Odveta, která nepřišla: Zapomenuté verze nacistických zbraní V-1 a V-2

Nechvalně proslulé „létající bomby“ V-1 a balistické rakety V-2 dostaly svá propagandistická jména (Vergeltungswaffen, odvetné zbraně) podle toho, že je Třetí říše podávala jako nástroje odplaty za spojenecké bombardování. Kvůli svojí nízké přesnosti se sice daly prakticky použít pouze proti velkým městům, takže jejich primární cíl představoval Londýn, navzdory tomu se ale ve své době jednalo o technicky pozoruhodné vyspělé prostředky, které po válce zásadním způsobem ovlivnily vývoj zbraní vítězných velmocí.

Aplikace pulsačního motoru
Samotná „létající bomba“ V-1, oficiálně označovaná Fieseler Fi 103, představuje velice dobře známou zbraň, a proto se tady omezíme na stručný popis vzniku a konstrukce. Zrodila se díky vývoji tzv. pulsačního motoru, jednoduše řešeného reaktivního agregátu, v němž se nacházela komora s tryskou vzadu a mřížkou s uzavíracími klapkami vepředu. Přes klapky se do komory nasával vzduch, který se smísil s palivem, a následné prudké hoření způsobilo tlak, jenž zavřel klapky, zatímco spaliny vycházely tryskou a produkovaly tah. Toto se opakovalo asi 50krát za sekundu, což vedlo ke krátké životnosti motoru, jenž se proto příliš nehodil pro letadla, kdežto pro jednorázovou útočnou zbraň se jevil jako výborný. Vývoj „létající bomby“ oficiálně začal v červnu 1942 a v prosinci 1943 se rozběhly zkoušky střel. V-1 měla nesmírně jednoduchou a levnou konstrukci, aby se mohla vyrábět masově, a tudíž obdržela zašpičatělý doutníkový trup s tělesem motoru nahoře a rovné křídlo. Z celkové hmotnosti něco přes dvě tuny tvořila kolem 850 kg výbušná hlavice. Zdaleka nejsložitější částí střely byl naváděcí systém, jenž obsahoval gyroskopy a kompas pro udržování kursu, barometr k řízení výšky a vrtulku k měření uražené vzdálenosti. První V-1 vzlétly z katapultů 12. června 1944 a jejich útoky proti Londýnu se pak stále stupňovaly. Postup Spojenců však znamenal, že Němci přicházeli o území, ze kterých by střely dolétly nad Anglii, a proto nastoupila nová odlehčená varianta Fi 103E, u které se dosah zvýšil z původních 270 na 370 km. Od základní Fi 103A se dá lehce odlišit podle jiného tvaru přídě, jejíž profil připomínal jakýsi dvojitý kužel.

Úpravy s jinými druhy hlavic
Pracovalo se i na verzi Fi 103F s ještě delším doletem, avšak ta již do bojů nestihla zasáhnout. Kromě prodlužování dosahu se Hitlerovi inženýři snažili také o nalezení dalších metod, jak by V-1 mohly udeřit na větší vzdálenost nebo z nečekaných směrů, aby překonaly protivzdušnou obranu Spojenců. Jednalo se především o vypouštění ze vzduchu, k čemuž sloužily přestavěné bombardéry Heinkel He 111. Každý mohl nést pod křídlem jednu střelu a vypuštění probíhalo na přesně zadaných souřadnicích, aby řídící soustava „létající pumy“ pracovala správně. Šlo o mimořádně pokrokové řešení a v omezeném měřítku k takovým útokům opravdu došlo, avšak jejich reálný efekt byl jen omezený. Výhledově se počítalo, že by střely měly startovat také ze hřbetů proudových bombardérů Arado Ar 234. Existoval i plán odpalovat V-1 z kontejnerů na palubách ponorek a také tento projekt se jevil jako plně proveditelný. Kromě útoků na Londýn se počítalo též s napadením USA, především New Yorku, a někdy se dokonce spekuluje, že se snad taková ponorková mise měla skutečně chystat, ovšem její realizaci zabránil rychlý konec války. Pozornost si zaslouží také některé varianty „létající bomby“ s jinými typy hlavic než se základní trhavou náplní. Část zhotovených dálkových Fi 103E obdržela zápalné nálože, ačkoli stále není jasné, zda došlo k jejich reálnému vypuštění. Hlavice varianty Fi 103C vznikla jako derivát letecké tříštivé bomby SC 800, takže její účinek by zahrnoval i velké množství střepin, ale tato verze se nikdy sériově nevyráběla. Totéž naštěstí platí také o provedení Fi 103D, které mělo dopravovat bojové chemické látky. V malém počtu však byla nasazena obměna Fi 103B, jež v zájmu úspory materiálů dostala dřevěné křídlo.

„Liberec“ jen pro sebevrahy
Nepochybně nejbizarnější modifikaci V-1 ovšem představuje střela Fi 103R, kde ono písmeno zkracuje slovo Reichenberg. Tak se v němčině označuje město Liberec, ale šlo i o krycí jméno projektu s cílem vytvořit pilotovanou variantu „létající bomby“. Koncepci prosazovala hlavně Hanna Reitschová, odvážná zkušební letkyně a jedna z ikon nacistické propagandy, a proslulý důstojník Otto Skorzeny, jenž velel mnoha speciálním operacím jednotek SS. Podle nich šlo o efektivní způsob, jak přesně zaútočit na významné cíle Spojenců. Adolf Hitler sice na počátku tento nápad ostře odmítl, protože se mu příčilo obětování příslušníků „nadřazené rasy“, ovšem potom přece jen váhavě souhlasil, když dostal ujištění, že nejde o sebevražednou zbraň a letec bude mít šanci na záchranu. Prostý pohled na Fi 103R ale naznačuje, že tato šance byla jenom teoretická a že v praxi by se „Liberec“ patrně příliš nelišil od japonských kamikaze. Je ostatně příznačné, že dobrovolníci museli podepisovat prohlášení, podle kterého si byli vědomi, že při akci pravděpodobně zahynou. Mezi fanatickými nacisty (hlavně v organizaci Hitlerjugend) se takových našlo několik desítek a v létě 1944 byl projekt oficiálně zahájen. Vedle bojové verze s oficiálním označením Reichenberg IV vzniklo též několik cvičných. Reichenberg I postrádal motor a sloužil k testům v klouzavém letu. Reichenberg II byl také bezmotorový, avšak dostal dvojici kabin pro žáka a instruktora. Reichenberg III reprezentoval jednomístné provedení pro výcvik s motorem a konečně Reichenberg V měl dvě kabiny a motor. Testy začaly na podzim 1944, jenže série havárií, úmrtí a zranění znamenala velké zpoždění projektu, takže nacistický „Liberec“ už se bojového nasazení naštěstí nedočkal.

Nepřesná, ale nezastavitelná
Také balistická střela V-2, původně vyvinutá jako A-4 (Aggregat 4), je už v literatuře popsána velmi podrobně. Zde tedy jen uveďme, že šlo o zbraň s raketovým motorem na kapalné palivo (konkrétně alkohol v kombinaci s kapalným kyslíkem), která vznikla v podstatě jako „vedlejší produkt“ meziválečného programu s cílem zkoumat vesmír. Řada německých vědců se ovšem nezdráhala spolupracovat s nacistickým režimem a konstruovat zbraně, jelikož jim to poskytlo možnost rozvíjet raketové technologie. Série raketových „Agregátů“ se tedy zrodila už dlouho před válkou a od poloviny roku 1940 běžel program balistické rakety A-4, jež mohla přepravit tunovou hlavici na vzdálenost přes 300 km. Coby kuriozitu lze dodat, že její tvar byl založený na kulce kalibru 7,92 mm Mauser, protože Němci ji považovali za „dokonalý“ aerodynamický vzor. 12,5 tuny vážící raketa zahájila testy v létě 1942 a první bojový start byl uskutečněn dne 8. září 1944. Obdobně jako v případě V-1 šlo o zbraň fungující plně autonomně, neboť Němci (asi správně) předpokládali, že Britové, v oboru elektronického rušení hodně schopní, by záhy dokázali jakoukoli metodu dálkového navádění rušit. V-2 proto sázela na soustavu gyroskopů, jež tehdy patřila na špičku, jenže úroveň technologií tehdejší doby zkrátka nedovolovala nějak zvlášť velkou přesnost. Obrovská rychlost V-2 (cca 5400 km/h) však znamenala, že (na rozdíl od V-1) proti ní neexistovala žádná obrana. Kromě Londýna se pak mezi cíle dostala i některá města v osvobozené Evropě. Němci vyvíjeli další „Agregáty“ (např. A-6 a A-8), které se lišily druhem paliva, ale zůstalo jen u návrhů a pokusů.

Obří raketa proti New Yorku
Konstrukce zbraně A-4 se dočkala významného vylepšení v podobě rakety A-4b, která dostala dvojici rozměrných ploch. Díky nim měla závěrečná fáze letu probíhat jako klouzavá, takže se max. dolet měl prodloužit na 450 km, podle části zdrojů snad i 600 km. Proběhly dva pokusné starty, a přestože oba skončily havárií, projekt se stále pokládal za perspektivní. Navazoval na něj koncept střely A-9, jež měla dostat jinak řešené plochy a jejíž dolet se měl vyšplhat na cca 640 km, možná i 800 km. Plánovalo se navádění za pomoci dvou radarových paprsků a patrně se uvažovalo také o pilotované verzi, z níž by se pilot v závěrečné fázi katapultoval. Současné studie ale naznačují, že by šlo téměř jistě o sebevražedný let, protože pilot by něco podobného s největší pravděpodobností nepřežil. Střela A-9 byla potom začleněna do ještě většího návrhu dvoustupňové zbraně A-9/A-10, známé také jako „Amerikarakete“, což jasně vypovídá o tom, k čemu měla sloužit. Šlo o projekt mezikontinentální zbraně, jež měla nabízet dosah 5000 km, což by stačilo na napadení New Yorku. Dvoustupňová sestava měla vážit kolem sta tun a opět se zvažovala též pilotovaná verze. Další možností bylo navádění střely na signál radiomajáku, který by nacističtí agenti umístili v New Yorku (prý snad v Empire State Building). Celý tento projekt se nikdy nedostal do realizační fáze, ale myšlenka raketového útoku na USA zamířila i poněkud jiným směrem. Vznikl projekt pouzdra, jež by táhla ponorka a z něhož by raketa V-2 odstartovala přímo na moři. Byla to lákavá a podle všeho i proveditelná myšlenka, avšak Třetí říše již na její realizaci naštěstí neměla dostatek času.

Projekty vítězných mocností
Přesnost, resp. spíše nepřesnost V-1 a V-2 znamenala, že šlo prakticky o „teroristické“ zbraně, jejichž nasazení mělo minimální vojenský efekt, ovšem civilní škody a ztráty byly značné a to samé platí o psychologickém účinku. To ale samozřejmě vítězným velmocím vůbec nebránilo ve snaze získat technologie nacistických „odvetných zbraní“ a využít je pro své potřeby. Díky obrovskému množství nalezených vzorků a dokumentů a díky zajetí mnoha vědců proto mohli Američané a Sověti uskutečnit řadu pokusných vypuštění ukořistěných V-1 a V-2 a posléze se pustili též do ambiciózních zbrojních programů, které evidentně čerpaly z nacistických zbraní. V případě „létající pumy“ V-1 se dá zmínit mj. americká střela JB-2 Loon, jež byla v podstatě věrnou kopií německé zbraně, což platilo též o sovětském typu 10Ch. V Sovětském svazu pak vznikla řada dalších variant, např. typ 16Ch Priboj se dvěma motory a radarovým naváděním. Balistické rakety série A poté jednoznačně stály u kořenů raketových a kosmických programů obou supervelmocí, protože sovětská zbraň R-1 byla vlastně jen kopií V-2 a jasnou příbuznost s německým vzorem vykazovala též její nástupkyně R-2 a americká střela PGM-11 Redstone. Z výsledků německých prací velmi těžily i raketové programy Britů a Francouzů. Pro velmoci měly obrovský význam také německé plány vypouštění raket z ponorek a bez přehánění se dá konstatovat, že první americké a sovětské ponorky s křižujícími střelami přímo navazovaly na to, čím se zabývali již Hitlerovi inženýři. Jestliže o balistické raketě V-2 se často mluví jako o začátku cesty do vesmíru, pak v případě „létající bomby“ V-1 zcela jednoznačně platí, že stála u kořenů zrodu moderních střel s plochou dráhou letu.

Lukáš Visingr

Raketa Rheinbote neboli V-4
Názvy V-1 a V-2 a příslušné zbraně zná přinejmenším povrchně i širší veřejnost, daleko méně se však hovoří o zbrani V-3, jak se nazývala sestava kanonů s mimořádně dlouhým dostřelem, které měly z bunkru u Mimoyecques v okupované Francii pálit na Londýn. Zvláštní rys tohoto projektu reprezentoval fakt, že po bocích každé hlavně se nacházely přídavné komory, v nichž při průletu střely explodovaly další prachové náplně, což střelu dále urychlovalo, takže V-3 se měla chlubit dostřelem okolo 170 km. Při vývoji se ale objevila řada problémů a systém nikdy prakticky nefungoval. Pouze velice vzácně se pak vyskytuje název V-4 a stále nepanuje shoda na tom, k čemu se vlastně vztahoval. Spekuluje se mj. o jaderné pumě nebo „americké raketě“ A-9/A-10, avšak v současnosti řada expertů tvrdí, že označení V-4 obdržela raketa Rheinbote. Pocházela od firmy Rheinmetall-Borsig, jež chtěla vytvořit levnou dálkovou raketu, a proto se rozhodla postavit zbraň se čtyřmi stupni. Všechny měly jednoduché motory na pevné palivo, a sice na obyčejný střelný prach. Raketa o délce 11,4 m vážila 1700 kg, z čehož ale pouze 40 kg tvořila hlavice, Původně se požadoval dolet 160 km, Rheinbote však fakticky dokázala doletět na dálku až 230 km. Od prosince 1944 se rakety odpalovaly proti Antverpám, avšak přesnost i účinky byly neuspokojivé. Projekt byl evidentně nevyzrálý a potřeboval další dopracování, ale každopádně je třeba zdůraznit, že Rheinbote alias V-4 byla první sériovou vyráběnou a bojově nasazenou vícestupňovou raketou v historii válčení.
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