Obrněnec 39M Csaba: Průzkumník maďarského království

V čísle 3/2020 vyšel článek o maďarském obrněném automobilu FÚG, jenž se pod označením OT-65 dostal také do arzenálu ČSLA. Ačkoliv trochu připomínal sovětský BRDM, šlo o zcela svébytnou konstrukci, která nesla i konstrukční dědictví z válečných časů, kdy se v Maďarsku vyráběl rychlý průzkumný obrněnec 39M Csaba. Jeho zrod byl ale poněkud složitější, protože se v podstatě jednalo o maďarsko-britský design.

Návrh maďarského inženýra
Podle Trianonské smlouvy z roku 1919 nesměla maďarská armáda budovat obrněné jednotky a v celé zemi mohlo být jenom dvanáct obrněných automobilů, a to u policie, nikoli u vojska. Zřejmě nepřekvapuje, že se Maďarsko snažilo tento zákaz porušovat, avšak v přísném utajení, aby jeho snahy nezaznamenali zahraniční komisaři. V roce 1920 byl tedy dovezen malý počet lehkých tanků z Německa, díky nimž mohl začít utajený výcvik a budování obrněných sil, ale až ve 30. letech se Budapešť cítila natolik silná, aby mohla zákazy porušovat otevřeně. Kromě toho navázala spojenectví s fašistickou Itálií a nacistickým Německem, u nichž našla inspiraci pro organizaci a taktiku obrněných jednotek. Maďaři tudíž začali kupovat tančíky a tanky, ale chtěli též průzkumná vozidla, resp. obrněné automobily. Vojáci se tedy obrátili na muže, který se narodil v roce 1891 jako Miklós Straussler, v roce 1933 však získal britské občanství a poté používal křestní jméno Nicholas. Pro britskou společnost Alvis navrhoval obrněné automobily řady AC, z nichž některé ve 30. letech zkoušela též maďarská armáda. Vůz typu AC III se stal základem nového vozidla, jehož prototyp roku 1938 postavila maďarská firma Weiss Manfred a které pak dostalo oficiální označení 39M Csaba. Číslo odkazovalo na rok formálního vstupu do služby, kdežto své jméno získalo podle syna legendárního hunského vojevůdce Atilly, jenž byl považován za jednoho z „otců“ maďarského národa.

Druhý řidič pro jízdu dozadu
Ve zmíněné firmě posléze běžela i sériová výroba, ovšem již bez účasti Nicholase Strausslera, jenž po začátku války zůstal ve Velké Británii, kdežto Maďarsko se do bojů zapojilo na straně Osy. Díky tomu však Maďaři obdrželi podporu ze strany Německa, a proto mohli s výrobními technologiemi pomoci i němečtí inženýři. Design obrněnce 39M Csaba byl vcelku konvenční, což v tehdejší době znamenalo korbu postavenou ze šikmých ocelových plechů, aby se snížila šance na kolmý dopad nepřátelských střel. Zajímavostí bylo řešení, které se tehdy uplatňovalo také v jiných zemích, a to systém dvojitého řízení, resp. přítomnost dvou řidičů, z nichž druhý seděl čelem vzad. Za tímto nápadem stála myšlenka, že když průzkumný vůz nečekaně narazí na nepřítele a bude se muset bleskově stáhnout, bude jízda plnou rychlostí vzad vhodnější než snaha o obrácení. Kromě dvou řidičů, z nichž ten zadní zastával i funkci radisty, se ve vozidle nacházeli ještě dva muži, a to velitel a střelec. Ti měli svá místa ve věži, v níž byla montována výzbroj, a to 20mm kanon 36M (v podstatě licenční modifikace švýcarské protitankové pušky Solothurn S-18/1000) a vedle něj 8mm kulomet Gebauer 37/38M. Vozidlo mohlo nést i druhý kulomet téhož typu, jenž se montoval na speciální lafetu na zádi věže a sloužil k ochraně proti letadlům. Zásoba munice čítala 200 nábojů pro kanon a 3000 nábojů do kulometů. Věž tvořila ocel silná 9 mm a stejnou tloušťku měl též pancíř většiny korby, jenom čelo mělo sílu 13 mm. Ocelové plechy byly spojené nýtováním a svařováním.

Sériová výroba během války
Pohon zajišťoval benzinový agregát Ford o objemu 3,6 litru a o výkonu 64 kW. O jeho přenos na kola se starala převodovka s pěti stupni pro jízdu vpřed a pěti pro jízdu vzad, takže vozidlo dosahovalo své největší rychlosti 65 km/h v obou směrech. Mezi jeho nedostatky ovšem patřil hodně krátký dojezd, jelikož nádrž o objemu 135 litrů stačila pouze na 150 km jízdy po silnici a samozřejmě ještě méně v terénu. Firma Weiss Manfred z Budapešti nejprve získala kontrakt na osm předsériových kusů, jež byly vyrobeny z běžné (tedy nikoli pancéřové) oceli a sloužily k výcviku. Následovalo 53 kusů standardní podoby, ovšem jejich výroba se protahovala, takže dodávky byly zakončeny patrně až v roce 1941, kdy obrněnec 39M Csaba absolvoval také své první bojové nasazení, a sice při útoku proti Jugoslávii. Výrobce pak obdržel další objednávku na 50 exemplářů, které byly dodány do roku 1943, kdy už běžela též výroba třetí série. Vojsko Maďarského království se totiž zapojilo do invaze do Sovětského svazu, kde vozy 39M Csaba utrpěly ztráty, jež bylo třeba nahradit, takže vojáci objednali třetí sérii 70 kusů, ale z těch bylo reálně dodáno zřejmě pouze 32 obrněnců. Celkově tak vzniklo 135 sériových kusů, z nichž 30 patřilo k jediné odvozené variantě typu 39M. Nesla název 40M a jednalo se o spojovací verzi, jež se vyznačovala dvojicí radiostanic a rozměrnou rámovou anténou. Z věže byl demontován kanon, takže vozidlo 40M disponovalo jen kulometem.

Rychlé zastarání konstrukce
Sériové vozy byly zařazeny k průzkumným praporům maďarských motorizovaných a jízdních brigád, z nichž se po reorganizaci (asi nikoliv překvapivě dle německého vzoru) staly obrněné a jízdní divize. Kromě armády se několik vozidel dostalo k dalším složkám, a sice k četnictvu a policii. Při invazi do Jugoslávie si obrněnce 39M Csaba vedly vcelku dobře, protože nepřítel vesměs postrádal moderní výzbroj, avšak v SSSR vypadala situace výrazně odlišně. Technika Rudé armády byla vyspělejší, protivníkova morálka byla lepší a obrněnce musely bojovat také s obtížným klimatem, těžkým terénem a obrovskými vzdálenostmi. Na počátku války se mohl obrněný vůz s 20mm kanonem rovnocenně měřit i s lehkými tanky, ovšem výzbroj a odolnost vozidel se rychle vyvíjela, a tudíž byl typ 39M Csaba v roce 1942 evidentně zastaralý. Maďaři jej však používali až do konce války, protože jiný typ zkrátka neměli. Uvažovali sice o výrobě nového obrněnce Hunor, jenž se měl patrně inspirovat německými osmikolovými typy (více o nich v č. 10/2019), ale zůstalo opravdu jen u plánů. Pro zajímavost lze ještě doplnit, že shodné věže jako vozidlo 39M nesly také říční minové čluny PAM, jichž bylo postaveno celkem osm, ale jen dva z nich ještě za války. Několik obrněnců 39M se dočkalo i maďarské kapitulace, ale do současnosti se žádný nedochoval. Jejich „otec“ Straussler se následně proslavil coby tvůrce plovoucího zařízení DD pro tanky Spojenců, kdežto na zkušenosti s produkcí 39M Csaba měli na přelomu 50. a 60. let navázat konstruktéři typu FÚG.

Lukáš Visingr

Parametry vozu 39M Csaba
Standardní osádka
4 muži
Bojová hmotnost
5950 kg
Celková délka
4,52 m
Celková šířka
2,30 m
Celková výška
2,30 m
Výkon motoru
64 kW
Max. rychlost
65 km/h
Dojezd na silnici
150 km
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