Duel: RG-42 vs. StHgr 24:
Dvě „klasiky“ mezi ručními granáty

Skoro v každém válečném filmu se vyskytuje scéna s ručními granáty, které se používají v nejrůznějších situacích. Faktem je, že tyto jednoduché, ale stále účinné zbraně úspěšně slouží již mnoho desítek let. K nejznámějším typům v tomto oboru patří útočné granáty, které vlastnila Rudá armáda a Wehrmacht.

Ruční granáty se nejčastěji dělí na útočné a obranné. Ty první působí hlavně tlakovou vlnou a střepiny účinkují pouze na relativně krátkou vzdálenost, aby neohrozily vlastní útočící vojáky, což jim ostatně propůjčilo i jméno. Naopak granáty obranné sází primárně na efekt střepin, jež dokážou zabíjet i na vzdálenost desítek metrů. Sovětský ruční granát RG-42 a německý granát Stielhandgranate 24 náleží oba do druhé kategorie, přesto se od sebe ovšem značně lišily. Kdo měl tedy k dispozici lepší granáty, Sověti nebo Němci?

Vývoj, který vedl ke konzervě
V roce 1933 začala Rudá armáda používat nový ruční granát RGD-33 konstruktéra Ďakonova. Jednalo se o zbraň, jež představovala typický produkt zbrojního průmyslu počátku 30. let, kdy se objevila řada nových technologií, díky nimž vznikly výrazně pokročilejší zbraně (kdežto ve 20. letech se pořád spíše navazovalo na první světovou válku). Stinnou stránkou však bylo, že tyto zbraně byly nezřídka komplikované, výrobně náročné a drahé. A to se týkalo také granátu RGD-33, který byl sice bojově efektivní a mohl výborně sloužit coby nástroj útočný i obranný (stačilo na něj nasadit válcový „návlek“ vytvářející těžké střepiny), ovšem kvůli konstrukci se nehodil pro masovou výrobu. Sovětští zbrojní inženýři se samozřejmě pokoušeli problém řešit a počátkem roku 1941 (ještě před německým útokem) zařadila Rudá armáda do výzbroje nový útočný granát RG-41. Ten se ale naneštěstí příliš nepovedl. Byl sice jednodušší, ale stále šlo o výrobně dosti náročnou zbraň, navíc vykazoval menší účinnost a nedal se vybavit „návlekem“ pro úlohu obranného granátu. A aby toho nebylo málo, v létě a na podzim 1941 pozbyla Rudá armáda značnou část zásob granátů RGD-33, které padly do rukou postupujících Němců. Tím se situace v oboru ručních granátů stala opravdu zoufalou, ale naštěstí se právě tehdy objevily dva nové typy ručních granátů, a sice útočný RG-42 a obranný F-1, které však užívaly shodný (a velice povedený) typ zapalovače UZRG (univerzální zapalovač ručních granátů, potom byl vytvořen ještě zdokonalený UZRGM). Skutečnost, že se tyto zbraně opravdu velmi hodily pro masovou produkci ve válečných podmínkách, dokládá např. to, že tělo granátu RG-42 vypadá jako konzerva. Z hlediska konstrukce totiž o nic jiného nešlo, protože granát byl navržený tak, aby se dal vyrábět z ocelového (někdy pocínovaného) plechu na strojích, jež původně sloužily k produkci konzerv na maso, ryby a kondenzované mléko. Dodávalo je několik továren, takže dnes známe nejméně osm mírně odlišných provedení.

Fungování zapalovače UZRG
Tenký pocínovaný plech by pochopitelně nezaručil dostatečný střepinový účinek, ale i s tím si sovětský průmysl poradil, a to velice důvtipně. Uvnitř granátu, resp. mezi pláštěm a trhavinou byl svinutý pás ocelového plechu (podle provedení tři až šest vrstev, v některých verzích šlo o dva pásy), jenž byl rýhovaný, což při explozi způsobovalo fragmentaci. Za povedený prvek se musí pokládat i vysoce spolehlivý univerzální zapalovač UZRG, opatřený dopravní a vrhovou pojistkou a zasunutý do „plechovky“, tedy těla granátu. Dopravní pojistku udržovala na místě kroužková závlačka, zatímco vrhová pojistka držela stlačenou pružinu úderníku. Nejprve tedy bylo potřeba vytáhnout závlačku, kdežto ruka musela držet granát tak, aby byla páka dopravní pojistky přitisknuta k boku granátu. Jakmile granát opustil ruku vojáka, tato páka se vyklopila a uvolnila pružinu, což vymrštilo úderník proti roznětce. Ta zažehnula zpožďovač, který hořel 3,2 až 4,2 sekundy, načež se plamen dostal k rozbušce, jejíž exploze potom přivodila i výbuch hlavní trhavé náplně, kterou tvořil trinitrotoluen. Ruční granát RG-42, jehož tvůrcem byl S. G. Koršunov, tak představoval vysoce účinnou a současně jednoduchou zbraň. Armáda dostávala bedničky, z nichž každá obsahovala dvacet kusů granátů, které ale nebyly osazené zapalovači, místo nichž byly v tělech granátů tzv. dopravní zátky. Zapalovače UZRG byly sice v bedničce umístěny také, avšak ve dvou oddělených schránkách po deseti exemplářích. Granáty obvykle měly tmavě zelenou nebo khaki barvu, ale vyrábělo se rovněž černé cvičné provedení, v němž nebyla trhavá náplň a které produkovalo pouze kouř. Vzhledem k tomu, že se granát osvědčil, pokračovala produkce až do poloviny 50. let a některé další země (mj. Čína) jej vyráběly ještě delší dobu. Armády některých republik bývalého SSSR vyřadily RG-42 až na počátku nového století a ve třetím světě se tato „konzerva“ stále používá.

Násada s třecím zapalovačem
Pokud dojde řeč na německé pěchotní zbraně z druhé světové války, pak patrně i většina laiků pozná populární německý ruční granát, jemuž dali spojenečtí vojáci přezdívku „šťouchadlo na brambory“ (Potato Masher). Ta vycházela z neobvyklého tvaru, protože kromě válcového těla měl granát ještě dřevěnou násadu, která mu ostatně propůjčila i oficiální název v němčině, a to Stielhandgranate (běžně zkracováno na StHgr), tzn. násadkový ruční granát. Poměrně málo se ale ví, že se ve skutečnosti jednalo již o vynález z první světové války. První granát s takovým vzhledem se objevil v roce 1916 a o rok později se začalo dodávat standardizované provedení, jež dostalo označení Stielhandgranate 17. Nejrozšířenější provedení vzniklo jeho modernizací, která proběhla v roce 1924, a tudíž se nazývalo StHgr 24. Jednalo se o útočný granát, jenž měl tedy efekt založený primárně na tlakové vlně a na střepinách s relativně krátkým dosahem. Ve válci, který tvořil tělo granátu, se nacházela nálož trinitrotoluenu, ačkoliv později se používaly i jiné trhaviny, např. amonal. Tělo granátu bylo vylisováno z tenkého ocelového plechu a jeho horní strana obsahovala dutinu se závitem, do níž bylo potřeba našroubovat násadu, která byla soustružena z bukového dřeva. Ve středu násady byl vyvrtaný kanál, kterým procházela trhací šňůra, na jejímž opačném konci byla připojena porcelánová kulička (u některých provedení se jednalo o kroužek). Kuličku udržovalo na místě na konci násady víčko se závitem, které celou násadu současně uzavíralo. Voják proto nejprve odšrouboval víčko, načež zatáhl za kuličku či kroužek (a tím i za trhací šňůru). Tím došlo k aktivaci třecího zapalovače, což byl prvek, který se u výbušných zbraní užíval velice vzácně, avšak Němci jej považovali za ideální. Zapalovač způsobil zažehnutí zpožďovače, který po uplynutí doby 4,5 až 5,5 sekundy inicioval rozbušku s třaskavou rtutí, jež pak odpálila hlavní náplň granátu.

Nasazení německých granátů
Tělo bylo důkladně utěsněné a lakované, stejně tak násada byla napuštěna lakem, protože bylo třeba chránit granát před pronikání vlhkosti, která mohla způsobit nefunkčnost. Jinak ale šlo o skutečně povedený granát, u něhož měla násada i jiné pozitivní přínosy, např. jej stabilizovala během letu a omezovala nebezpečí, že se po hození nahoru do svahu skutálí zpátky. Zpočátku se granáty nosily na háčcích za pomoci oček připojených k tělu granátu, ale očka byla posléze odstraněna a granáty se jednoduše zastrkovaly za opasek. Provedení bez očka a vybavené také novým, odolnějším zapalovačem, které se začalo vyrábět v roce 1939, se někdy označuje jako Stielhandgranate 39 nebo Stielhandgranate 24/39. Granáty se obvykle dodávaly a dopravovaly v bednách po patnácti kusech. Výbušná těla ale byla v bednách oddělena od násad a rozbušek, jež se nalézaly v samostatných malých schránkách, takže granáty bylo třeba smontovat, což se mezi vojáky pokládalo za velmi neoblíbenou (a proto často za trest přidělovanou) práci. Vedle použití v roli útočného granátu se StHgr 24 dal nasadit i jako granát obranný, jestliže se na něj navléklo zesilovací pouzdro pro vytváření těžkých střepin. Němečtí vojáci také granáty někdy spojovali do „balíkových náloží“ (geballte Ladung), což bylo šest výbušných těl spojených do svazku kolem sedmého granátu s násadou. „Balík“ se osvědčil především jako improvizovaná protitanková zbraň. V roce 1943 se začal vyrábět další typ násadkového granátu, který obdržel název Stielhandgranate 43. Na pohled se hodně podobal svému předchůdci, ale ve skutečnosti se odlišoval tím, že násada u něj plnila opravdu jen pomocnou roli. Zapalovač (stejný typ jako ve „vajíčkovém“ granátu Eihandgranate 39) se totiž nacházel přímo ve válcovém těle, které se tedy dalo používat i samostatně bez rukojeti (např. jako nástražná nálož). Nový granát byl sice jednodušší, ale nikdy nedosáhl popularity granátu StHgr 24, o jehož kvalitě svědčí mj. fakt, že jej armáda Švýcarska vyřadila z výzbroje až v 90. letech.
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Parametry ručního granátu RG-42
Celková délka: 13 cm
Průměr těla: 5,5 cm
Celková hmotnost: 400 až 440 g
Hmotnost výbušniny: 110 až 120 g
Zpoždění: 3,2 až 4,2 sekundy
Běžná dálka hození: 30 až 40 m
Max. dolet střepin: 15 m

Parametry ručního granátu StHgr 24
Celková délka: 35,6 cm
Průměr těla: 6 cm
Celková hmotnost: 480 g
Hmotnost výbušniny: 165 g
Zpoždění: 4,5 až 5,5 sekundy
Běžná dálka hození: 27 až 37 m
Max. dolet střepin: 20 m

Měření sil
Sovětský granát RG-42 se zrodil pod tlakem zoufalé válečné situace, což se zákonitě projevilo v jeho jednoduché konstrukci, která umožnila opravdu masovou výrobu. Naopak StHgr 24 byl produktem mírového zlepšování granátu z „Velké války“, teprve později byla jeho konstrukce zjednodušena, ale přesto vždy reprezentoval technicky pokročilejší zbraň, a tak jeho produkce více zatěžovala průmysl. Kromě výbušných těl bylo totiž nutné dodávat i dřevěné rukojeti, jež přinášely některé přednosti i nevýhody. Ruční granát s násadou se zkrátka obecně lépe házel a samotná povaha jeho zapalovače jej činila velmi bezpečným, kdežto u RG-42 vždy hrozilo, že dojde k náhodné aktivaci granátu např. kvůli zachycení závlačky o oblečení, větve apod. Mezi nevýhody násadového granátu naopak (vedle větší výrobní náročnosti) patřil už prostý fakt, že byl větší, a tudíž voják nemohl nést takové množství, neboť násady mohly někdy překážet. Co zase nepochybně hovoří ve prospěch německé zbraně, to byla možnost používat ji jako útočný i obranný granát, kdežto SSSR po zkušenosti s příliš složitou „dvouúčelovou“ zbraní RGD-33 vsadil na dva různé typy (RG-42 a F-1), byť se společným zapalovačem. Ve výsledku je proto otázka, co bylo z průmyslového hlediska náročnější, zda německá výroba jednoho složitějšího granátu, nebo sovětská produkce dvou jednodušších granátů. Z hlediska ničivého účinku byl o něco silnější německý StHgr 24, jehož některé série ale trpěly poruchovostí, neboť u nich byla nedostatečně provedená ochrana vůči proniknutí vlhkosti, což zvláště v podmínkách východní fronty způsobovalo selhávání granátů. Celkově lze říci, že oba dva typy granátů byly výborné, avšak díky větší účinnosti, širším možnostem, pohodlnějšímu používání a vyšší bezpečnosti je asi oprávněné označit za lepší německý Stielhandgranate 24.
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