Rakouské obrněnce:
Z Bundesheeru do Wehrmachtu

Meziválečná rakouská armáda stále reprezentuje poměrně málo probádané téma, ačkoli šlo o sílu v řadě ohledů vysoce zajímavou a vyspělou. Za pozornost stojí mj. některé typy obrněných vozidel, které v Rakouské republice vznikly a o něž následně projevili zájem i Němci, jejichž armáda je převzala do svých služeb.

Není příliš známým faktem, že myšlenka nasazení tankových útvarů jako hrotu ofenzivy měla částečně i rakouské kořeny, protože na formulaci teoretických základů této koncepce se hodně podílel rakouský generál Ludwig Eimannsberger. Pro tehdejší realitu ale bylo dosti příznačné, že ačkoliv Bundesheer (jak se rakouská armáda jmenovala a pořád jmenuje) jeho teze přijímal a podporoval, skutečná vybavenost rakouských obrněných útvarů značně zaostávala za tím, co si Eimannsberger představoval. Přesto ale v alpské republice vzniklo i několik pozoruhodných a originálně řešených typů obrněných vozidel, které skutečně zasáhly do boje, byť se tak stalo převážně až pod vlajkou nacistického Wehrmachtu.

Rakouské obrněné automobily
Určitě nejznámějším rakouským kolovým bojovým obrněncem je typ ADGZ (Austro-Daimler Geländegängiger Zugwagen), jehož prototyp byl zkonstruován roku 1933. O dva roky později se rozběhla sériová produkce, ze které vzešlo 27 kusů. Šlo o osmikolové vozidlo, jež vynikalo takříkajíc „symetrickou“ konstrukcí, protože motor byl umístěný uprostřed korby, převodovka dovolovala jízdu stejně rychle vpřed i vzad a vozidlo mělo dokonce i dva řidiče. Vedle nich se v korbě nalézala místa pro dva kulometčíky, kdežto ve věži pracovali velitel, střelec a nabíječ. Věž nesla 20mm kanon Tankgewehr M.35 a 8mm kulomet M.07/12, další dva kulomety téhož typu byly montovány v korbě. ADGZ v rakouské armádě sloužil především jako průzkumný a hlídkový prostředek a spadal do kategorie, pro niž němčina používala slovo „Strassenpanzer“. Jednalo se tedy o obrněnec určený zejména k činnosti na silnicích, nikoli v terénu, přestože se samozřejmě mohl odvážit i mimo pevné cesty. Velení Bundesheeru ale stálo také o menší typ, jenž by nabídl vyšší terénní pohyblivost, a proto v roce 1936 vytvořilo nové specifikace, které se o rok později zhmotnily v podobě prototypu ADSK (Austro-Daimler Späh-Karette). V roce 1938 začala sériová výroba, která ovšem skončila po pouhých pěti kusech. Čtyřkolový ADSK byl daleko menší a lehčí než ADGZ a jako výzbroj nesl pouze jeden kulomet v čele korby, ale vyznačoval se výbornou terénní průchodností. Němci po anšlusu Rakouska onu pětici vozidel převzali a užívali k výcviku, ale další ADSK už neobjednali. Jinak tomu bylo s osmikolovými ADGZ, jež se dočkaly pochvaly a byly zařazeny k německé policii. Za války sloužily zejména k týlovému hlídkování či akcím proti partyzánům, ale s osádkou zredukovanou jenom na čtyři osoby. Osvědčily se natolik, že přišla objednávka na dalších 25 vozů, jež potom užívala divize SS Prinz Eugen mj. na území Jugoslávie. Velice neobvykle řešené, ovšem povedené rakouské „osmikolky“ tak vydržely ve službě až do roku 1944.

Bizarní kolopásová koncepce
V době příchodu německé armády vlastnil rakouský Bundesheer pouze jeden skutečný tank, a to zkušební kus švédského lehkého vozidla Landsverk L-60. Provozoval však 72 kulometných tančíků od italské firmy Ansaldo, konkrétně typy CV 33 a CV 35. Také ty se potom přesunuly do inventáře Wehrmachtu, jenž je využíval pro nácvik boje pěšáků proti tankům a patrně i pro školení řidičů. Němci získali také jeden prototyp šestikolového obrněného automobilu ADKZ (Austro-Daimler Kraft-Zugwagen), který nesl ve věži shodnou výzbroj jako ADGZ, ale oproti němu byl lépe pancéřovaný. Zkoušky ve Wehrmachtu sice potvrdily kvalitu konstrukce, avšak zůstalo právě jen u toho, jelikož Němci měli již tak velmi pestrý park průzkumných obrněnců, a proto sériová výroba ADKZ nikdy nezačala. Jednoznačně nejúspěšnějším z rakouských typů obrněných vozidel se však stal design, který původně vznikl s poněkud jiným účelem a spadal do kategorie tzv. kolopásových vozidel. Tak se jmenovaly konstrukce, které měly kombinovat výhody kolových a pásových podvozků, ale jinak než klasické „polopásy“. Vozidlo tedy mělo vlastně dva nezávislé podvozky, které mělo dle situace střídat. Mezi hlavní zastánce této ideje patřil proslulý německý konstruktér tanků Joseph Vollmer, kdežto v Rakousku to byl zejména Heinrich Kniepkamp. Jeho tým v roce 1929 postavil prototyp tahače, a ačkoli řešení přechodu mezi kolovým a pásovým režimem bylo hodně komplikované, kolopásová koncepce vzbudila zájem Bundesheeru. Ten proto vydal nové specifikace, podle nichž podnik Saurer v roce 1935 postavil prototyp tahače RR-6, kde zkratka znamenala „Räder-Raupen“ („kola-pásy“). Dalším vývojem vznikl zdokonalený model RR-7 a v roce 1937 armáda objednala 160 kusů, jež měly sloužit jako dělostřelecké tahače. Vůz měl pásový podvozek, avšak po bocích se nalézala čtyři velká kola s pneumatikami. Ta se mohla spustit dolů, takže se celý vůz nadzvedl, pásy zůstaly nad povrchem a RR-7 jezdil vyšší rychlostí na kolech.

Vozidlo pro frontový průzkum
Původní podoba vozidla Saurer RR-7 odpovídala dělostřeleckému tahači, Bundesheer však již uvažoval i o obrněné průzkumné variantě. Z oněch 160 objednaných kusů ale bylo dodáno jen patnáct, než přišel anšlus. Wehrmacht tyto sériové vozy převzal a následně omezeně používal, avšak nikoli primárně v původně zamýšlené úloze tahačů, protože na záď přibyla ložná plocha s plachtou, a proto vznikl terénní prostředek pro přepravu nákladů. Německý Armádní zbrojní úřad (Heereswaffenamt) však ještě v roce 1938 projevil zájem také o onu zmíněnou myšlenku varianty s obrněnou korbou. Firma Saurer tedy dostala objednávku na 140 kusů modifikované verze, jejíž tovární jméno znělo podle různých zdrojů RK-7 nebo RR-7/2. Nepochybné ovšem je, že německá armáda jí přidělila formální označení SdKfz 254. V dokumentech se ale někdy objevoval též typicky německý složitý název „Mittlere Gepanzerte-Beobachtungskraftwagen“ (tzn. střední obrněný pozorovací motorový vůz), který napovídá, k čemu mělo vozidlo sloužit. Němce totiž zaujala právě schopnost dle potřeby měnit terénní pásový a silniční kolový režim, takže vozidlu přiřknuli úlohu prostředku pro frontový průzkum, konkrétně pro navádění palby dělostřelectva. Tomu odpovídalo i vybavení, protože obrněnec dostal tři radiostanice, jež byly doplněny sestavou antén. Mezi charakteristické rysy SdKfz 254 tak patřila i rozměrná rámová anténa, jež byla umístěna na horní straně obrněné korby. Určitou zvláštností vozidla však byla absence organické výzbroje, neboť se vůbec nečekalo, že by se dostával do bojového kontaktu s nepřítelem. Čtyřčlenná osádka tudíž musela spoléhat na své osobní zbraně, byť běžnou praxí údajně bylo, že se do akcí vozil 7,92mm kulomet MG 34. Ochranu proti ostřelování zajišťoval ocelový pancíř, jenž byl (v souladu s německou konstrukční školou) skloněn v ostrých úhlech, jež snižovaly riziko kolmého dopadu projektilu. O pohon vozidla se staral dieselový čtyřválec Saurer CRDv, jenž produkoval max. výkon 52 kW.

Zajímavý, ale zbytečně složitý
Nejzajímavější rys obrněnce SdKfz 254 ovšem pochopitelně představovalo jeho kombinované pojezdové ústrojí. Šlo o technicky vysoce propracované, ačkoliv značně složité řešení. Pásová část podvozku čítala přední pár hnacích kol, zadní pár napínacích kol a šest párů pojezdových kol, které byly odpruženy vinutými pružinami. Na vnějších stranách byla umístěna čtyři velká silniční kola, jejichž systém zvedání a spouštění byl spojen s motorem. Poměrně málo se však ví, že ona změna obou režimů chodu se dala uskutečňovat i za jízdy, a to podle předpisů až do rychlosti 20 km/h, v nouzi i 40 km/h, ovšem celý systém tím samozřejmě trpěl, a tudíž klesala jeho už tak ne právě nejlepší odolnost a životnost. Provoz SdKfz 254 ve Wehrmachtu potvrdil to, k čemu dospěly rovněž jiné země, které zkoušely či provozovaly kombinovaná kolopásová vozidla, tedy že jde o technicky velice zajímavou slepou uličku. Celá koncepce fungovala, ale byla hodně komplikovaná, pro podmínky fronty příliš křehká a náročná na údržbu. SdKfz 254 byly začleňovány zejména do sestavy motorizovaných dělostřeleckých pluků tankových divizí a dá se prokázat jejich přítomnost u 1., 2., 6., 7., 8., 9., 11., 14. a 15. tankové divize. Rakouské obrněnce se tak dostaly do severní Afriky a na východní frontu, ale postupně podlehly tamním extrémním podmínkám a pochopitelně i nepříteli. Jeden SdKfz 254 ukořistili Britové v Africe a dnes jde o jediný plnohodnotně dochovaný kus. Vedle něj existuje ještě jeden vůz, avšak ten odpovídá oné neobrněné nákladní verzi a pyšní se hodně dramatickou historií. Ve stavu vraku ho totiž po válce nalezl český inženýr František Uhlík, jenž jej opatřil provizorním pancířem a 25. července 1953 s ním prorazil pohraniční zátarasy, a tak se spolu se sedmi dalšími osobami dostal do Západního Německa. Uhlíkův „Tank svobody“, jak ho hned překřtila média, je dnes majetkem soukromého sběratele v USA coby připomínka zvláštní konstrukce vozidla, která se nakonec uplatnila skutečně mimořádným způsobem.
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Parametry hlavních typů rakouských obrněnců

ADGZ
ADSK
SdKfz 254
Standardní osádka
4–7 mužů
4 muži
4 muži
Bojová hmotnost
12,0 t
3,2 t
6,4 t
Celková délka
6,26 m
3,72 m
4,50 m
Celková šířka
2,16 m
1,95 m
2,07 m
Celková výška
2,56 m
1,70 m
2,20/1,96 m
Výkon motoru
111 kW
44 kW
52 kW
Max. rychlost
70 km/h
75 km/h
60/30 km/h
Max. dojezd
450 km
280 km
400/90 km
Max. síla pancíře
11 mm
7 mm
15 mm
Dvojice údajů u vozidla SdKfz 254 znamená na kolech/na pásech.
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