonní štábní vůz Kfz 61.

Mussoliniho automobily pro ROA
Pravděpodobně největší kuriozitu ve vozovém parku vlasovců představovalo vozidlo, které se zapsalo do historie jako standardní střední nákladní automobil ozbrojených sil fašistické Itálie a vlastně i jedno z nejvýznamnějších italských nákladních vozidel vůbec. Jednalo se o produkt značky FIAT a základní civilní podoba nesla název FIAT 626. Následovalo však vylepšování, a to nejprve montáž dieselového motoru, čímž vznikl model 626N (Nafta), potom prodloužení podvozku u verze 626NL (Lungo) a nakonec adaptace pro vojenské zákazníky. Výsledkem se tedy stal automobil FIAT 626NLM (Nafta Lungo Militare), jenž dopravil náklad 4 tun. Pohon zajišťoval vznětový šestiválec Fiat 326 o výkonu 52 kW, s nímž vozidlo jezdilo rychlostí přes 65 km/h. Zpočátku se vyráběly vozy s pohonem pouze jediné nápravy, ale pozdější série měly poháněná již všechna čtyři kola. FIAT 626NLM sloužil ve velkých počtech u italské armády i letectva, ale získal též exportní objednávky, mj. pro Francii, na čemž bylo velmi paradoxní, že produkce pokračovala i ve chvíli, kdy Mussolini v červnu 1940 vyhlásil Francii válku. Kromě toho byly tyto vozy dodány Bulharsku. Když Itálie v roce 1943 podepsala příměří se Spojenci a německá vojska obsadila větší část Apeninského poloostrova, pokračovala výroba ve fabrice značky FIAT v Turíně dál pro potřeby Wehrmachtu, který se s kvalitami těchto vozů seznámil v severní Africe. Nakonec tedy Wehrmacht získal okolo třetiny z celkově 10 000 postavených vozů FIAT 626NLM a část pak dodal „zahraničním“ silám včetně vlasovců, a tudíž se několik těchto vozů italské výroby vyskytlo v kolonách ROA na našem území. Po druhé světové válce produkce opravdu velmi povedených automobilů FIAT 626 pokračovala a tyto vozy sehrávaly vysoce důležitou úlohu v obnově italského hospodářství.
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