Duel: OB-3 vs. BP-42:
Bitvy na sovětských kolejích

Obrněné vlaky představují často opomíjenou, ovšem ve své době v určitých podmínkách vysoce důležitou součást arzenálu. Německo jim dlouho přikládalo jen malý význam, ale průběh bojů na východní frontě přinutil Hitlerovy generály změnit názor a inspirovat se u Rudé armády, která kolejovým obrněncům věřila.

Dějiny obrněných vlaků sahají až do poloviny 19. století, neboť první soupravy s provizorním pancéřováním se zrodily již v revolučním roce 1848 a řada takových vlaků se zapojila také do americké občanské války. Bojovaly též v konfliktech na území britského impéria, avšak jejich největší sláva přišla až za první světové války na ruské frontě a pak během občanské války, ve které si získaly věhlas i soupravy čs. legií. Z těchto zkušeností tedy čerpala také Rudá armáda, která v meziválečné éře i během druhé světové války užívala řadu typů obrněných vlaků, proti nimž se na východní frontě postavily německé „Panzerzugy“.

Evoluce obrněnců Rudé armády
Po skončení občanské války vlastnila sovětská armáda 123 obrněných vlaků, z nichž část byla rozebrána a uskladněna, zatímco zbytek byl modernizován. Kromě toho bylo nutno uskutečnit standardizaci, protože stávající kolejové obrněnce byly z velké části i produktem improvizace. Rudá armáda v průběhu 20. let provozovala tři provedení, která se odlišovala výzbrojí. Typ A, označovaný také jako polní útočný vlak, nesl zbraně ráže 76 mm, Typ B neboli těžký obrněný vlak disponoval děly kalibru 107 a 122 mm a konečně Typ V, charakterizovaný i jako zvláštní dělostřelecký vlak, se mohl chlubit houfnicemi ráže 152 a 203 mm. Sověti navíc u všech dbali na výzbroj proti pěchotě, takže každý vlak měl i 15 až 20 kulometů Maxim. V průběhu 30. let byl počet obrněných vlaků zredukován na 21 v aktivní službě a 14 v záloze a vedly se diskuse o tom, zda je tento druh techniky pro moderní manévrový boj skutečně vhodný. Nakonec však přece jen zvítězil názor, že obrněnce na kolejích mají smysl, což záhy potvrdily jejich operace na Dálném Východě proti Japoncům, kde se vlaky značně osvědčily jako nástroje pro střežení a obranu dlouhých hranic. V průběhu 30. let se navíc v Brjansku vyráběly úplně nové obrněné vlaky. Do německého útoku v roce 1941 tam vzniklo asi 20 obrněných lokomotiv, 69 lehkých dělových vagonů, 10 těžkých dělových vagonů a 27 protiletadlových vagonů. Kromě toho byl rozpracován též koncept tzv. motorového obrněného vozu (v ruštině „motobroněvagon“), tedy samostatně fungujícího železničního vozidla s pancířem a výzbrojí. Tyto prostředky si nalezly prostor především v řadách obávaných sil NKVD, ale objednala si je i armáda. V červnu 1941 měla Rudá armáda devět praporů obrněných vlaků (každý většinou po třech vlacích) a dalších sedm samostatně operujících vlaků. K nim je ještě nutno připočítat desítky vlaků a vozů vojsk NKVD, jejichž úkoly nebyly primárně bojové, ovšem přesto se od prvních momentů účastnily intenzivních střetů s postupujícími německými silami.

Improvizace ve válečné situaci
Tyto bitvy ale přinesly těžké ztráty, protože německé zdroje říkají, že během léta bylo zničeno nebo zajato 47 sovětských obrněných vlaků. Koncem roku měla Rudá armáda jen šest praporů železničních obrněnců, ale díky jejich dobrým výsledkům Státní výbor obrany vydal příkaz ke zformování dalších čtyřiceti praporů. Vzhledem k extrémní situaci, v níž se SSSR nacházel, to však nebyl snadný úkol, a proto se opět muselo sáhnout k improvizacím, nikoliv nepodobným těm z éry občanské války. Vagony obrněných vlaků se proto mnohdy konstruovaly na základě běžných plošinových či skříňových vagonů se čtyřmi nápravami, na něž se montovaly ocelové pancéřové pláty a tankové věže. Podle zkratky formálního jména ministerstva dopravy a spojů (Narodnyj komissariat putěj soobščenija) byl pro tento typ užíván název NKPS-1942, ale brzy se přešlo na jiný typ, jelikož se projevil nedostatek čtyřnápravových vagonů. Začalo se tedy se stavbou obrněnců na základě vagonů dvounápravových, a tak se objevily obrněné vlaky zvané OB-3 (Oblegčjonnyj, variant 3). První byly vyrobeny už koncem roku 1941 a v dalším roce se jednalo o nejběžnější typ. Standardně ho tvořila jedna lokomotiva a čtyři dělové vagony velmi jednoduché „krabicové“ konstrukce, každý s otáčivou věží, do které se dala umístit různá děla ráže 76 mm, popř. také kořistní 75mm kanony. Kromě toho se na začátek a konec vlaku běžně připojovaly plošinové vagony s protiletadlovou výzbrojí nebo materiálem pro opravy tratě. Na konci roku 1942 se začal dodávat další standardizovaný typ vlaku, a sice BP-43 (Broněpojezd, moděl 1943), který tvořily čtyři vagony s věžemi z tanků (většinou z T-34) a dva pancéřované protiletadlové vagony. Díky výrobě dvou standardizovaných typů se podařilo dosáhnout stavu asi čtyřiceti vlakových praporů na frontě a dvaceti v záloze, celkově tedy zhruba 180 souprav, které byly užívány až do závěru války. Navíc vzniklo zhruba 200 speciálních protiletadlových obrněných vlaků k ochraně tratí před útoky Luftwaffe.

Změny názorů ve Wehrmachtu
Na rozdíl od Rudé armády hleděl Wehrmacht na obrněné vlaky spíš skepticky. Vojáci nejevili zpočátku velký zájem o cosi, co je absolutně závislé na kolejové síti a zjevně i silně zranitelné vzdušnými útoky. Tento dojem zdánlivě podpořila i kampaň v Polsku, protože polské obrněné vlaky byly nejčastěji zničeny díky Luftwaffe, ale pokud zrovna letouny s černými kříži nebyly v dohledu, dosahovaly polské obrněné soupravy překvapivých úspěchů. Na německé straně se však už před invazí do Polska začaly objevovat zárodky názorové změny, protože na Němcích zanechaly velký dojem i obrněné vlaky získané při okupaci zbytku Československa, a proto se ve výzbroji Wehrmachtu začaly vyskytovat různé kombinace obrněnců na kolejích. Do služby se tedy kromě československých (a později i polských) souprav dostaly také tzv. bezpečnostní vlaky, jež byly původně postaveny pro Říšské dráhy. Šlo o lehce obrněné vlaky, které se měly používat pro zajištění pořádku a bezpečnosti železnic v případě nepokojů. Nebyly tedy určeny pro bojové operace, avšak Wehrmacht je přesto převzal a spolu s kořistními obrněnci je použil omezeně i v kampani v západní Evropě, jenže většinou s hubenými výsledky. Ty sice přinesly argumenty spíše pro kritiky obrněných vlaků, ovšem přípravy na válku proti SSSR znamenaly nutnost zohlednit sovětskou železniční síť. Pro Wehrmacht se tak stavěly další vlaky, od nichž se žádala hlavně účast v operacích s cílem získat důležité mosty a nádrží. Němci pak ukořistili mnoho sovětských obrněných vlaků, které ale užívali spíš na vedlejších tratích, kde delší dobu zůstal širší rozchod, kdežto hlavní tratě rychle přestavovali na evropský standard. Během roku 1941 stavěli nové obrněné vlaky jenom omezeně, jenže změna charakteru války na východě je přiměla opět změnit názor. Železnice se ukázaly jako mimořádně důležité pro zásobování, což ale logicky chápala i Rudá armáda. Bezpečnost kolejí se tedy stala strategickým úkolem, který přinesl nárůst významu německých kolejových obrněnců.

Čerpání inspirace u protivníka
Třetí říše však měla s produkcí a nasazením těžce vyzbrojených obrněných vlaků jen omezené zkušenosti, takže musela hledat inspiraci u Poláků a Sovětů. Čerpání od protivníka posléze šlo až tak daleko, že standardizovaný německý obrněný vlak z roku 1942 dostal název BP-42, což nebylo nic jiného než zkratka ruského slova „broněpojezd“. Obdobně jako Rusové stavěli také Němci svoje soupravy většinou symetricky, tedy se stejnou sestavou vagonů po obou stranách obrněné lokomotivy uprostřed vlaku. Za lokomotivou se tak nacházel dělový vagon, který měl věž s kořistním 76mm kanonem či se 105mm houfnicí. Následoval vagon pro dopravu pěšáků a poté další dělový vagon, na kterém se kromě oné věže nacházelo také protiletadlové střeliště se „čtyřčetem“ Flakvierling 38 kalibru 20 mm. Soupravu ukončoval zvláštní plošinový vagon, který sloužil pro transport a rychlé vyložení tanku, nejčastěji typu PzKpfw 38(t), tedy českého LT vz. 38, ačkoliv někdy se užívaly i německé lehké „Panzery“ či francouzské SOMUA S 35. Stejná sestava čtyř vagonů se v opačném pořadí nalézala i před lokomotivou a vlak měl běžně i doprovod ve formě obrněného automobilu (nejčastěji francouzského Panhard) uzpůsobeného pro jízdu po kolejích. Němci později od Rudé armády okopírovali též užívání tankových věží, a tudíž se v roce 1944 objevil německý vlak BP-44, na jehož obou koncích se nalézaly vagony s věžemi z PzKpfw IV, označované jako Panzerjägerwagon. Němci začali stavět též motorové obrněné vozy (Panzertriebwagen), které většinou konstruovali na bázi lokomotiv, ale měli jich relativně málo, spolu s ukořistěnými sovětskými jen něco přes dvacet. Podobně tak obrněných vlaků používali daleko méně než Rudá armáda a nejvyššího stavu dosáhli na přelomu let 1944 a 1945, kdy černé kříže nosilo asi 55 souprav. Od původního úkolu střežit koleje se pak přešlo k přímé účasti ve frontových operacích a vlaky byly přidělovány skupinám armád, avšak proti drtivé převaze Rudé armády už toho zmohly jen málo.
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Parametry vlaku OB-3
Typ lokomotivy: Parovoz O
Výkon lokomotivy: 450 kW
Standardní počet vagonů: 4 až 6
Síla pancéřování: 12 až 50 mm
Hlavní výzbroj: čtyři 76mm kanony
Protiletadlová výzbroj: dva 37mm nebo 25mm kanony
Další výzbroj: až dvacet 7,62mm kulometů

Parametry vlaku BP-42
Typ lokomotivy: G 10 Serie 57
Výkon lokomotivy: 960 kW
Standardní počet vagonů: 8
Síla pancéřování: 15 až 30 mm
Hlavní výzbroj: dvě 105mm houfnice a dva 76mm kanony
Protiletadlová výzbroj: dva 20mm čtyřkanony
Další výzbroj: dva tanky PzKpfw 38(t)

Měření sil
Mezi Rudou armádou a Wehrmachtem od začátku existoval velký rozdíl ve významu i poslání obrněných vlaků. Sovětské velení jim (navzdory debatám ve 30. letech) velmi věřilo, což bylo koneckonců i důsledkem rozlohy SSSR, délky jeho hranic a faktu, že sovětské silnice obvykle měly menší kvalitu, což zvyšovalo důležitost kolejí. Naopak německé velení alespoň zpočátku hledělo na kolejové obrněnce spíše skepticky a ke změně názoru bylo donuceno až situací, jež pak vznikla na východní frontě. Útoky Rudé armády a partyzánů na koleje, nádraží a mosty se odrážely v nutnosti posilovat bezpečnost železnic, jež byly pro logistiku Wehrmachtu kriticky důležité, a tak byli Němci nuceni střežit obrovské území se stovkami kilometrů tratí. Německé vlaky vesměs čerpaly inspiraci od sovětských, avšak Rudá armáda chápala obrněné vlaky spíš coby frontové bojové prostředky, kdežto Wehrmacht je užíval hlavně ke střežení týlu, takže je doplnil i novými prvky mj. v podobě vagonů pro převoz a vysazování tanků, které přišly vhod při obraně proti překvapivým útokům. Sovětské vlaky byly vyzbrojeny též kulomety, kdežto u německých to bývalo spíše výjimkou. Další rozdíl spočíval v tom, že Rudá armáda posílala do bojů celé vlakové prapory, resp. trojice vlaků, zatímco Němci užívali jednotlivé soupravy, byť někteří němečtí velitelé také žádali masovější nasazení. Každopádně to ale byly obrněné vlaky Rudé armády, které v „bitvách o koleje“ nakonec zvítězily.

Postaveno souprav
OB-3: 65
BP-42: 12
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