Obrněné kuriozity:
Pokrokové nápady i slepé uličky

Ve výzbroji německé Panzerwaffe se nacházely desítky typů a variant obrněných vozidel s různými účely. Kromě řady specialit si ale zasluhují pozornost také málo známé tanky, kterými historie Panzerwaffe vlastně začala.

Vývojová řada německých tanků od malého PzKpfw I po obrovský Tiger II je nesporně dobře známá všem fandům obrněné techniky. Stejně známou skutečnost představuje to, že se na bázi tanků stavěla příbuzná technika s nejrůznějšími posláními. Kromě toho Němci zkonstruovali i pestrou škálu dalších obrněných vozidel, z nichž některá působila skutečně vysoce groteskním dojmem. Náš přehled německých kuriozit však začneme často opomíjenými obrněnci, které se začaly rodit ještě před příchodem nacistů k moci.

Nelehké začátky Panzerwaffe
Versailleská mírová smlouva sice Německu zakázala vlastnit, vyvíjet a vyrábět tanky, ale byla v tomto smyslu téměř od samého začátku porušována. V polovině 20. let byl zahájen program tajného vývoje tanků, jež se oficiálně označovaly jako „traktory“. Prvním z nich se stal střední tank s krycím názvem Grosstraktor. Zadání z roku 1925 mluvilo o váze přibližně 15 až 20 tun, rychlosti 40 km/h a kanonu ráže 75 mm. Firmy Daimler-Benz, Krupp a Rheinmetall-Borsig se pustily do stavby prototypů, jež byly dodávány v období od roku 1928 do roku 1930. Všechny měly podobnou konstrukci s masivní korbou (jež se tedy podobala obrněncům z první světové války) a dvěma věžemi, z nichž druhá se nalézala vzadu. Zkoušky však byly zhodnoceny jako neuspokojivé, Němci tuto zastaralou koncepci zavrhli a zadali vývoj zcela odlišných středních tanků ZW a BW, pozdějších známých PzKpfw III a IV.
O něco lépe dopadl lehký tank Leichttraktor, který byl vyvíjen od roku 1928 a na počátku nesl jméno Kleintraktor. Měl vážit max. 7,5 tuny, dosahovat rychlosti zhruba 30 km/h a nést kanon ráže 37 mm. Opět byly osloveny zbrojovky Daimler-Benz, Krupp a Rheinmetall-Borsig, ale ta první se nakonec soutěže nezúčastnila. Zbylé dvě měly (vedle samotných tanků) dodat rovněž prototypy technický příbuzných lehkých tahačů. Obdobně jako v případě středního tanku byly prototypy dodány v období 1928–1930 a hodně se sobě podobaly, navíc se dalo říci, že trochu navazovaly na lehké tanky LK z I. světové války. Testy dopadly vcelku dobře, a ačkoliv tanky měly jen slabý pancíř (max. 14 mm), armáda v roce 1931 zadala sériovou výrobu obrněnce od značky Rheinmetall. Ta ale nikdy nezačala, jelikož přednost dostalo jiné vozidlo firmy Krupp, zavedené do výzbroje jako lehký tank PzKpfw I.
Od roku 1932 se pracovalo i na těžkém tanku, byť jeho hmotnost něco přes 23 tun odpovídala fakticky spíše obrněnci střednímu. Vozidlo s krycím názvem Neubaufahrzeug vyvíjela značka Rheinmetall-Borsig, ale firma Krupp dostala úkol vytvořit alternativní věž. Tank měl nést dvě děla ráží 75 mm a 37 mm a dosahovat rychlosti 30 km/h, max. tloušťka jeho pancíře činila asi 20 mm a vozidlo mělo šestičlennou osádku. Původně se předpokládala sériová výroba, ovšem pro koncepci maximálně pohyblivé Panzerwaffe se neohrabaný Neubaufahrzeug moc nehodil, a tudíž nakonec vznikly jen tři „sériové“ kusy. Kupodivu i pro ty se našlo využití, jelikož byly v roce 1940 odeslány do Norska. Měly sloužit zejména jako nástroje propagandy, aby ukázaly světu, že Němci mají těžké tanky, dostaly se však i do „ostrého“ boje s Brity. Žádný exemplář tří popsaných typů německých tanků se ale nedochoval.
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Plovoucí a ponorné tanky
V rámci německých příprav na invazi do Velké Británie se pochopitelně řešila i otázka, jak by měl být překonán kanál La Manche. Objevila se dvě různá řešení, z nichž první předpokládalo schopnost tanku plavat. Jevilo se vhodnějším pro lehké obrněnce a bylo otestováno na vozidle PzKpfw 38(t), tedy kořistním čs. tanku LT vz. 38. Ten dostal v rámci úprav pomocné plováky pro zvýšení výtlaku (po vyjetí na břeh by se daly odhodit) a dva lodní šrouby, díky nimž mohl plout rychlostí asi 10 km/h. Zkoušky dopadly úspěšně, a tudíž bylo rozhodnuto takto přestavět standardní lehký tank Wehrmachtu, totiž PzKpfw II, který ve výsledné variantě obdržel jméno Schwimmpanzer II. Konec plánů na invazi ale způsobil, že tato vozidla nakonec bojovala jako zcela normální tanky. Trochu lépe skončil druhý, ačkoli na pohled zřejmě podivnější program, který byl orientovaný na střední tanky a nesl označení Tauchpanzer. V tomto případě se tanky neměly pohybovat po hladině, nýbrž po dně. Upravené obrněnce PzKpfw III a IV, které nesly nová jména Tauchpanzer III a IV, obdržely gumové utěsnění všech otvorů a jakousi „masku“, která chránila čelo věže s dělem. K prostoru motoru byla připojena hadice (posléze vystřídaná pevnou trubicí), skrz kterou probíhalo nasávání vzduchu a vyfukování spalin. Její délka kolem 12 m odpovídala hloubce, v jaké mohly tyto ponorné tanky jezdit. Celkem podstoupilo takové úpravy 200 obrněnců, a přestože k invazi do Velké Británie nakonec nedošlo, přece jenom byl tento nápad uplatněn, a to při překročení sovětské řeky Bug. Na koncepci Tauchpanzer potom navázaly další armády s metodou hlubokého brodění tanků.

Dvě odminovací podivnosti
Už během bojů v západní Evropě se Němci často potýkali s hustými minovými poli, ale vývoj speciálních odminovacích vozidel se nalézal na samých počátcích. Západní Spojenci následně vsadili na odminovací verze klasických tanků (např. slavný Sherman Crab), zatímco Němci se v roce 1942 rozhodli pro stavbu zcela speciálních a hodně podivných prostředků k ničení min. Armáda oslovila firmy Alkett a Krupp, aby vyrobily obrněnce, které budou vytvářet průchody v minových polích, skrze které budou moci postupovat další jednotky. První jmenovaná firma postavila vozidlo Minenräumer, které vypadalo jako obrovská, téměř 6,5 m dlouhá tříkolka se dvěma hnanými koly vepředu a jedním ovládacím kolem vzadu. Po obvodu kol byly umístěny „patky“, které se po poškození explozemi daly snadno vyměnit. Celá tato obludnost vážila cca 38 tun, ale přesto byla téměř „trpaslíkem“ proti tomu, co postavila firma Krupp. Její obrněnec, jenž nesl jméno Schweres Minenräumfahrzeug-S, se skládal ze dvou částí spojených kloubem a vážil ohromných 130 tun. Po obvodu čtveřice kol o průměru 2,7 m se opět nalézaly „patky“, které se daly měnit, ovšem na rozdíl od „tříkolky“ značky Alkett, u níž měly miny explodovat přímo pod koly, měl gigant společnosti Krupp likvidovat miny zejména pomocí velké radlice. Jeho enormní rozměry a možná i to, že nenesl žádnou výzbroj (zatímco značka Alkett opatřila svůj Minenräumer věžičkou z tanku PzKpfw I se dvěma kulomety), přivodilo jeho porážku ve prospěch „tříkolky“, ale její sériová výroba již nestihla začít. Vozidlo značky Alkett ukořistila Rudá armáda a dnes je lze spatřit v muzeu Kubinka u Moskvy, kdežto obludnost od zbrojovky Krupp padla do rukou Američanů a putovala do šrotu.
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Alkett.jpg: Podivná „tříkolka“ Alkett Minenräumer měla vytvářet průchody skrz minová pole
Krupp.jpg: Monstrózní odminovací obrněnec zbrojovky Krupp vážil neuvěřitelných 130 tun
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Monstrózní ničitel tanků
Nejtěžším tankem, jenž zasáhl do bojů druhé světové války, byl PzKpfw VI Ausf. B čili Tiger II, jenž vážil 69 tun. Pokud bychom se ale zeptali na nejtěžší nasazené obrněné vozidlo vůbec, vítězem by se stal stíhač tanků Jagdtiger. Ten využíval podvozek Tiger II, překonával jej však v hmotnosti o zhruba sedm tun. Obrovská hmotnost byla důsledkem extrémně silné výzbroje i mimořádné úrovně pancéřové ochrany. Na tankovém podvozku byla umístěna pevná nástavba s protitankovým kanonem PaK 44 kalibru 128 mm, jenž byl schopen na vzdálenost až 4000 m prorazit pancíř jakéhokoli středního tanku. Na dálku okolo 1500 m pak dokázal probít i pancíř sovětských těžkých tanků řady IS. Čelní pancéřování Jagdtigeru mělo tloušťku 250 mm, takže se dalo srovnávat s ochranou tehdejších bitevních lodí. Stojí za zmínku, že spojenecké armády neměly během války žádnou protitankovou zbraň, která by dokázala probít čelní pancíř tohoto německého obra, a to ani na nulovou vzdálenost. Tím však seznam kladů Jagdtigeru prakticky končil. Obrněnec používal tentýž motor jako tanky Panther, Tiger a Tiger II, které ovšem byly lehčí, takže Jagdtiger se vyznačoval velmi špatnou pohyblivostí. Dosahoval max. rychlosti jen cca 35 km/h a spotřeboval strašlivých 700 litrů benzínu na 100 km, takže jeho nádrže nabízely dojezd pouhých 170 km. Byl také velice složitý a poruchový a v případě poškození či poruchy bylo téměř nemožné jej vyprostit nebo odtáhnout. Vzniklo celkem 88 kusů, je však příznačné, že jen zhruba dvacet bylo zničeno v boji. Většinu osádky opustily kvůli poruchám nebo prostě kvůli nedostatku paliva. Do současnosti se dochovaly tři kusy.

Obludnost pro městský boj
Mezi deriváty německých tanků náležela i samohybná útočná děla velkých ráží, která sloužila zejména pro městský boj. Jejích hlavní úkol představovala destrukce opevněných a bráněných objektů, tedy domů, bunkrů apod. Vyvrcholení vývoje těchto vozidel tvořil obrněnec, jenž byl navržen po bitvě u Stalingradu. Dosavadní útočná děla ráže 150 mm se tam totiž ukázala coby příliš slabá, a tak německá armáda požádala o něco výkonnějšího. Výsledkem se stalo vozidlo s oficiálním názvem „38-cm Raketenwerfer RW 61 auf Sturmmörser Tiger“, ovšem obecně je známo prostě jako Sturmtiger. Plné jméno však napovídá detaily o jeho konstrukci a výzbroji. Základ představoval podvozek těžkého tanku PzKpfw VI Tiger, který však místo korby s věží dostal mohutnou pevnou nástavbu s čelním pancířem o síle okolo 150 mm. Do té byl vestavěn „raketový moždíř“, vlastně raketový vrhač původně hlubinných náloží ráže 380 mm. Každá se vyznačovala hmotností 345 kg a max. dostřel přesahoval 5,6 km. Vzhledem k váze výbušniny se jednalo o extrémně ničivou zbraň, ale její obsluha byla dost náročná, takže asi 65 tun vážící Sturmtiger měl sedmičlennou osádku. Čtyři muži z ní obsluhovali samotnou zbraň, ale ani tak se neobešli bez pomoci malého jeřábu na zádi. Sériová produkce Sturmtigerů se však rozběhla až v srpnu 1944 a vzniklo patrně pouze osmnáct kusů. Svůj původní účel navíc plnily snad jen jednou, a to při potlačování povstání ve Varšavě. Pak se objevily ve frontových bojích v Itálii, kde však byla jejich využitelnost hodně omezená. Spojenecké vojáky Sturmtigery fascinovaly a budily nemalé obavy. Pro dokreslení účinnosti 380mm raket se hodí dodat, že exploze jedné z nich v lednu 1945 zničila skupinu tří tanků Sherman.

Nejlepší vyprošťovací tank
První německé lehké a střední tanky mohly v situaci poruchy, poškození či zapadnutí v terénu počítat s asistencí polopásových tahačů. Když ale nastoupily daleko těžší tanky typů Panther a Tiger, nastaly problémy, jelikož pro jejich vyprošťování a tažení už síla polopásových vozidel nestačila. Po dočasném řešení v podobě konverze malého počtu Tigerů na vyprošťovací tanky bylo rozhodnuto postavit speciální vozidlo tohoto druhu na základě tanku Panther. To posléze dostalo označení Bergepanzer Panther, ale většinou se označuje jako Bergepanther. Do služby se dostalo v roce 1943. Místo původní věže byla na korbu montována otevřená nástavba, v níž se nacházel výkonný naviják, zatímco na zádi obrněnce se objevilo masivní rydlo, jež sloužilo jako opora a stabilizace při práci s navijákem. Bergepanther převážel i malý jeřáb, který se dal používat pro opravy přímo na bojišti. Celkově bylo dodáno 297 exemplářů, jenže zhoršující se válečná situace způsobila, že zdaleka ne všechny obdržely kompletní vybavení, a tudíž se řada Bergepantherů dostala do výzbroje bez oněch navijáků či rydel. Pak ale byly jejich schopnosti vyprošťovat tanky dosti omezené a jednalo se prakticky pouze o tahače, jenže pro takový účel bylo využití konstrukce Pantheru evidentním plýtváním. Pokud však Bergepanther disponoval vším potřebným, patřil na skutečnou špičku, protože byl schopen vyprostit i těžké tanky Tiger a Tiger II. Ve své době jistě patřil mezi vůbec nejmodernější prostředky své kategorie a mnozí experti zastávají názor, že Bergepanther byl asi nejlepším vyprošťovacím a tažným obrněným vozidlem, které ve druhé světové válce vůbec vzniklo.

„Myš“ od značky Porsche
Když se Němci po invazi do SSSR potkali s těžkými tanky Rudé armády, byli z nich nezřídka zcela zděšení. Kromě oživení starých projektů těžkých tanků, na jejichž bázi následně vznikly slavné „Tygry“, se dostavila i reakce v podobě plánů na supertěžké tanky. Zajisté nejznámější z nich vymyslel profesor Ferdinand Porsche, který využil dobrých vztahů s Adolfem Hitlerem a také faktu, že nacistický diktátor byl vždy okouzlen plány gigantických zbraní. Předložil mu tedy vizi vozidla s příznačným jménem Mammut, což se ale posléze změnilo na velmi směšně působící Maus („Myš“). Projekt s přímou podporou „Vůdce“ došel v květnu 1943 až do stádia dřevěné makety a Hitler ihned nařídil sériovou výrobu 150 kusů tanku, jehož plná hmotnost se nakonec dostala na neuvěřitelných 189 tun. Dva skutečně vyrobené prototypy „Myši“ tak byly vůbec nejtěžšími obrněnými vozidly všech dob, avšak podle názoru většiny odborníků to byla rovněž vozidla nejnesmyslnější. PzKpfw VIII, jak se vozidlo oficiálně nazývalo, mělo ve věži kanon ráže 128 mm a kulomet, u sériových kusů se ale plánovalo 150mm dělo a 20mm kanon k protiletadlové obraně. Síla čelního pancíře dosahovala zhruba 220 mm. O pohon monstra se starala „hybridní“ soustava se spalovacím motorem a elektrickým přenosem výkonu, což bylo sice progresivní řešení, obrovská váha „Myši“ však omezovala max. rychlost na asi 20 km/h a dojezd na méně než 160 km. Obrovské vozidlo by nepříteli patrně nabízelo jedině lákavý terč, v těžkém terénu by se nemohlo pohybovat a mělo by extrémní logistické nároky. Program byl v srpnu 1944 zastaven a Rudá armáda pak u Berlína ukořistila dva poškozené kusy, z nichž se sestavil jeden kompletní, dnes umístěný v muzeu Kubinka.
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