Německá polopásová vozidla:
Od lehkých tahačů po obrněné transportéry

Ze všech válčících mocností to bylo rozhodně Německo, které věnovalo nejvíc pozornosti vývoji a výrobě polopásových vozidel. Jistě nejznámější typy z této kategorie představují obrněné transportéry, avšak Wehrmacht rozsáhle využíval „polopásy“ také jako tahače, nákladní vozidla nebo nosiče nejrůznějších zbraní.

Nasazení tanků jako primární útočné zbraně pro rychlý průnik do hloubky území protivníka se ukázalo jako ohromně účinné, ale od začátku kladlo na armádu i veliké nároky. Vysoké tempo postupu tanků totiž zákonitě vyžadovalo, aby se podobně rychle dovedla pohybovat i pěchota, dělostřelectvo a logistika. Nákladní automobily to evidentně zajistit nemohly a použití vozidel pásových se pokládalo za zbytečný luxus. Zdánlivě perfektním kompromisním řešením se pak stala polopásová vozidla, která Němci dokázali dopracovat na opravdu pozoruhodnou úroveň. Ve válce ale vyšlo najevo, že příslovečný smysl Němců pro pořádek měl i negativní důsledky, neboť (což ostatně neplatilo zdaleka pouze o „polopásech“) veliká typová pestrost a technická dokonalost se do válečných podmínek zkrátka nehodila.

První typy polopásových vozidel
Koncept polopásového vozidla (Half-Track, Halbkettenfahrzeug) se objevil již na přelomu 19. a 20. století a k jeho proponentům nejdřív patřili zejména Američané, ale pak se přidaly i státy Evropy, zejména Německo a Francie. Za první světové války tedy Němci zařadili do výzbroje polopásový nákladní vůz Marienwagen značky Daimler a zkoušeli i obrněnou verzi. V období mezi válkami neměl vývoj v Německu zpočátku prioritu, ale po nástupu nacistů k moci nabral velkou rychlost. „Polopásy“ tehdy vyvíjely a vyráběly téměř všechny velmoci, nikdo jim však nepřisoudil ve své armádě tak zásadní význam jako Německo, které takto využívalo vyspělost svého průmyslu. „Polopásy“ získaly takovou popularitu a význam mj. proto, že mohly nabízet terénní průchodnost bezmála na úrovni tanků, ale za využití řízení, které odpovídalo běžnému autu, popř. motocyklu. Ono poslední slovo se vztahuje k nejmenšímu z polopásových vozidel, které Němci zavedli do služby a které lze popsat jako polopásový motocykl. Oficiálně dostalo označení SdKfz 2 kleines Kettenkrad a původně bylo navrženo coby lehký tahač, jenž měl pro výsadkové jednotky tahat např. lehké protitankové kanony. Vyráběla ho značka NSU, kde měl tovární název HK 101, avšak do řadové služby se dostal až v roce 1941, kdy již velkým akcím výsadkářů odzvonilo, a tudíž se poté využíval převážně k zásobování v těžkém terénu, kurýrní službu a kladení spojovacích kabelů. Šlo o technicky velmi zajímavý, ale příliš složitý a drahý prostředek, přesto ovšem vzniklo asi 8300 kusů. SdKfz 2, schopný utáhnout půltunovou zátěž, byl vlastně doplňkem šesti typů velkých polopásových tahačů, které byly navrženy v polovině 30. let a během války získaly vysoce důležitou pozici, jelikož se staly hlavními prostředky pro tažení rozmanitých dělostřeleckých i protiletadlových zbraní.

Dva lehké tahače SdKfz 10 a 11
Pozoruhodné bylo, že základní konstrukci tahačů navrhl přímo zbrojní úřad, který pak rozdělil výrobu šestice typů mezi stejný počet značek. Všechna vozidla se vyznačovala překrývajícími se pojezdovými koly, která byla (kromě jednoho z typů) zavěšena na torzních tyčích. Základní podoba všech tahačů (v němčině Zugkraftwagen) měla otevřenou kabinu, která se dala doplnit plachtou, ale každý z typů vznikl též v různých odvozených verzích. Nejmenším z těchto šesti tahačů byl SdKfz 10, jehož produkci zajišťovala firma Demag, která jej nazývala D 7. Sériová výroba začala v roce 1937 a do roku 1944 vzniklo snad až 17 000 kusů. V základní verzi šlo o vozidlo k tažení tunové zátěže, což byly nejčastěji lehké protitankové a protiletadlové kanony. Podobně tomu bylo u druhého vozidla SdKfz 11, které od roku 1939 vyráběla firma Hanomag (tovární označení H Kl 6). V tomto případě se jednalo o tahač pro přibližně třítunovou zátěž, a tak vedle stejných typů zbraní, jaké tahala „desítka“, zvládal i lehké 105mm houfnice leFH 18 a 75mm protitankové kanony PaK 40. Později se stal též obvyklým tahačem pro dělostřelecké raketomety řady Nebelwerfer. Oba tyto lehké tahače dále existovaly i ve variantách, na jejichž použití (naštěstí) nedošlo, a to jako vozidla pro chemickou válku, resp. pro průzkum zamoření a pro čištění kontaminované techniky. Vedle toho se uplatňovaly coby nosiče zbraní, neboť na korby obou se montovaly protiletadlové kanony kalibru 20 mm a na „desítku“ se umisťovaly i protitankové zbraně ráže 37 a 50 mm. Výroba SdKfz 11 běžela až do konce války a mezi řadu závodů, které se do produkce zapojily, patřila i mladoboleslavská Škoda. Celkem bylo dodáno zhruba 9000 sériových exemplářů „polopásů“ SdKfz 11.

Střední „polopásy“ SdKfz 6 a 7
Číselná označení v řadě německých vozidel SdKfz se nepřidělovala moc logicky, jelikož čísla 10 a 11 náležela lehkým tahačům, kdežto ty střední dostaly šestku a sedmičku. V případě typu SdKfz 6 se jednalo o produkt společnosti Büssing-NAG, která dala jeho finální podobě jméno BN l 9 a zahájila dodávky roku 1939. Polopásová „šestka“ byla navržena coby tahač pro zátěž kolem pěti tun a primárně sloužila k tažení 105mm lehkých polních houfnic leFH 18, navíc se s ní počítalo pro přepravu výbavy ženijních jednotek. Na rozdíl od většiny dalších typů tahačů se však „šestka“ příliš neosvědčila, jak dokládá i fakt, že bylo zhotoveno pouze poměrně málo těchto tahačů (některé zdroje uvádějí jen 737 kusů). Záhy se totiž ukázalo, že k tažení 105mm houfnic zcela stačí lehká „jedenáctka“, zatímco větší zátěže již SdKfz 6 nezvládal, a navíc byl dosti drahý. V roce 1941 tedy byla jeho výroba zastavena ve prospěch zvýšení tempa dodávek tahače SdKfz 7. Pocházel od firmy Krauss-Maffei, byl určen pro tažení hmotnosti až osmi tun a byl onou výjimkou z hlediska zavěšení kol, protože neměl torzní tyče, nýbrž listové pružiny. Společnost Krauss-Maffei pracovala na podobné konstrukci již od roku 1934 a sériová výroba definitivní podoby s továrním názvem KM m 11 začala v roce 1937. Běžela pak do roku 1944 a celkově vzniklo asi 12 000 kusů, z nichž mnohé po válce sloužily též v armádě ČSR. Ve své základní verzi se SdKfz 7 užíval zejména k tažení 150mm houfnice sFH 18 či 105mm kanonu K 18, dovedl také dopravit až dvanáct vojáků, ovšem stejně jako lehké tahače se i SdKfz 6 a 7 uplatňovaly také jako nosiče zbraní. Nejčastěji se na ně instalovaly protiletadlové kanony ráže 37 mm nebo protiletadlová „čtyřčata“ kalibru 20 mm.

Těžké váhy jménem SdKfz 8 a 9
Jiným příkladem nelogického přidělování čísel v sérii SdKfz je polopásový tahač, který byl ve skutečnosti prvním velkosériově vyráběným polopásovým vozidlem Wehrmachtu a po stránce zátěže byl druhý nejvýkonnější, protože zvládal tažení hmotnosti až 12 tun, dostal však jméno SdKfz 8. Vznikl ve firmě Daimler-Benz, která postupně vyvinula řadu „polopásů“, jež vlastně navazovaly na výše zmíněný Marienwagen, ale definitivní podoba s továrním jménem DB 10, jež se pro německou armádu stala „osmičkou“ v řadě SdKfz, se konstrukci z „Velké války“ už příliš nepodobala. Vzhledem ke svým výkonům sloužil SdKfz 8 především pro tažení těžkých dělostřeleckých zbraní, jako byly např. 150mm houfnice či 210mm moždíře, a dále pro přesun těžkých protiletadlových kanonů kalibru 88 a 105 mm. Právě FlaK ráže 88 mm byl též zbraní, která se montovala i přímo na korbu „osmičky“, z níž se takto stalo vysoce účinné samohybné protiletadlové dělo. Celkem vzniklo přes 4000 kusů SdKfz 8 a také ony se po válce uplatnily i v čs. armádě. Vrchol vývoje německých „polopásů“ pak představoval SdKfz 9, který pocházel od značky FAMO, kde dostal firemní název FM gr 3. Na produkci, která běžela do roku 1944, se podílela i kopřivnická Tatra a celkově vzniklo cca 2500 kusů. SdKfz 9 byl nominálně určen pro tažení hmotnosti 18 tun, avšak reálně zvládal daleko víc, uvádí se až 28 tun. Kromě tahání nejtěžších zbraní (např. 210mm a 240mm děl či 128mm protiletadlových kanonů) sloužil jako vyprošťovací a tažné vozidlo, jež si poradilo i s tanky PzKpfw IV. Dvojice či trojice „devítek“ zvládla dokonce manipulaci s tankem Tiger. SdKfz 9 byl skutečně impozantním vozidlem, jež na světě nemělo konkurenci, ale rozhodně nešlo o prostředek laciný, jelikož jeho výrobní cena odpovídala zhruba polovině nákladů na jeden tank Panther.

Polopásový obrněnec SdKfz 250
Vedle neobrněných polopásových tahačů zadala německá armáda v polovině 30. let i projekty obrněných transportérů, které měly být způsobilé také pro plnění mnoha speciálních rolí. Byly požadovány dva typy, jejichž nosnost měla činit jednu tunu a tři tuny. Tím prvním a lehčím se stal obrněnec SdKfz 250 od společnosti Demag, která pro jeho konstrukci využila šasi vozidla D 7, tedy vlastně tahače SdKfz 10. Obrněnec však neměl příliš vysokou prioritu, a proto první sériové kusy vznikly až roku 1939. Výroba pak běžela bez větších změn až do roku 1943, kdy došlo ke zjednodušení a zlevnění konstrukce; staré a nové obrněnce se potom označovaly jako Ausf. A a Ausf. B. Nepočítáme-li tyto dva výrobní standardy, vyskytovalo se i velké množství účelových verzí SdKfz 250. Tu nejčastější samozřejmě představoval obrněný transportér, jenž kromě řidiče a velitele přepravoval čtveřici pěšáků a zpravidla byl vyzbrojen dvěma kulomety MG 34 nebo MG 42 ráže 7,92 mm. Další varianty sloužily mj. pro kladení telefonních kabelů, velitelské účely (jeden takto upravený SdKfz 250 jménem „Greif“ používal i Erwin Rommel), průzkum, navádění dělostřelecké palby a dopravu munice. Samostatnou kapitolu tvořily verze vyrobené jako nosiče zbraní. Na SdKfz 250 se tak objevil např. 81mm minomet, krátký kanon ráže 75 mm, otáčivá věž s 20mm kanonem, protitankový kanon ráže 37 mm a dosti neobvyklý protitankový kanon s kuželovým vývrtem hlavně (zužujícím se z 28 na 20 mm). Vedle toho se samozřejmě objevila i celá řada polních improvizací. SdKfz 250 byl oblíbený a spolehlivý, ale nikdy nedosáhl významu svého „staršího bratra“ SdKfz 251. Celkem vzniklo téměř 6000 kusů a také SdKfz 250 mnoho let sloužil v československé armádě.

Oblíbený SdKfz 251 čili „Hakl“
Pokud lze nějaké vozidlo označit za symbol německé mechanizované pěchoty, nepochybně to je obrněnec SdKfz 251, navržený pro třítunovou nosnost a vyráběný firmou Hanomag. Stal se známým i jako „Hakl“, což je počeštěná verze označení H Kl 6, tedy názvu podvozku, jenž se pro výrobu obrněnce použil a který se shodoval s tahačem SdKfz 11 od téže firmy. První kusy ze sériové produkce se dostaly k vojákům na přelomu let 1938 a 1939, takže SdKfz 251 stihly už nasazení v Polsku. Po celou válku šlo o jeden z páteřních typů vozidel Wehrmachtu, což se dá doložit na obrovských výrobních číslech (celkem vzniklo snad cca 16 000 kusů) a na počtu variant. Podobně jako u SdKfz 250 docházelo ke zjednodušování, a to ve více krocích, jelikož po prvním standardu Ausf. A následovala postupně provedení B, C a D. Kromě toho vznikly i dvě desítky účelových verzí. Tou hlavní byl pochopitelně znovu obrněný transportér se dvěma kulomety, ale tentokrát pro velitele, řidiče a deset pěšáků. Další verze sloužily pro spojovací a velitelské účely, převoz munice, dopravu ženijní výbavy, evakuaci raněných nebo řízení palby dělostřelectva. Opět vznikla řada nosičů zbraní, jejichž výčet zahrnuje 81mm minomet, krátký 75mm kanon, lehký 37mm protitankový kanon, protiletadlové kulomety ráže 15 mm a kanony ráže 20 mm, plamenomety, lafety pro neřízené rakety a coby úplný vrchol 75mm protitankový kanon, ačkoli to už byl spíš důkaz zoufalství Němců na konci války. Technicky nejzajímavější ale byla verze Uhu („Výr“), jež nesla velký infračervený světlomet pro noční operace. Většina obměn SdKfz 251 se každopádně osvědčila, po válce „Hakl“ mnoho let působil v čs. armádě a vytvořil i základ pro čs. transportér Tatra OT-810, již poháněný dieselovým motorem. Stojí za zmínku, že AČR vyřadila poslední OT-810 až v 90. letech!

Experimenty a ambiciózní sWS
Vedle devíti výše popsaných typů, které se dostaly do sériové produkce, samozřejmě vzniklo i mnoho různých návrhů či prototypů. Většinou se jednalo o samohybná děla (Selbstfahrlafette) na polopásových podvozcích, jež dostala obrněné korby a kanony ráže od 37 do 75 mm, avšak do masové produkce žádné z nich nepostoupilo. Stojí za zmínku, že dvojice prototypů vozidla Panzer Selbstfahrlafette III se 75mm kanonem byla skutečně nasazena v boji v rámci jednotek Afrika Korps. V každém případě se v průběhu války projevilo, že polopásová vozidla mají jak značné výhody, tak i některé nevýhody, mj. značně složitou a nákladnou výrobu, protože bylo vlastně nutno splnit požadavky na kolová i pásová vozidla současně. Jelikož se ale „polopásy“ celkově hodně osvědčily, nechtěli Němci na svém přístupu nic měnit. Přesto však v roce 1941 došli k závěru, že je třeba zavést do služby nový polopásový tahač, který perspektivně nahradí všechny střední tahače, v části úkolů i ty těžké a bude schopen plnit i mnoho dalších rolí. Tím, kdo jej dodával, se stala společnost Büssing-NAG a vozidlo obdrželo oficiální vojskový název sWS („schwerer Wehrmachtschlepper“), kupodivu ovšem nedostalo číslo v rámci řady SdKfz. Výroba začala v roce 1943, jenže probíhala s přestávkami a navzdory zapojení dalších závodů (mj. firmy Tatra) vzniklo celkově jen cca 380 kusů. Čistě technicky ale byl sWS velmi dobrou konstrukcí s širokými možnostmi nasazení. Vedle tahání zbraní a vezení osob či nákladů mohl sloužit jako nosič zbraní a část exemplářů obdržela i pancéřování. Občas se uvádí, že sWS byl nejpokročilejší konstrukcí „polopásu“ vůbec, ale nepochybné je, že narůstající válečný tlak již Němcům prostě neumožnil potenciál tohoto vozidla využít.
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Improvizace pro ruskou zimu
Krutá zima 1941–1942, kterou musela německá armáda strávit na východní frontě, znamenala pro její logistiku enormní zátěž. Nákladní automobily nezvládaly ruské klima a terén, zatímco polopásové tahače nešlo jen tak snadno přesunout z jejich standardních funkcí. Záhy se ovšem našlo provizorní řešení, jež využívalo faktu, že právě končila výroba lehkého tanku PzKpfw II a bylo k dispozici mnoho podvozků z tohoto obrněnce. Prostým spojením přední části a korby nákladního vozu a prvků tankového šasi tedy vznikl improvizovaný polopásový nákladní vůz, jenž obdržel slovní název Maultier. Nejčastější bylo provedení SdKfz 3 s nosností okolo dvou tun, jehož základ tvořil zpravidla vůz Opel Blitz (v menším počtu se tak upravovaly i jiné, mj. od značek Ford či Mercedes-Benz), kdežto těžší SdKfz 4 byl založen na vozu Daimler-Benz a uvezl přes čtyři tuny zátěže. Maultier (česky „Soumar“) se sice v terénu nevyrovnal „pravým“ polopásovým vozidlům, ale byl levný a svou roli plnil velmi dobře. O jeho kvalitách vypovídá i fakt, že z něj byl odvozen samohybný raketomet Panzerwerfer 42. V podstatě šlo o obrněnou karosérii s deseti trubicemi pro rakety 15-cm Wurfgranate 41. Německá armáda získala kolem 4000 vozidel Maultier včetně asi tří stovek raketometů.
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