Rommelova velitelská vozidla

Erwin Rommel se proslavil také svým stylem velení přímo z frontové linie. Byl velitelem, který chtěl být nedaleko svých bojujících podřízených, aby si udržoval perfektní přehled o aktuální situaci na bojišti. Pro tento přístup ale Rommel zákonitě potřeboval velitelská vozidla s vysokou pohyblivostí a odolností.

Snad každý voják zná poučku, že „bez spojení není velení“. Přeneseně to znamená, že armády potřebují kvalitní a spolehlivé komunikační vybavení, a jelikož moderní válka je pochopitelně válkou manévrovou, musí být ono vybavení umístěno ve velitelských vozidlech. Ta tedy tvoří významný prvek struktury ozbrojených sil, ačkoli mimo odbornou sféru se jim nevěnuje příliš mnoho pozornosti. Zpravidla se jedná o velitelské úpravy tanků či obrněných transportérů, ale někdy se objevují i vozidla, která byla pro velitelskou roli speciálně od počátku konstruována. Ve výzbroji nejvyššího velení sil Afrikakorps se vyskytovaly obě kategorie, na čemž je ovšem paradoxní, že druhou zastupovaly ukořistěné britské obrněnce.

Lehký polopásový transportér
Takřka jistě nejznámějším jednotlivým vozidlem jednotek Afrikakorps (a pravděpodobně také nejznámějším exemplářem polopásového vozidla v dějinách) je velitelský transportér, v němž jezdil Erwin Rommel a který nosil na boku nápis Greif (gryf). Jednalo se o modifikaci vozidla SdKfz 250, jehož historie sahá až do druhé poloviny 30. let. Wehrmacht vsadil na polopásové stroje jako na optimální prostředek pro doprovod rychlých tankových svazů a hodlal zavést do služby dva typy obrněných transportérů, jež měly dopravovat mechanizovanou pěchotu. První obrněnec s nosností tří tun byl dobře známý SdKfz 251 (čili „Hakl“) od společnosti Hanomag a lehčí vůz s nosností jedné tuny měla vyrábět továrna Demag (obrněné korby pro obě vozidla pak zajišťoval podnik Büssing-NAG). Lehčí typ obdržel název „leichte Schützenpanzerwagen Sonderkraftfahrzeug 250“, což se samozřejmě zkracovalo na SdKfz 250. Kvůli úspoře financí a času využíval podvozek nepancéřovaného tahače SdKfz 10, ale měl novou korbu s pancířem s tloušťkou od 5,5 do 14,5 mm. Jeho pohon zajišťoval benzínový šestiválec Maybach HL 42 o výkonu 100 koní (75 kW) a vozidlo uvezlo řidiče, spolujezdce a čtyři vyzbrojené vojáky. Jeho prototyp byl zkompletován v roce 1939, kvůli upřednostňování většího SdKfz 251 však začala sériová výroba až na přelomu let 1940 a 1941. Pokračovala až do roku 1944 a celkově vzniklo skoro 6000 kusů (podle části pramenů dokonce přes 6600). Roku 1943 byly v designu vozidla provedeny změny v zájmu zjednodušení produkce; toto novější provedení lze snadno rozeznat podle rovného čela korby (zatímco u staršího je lomené).

Trojice Greif, Adler a Igel
Ve své základní podobě byl SdKfz 250 pěchotním transportérem, určitě však není překvapivé, že vznikla také řada odvozených variant. Byly mezi nimi např. různé nosiče zbraní, především protitankových. Na tomto místě je však nejdůležitější verze SdKfz 250/3, označovaná též jako „leichte Funkpanzerwagen“, tzn. lehké spojovací obrněné vozidlo. Šlo o velitelský stroj, který byl na první pohled rozeznatelný podle rozměrných antén radiostanic. Existovalo několik jeho sub-verzí s různými sestavami vybavení, označovaných římskými číslicemi. Některé prameny mluví o čtyřech, kdežto jiné o pěti. Rommelův velitelský stroj Greif každopádně představoval vozidlo s velkou rámovou anténou nad korbou, což dokazuje přítomnost radiostanice FuG 8 o výkonu 30 W, která byla vyrobena pro komunikaci s divizními velitelstvími na vzdálenosti do 40 km. Šlo tedy nejspíše o obrněnec sub-varianty SdKfz 250/3-III nebo IV, do jejichž výbavy onen typ stanice standardně patřil. Někteří experti dnes soudí, že Rommelovo vozidlo bylo ve skutečnosti odvozeno z verze SdKfz 250/5, což byl původně stroj k řízení dělostřelecké palby, ale to je spíše akademická debata, neboť Greif byl bez ohledu na původ značně upravený, a to nejen z hlediska spojovací výbavy, ale také po stránce komfortu, a tak šlo fakticky o „kusový“ unikát. Poněkud méně známý je ovšem fakt, že velení Afrikakorpsu provozovalo též další dva polopásové velitelské obrněnce SdKfz 250/3, které nesly označení Adler (orel) a Igel (ježek) a byly určeny pro důstojníky Rommelova štábu.

Britský obrněný hotel na kolech
Pokud ona trojice velitelských polopásových strojů představovala „jen“ modifikaci obvyklého obrněnce, pak další dvě Rommelova velitelská vozidla vzbuzují téměř groteskní dojem, neboť byla vyrobena ve Velké Británii. Ta byla prakticky jedinou zemí, která za druhé světové války ve větším měřítku vyráběla velitelská vozidla oné druhé zmíněné kategorie, tady taková, která nebyla odvozena od typů s jiným určením, nýbrž byla jako velitelská od počátku vyvíjena. Za nejúspěšnější typ této kategorie lze označit obrněnec AEC Armoured Command Vehicle, jenž byl vyráběn firmou AEC (Associated Equipment Company), která se původně proslavila coby dodavatel legendárních londýnských dvoupatrových autobusů. Stejně jako pro spoustu dalších britských firem znamenal začátek války i pro AEC přechod k výrobě vojenské techniky, která zahrnovala mj. obrněná auta nebo dělostřelecké tahače Matador, které se poté osvědčily i jako vynikající terénní nákladní automobily. Právě podvozek vozidla Matador potom AEC využila, když si britská armáda objednala speciální velitelské vozidlo, které vstoupilo do služby v roce 1941 pod označením AEC Armoured Command Vehicle. Krabicovitá karosérie byla vyrobena z oceli o síle 10 až 12 mm a o pohon se staral dieselový šestiválec AEC 187 o výkonu 95 koní (71 kW). Během války bylo postaveno 415 exemplářů, z nichž některé zůstaly ve službě až do 50. let. Pozoruhodně velký komfort vedl k tomu, že britští vojáci dali vozidlu přezdívku podle slavného londýnského hotelu, a sice „Dorchester“.

Rommelovi kořistní „Mamuti“
Vozidla AEC Armoured Command Vehicle samozřejmě provozovaly rovněž britské jednotky v severní Africe. Dne 8. dubna 1941 ale došlo k tomu, že trojice těchto obrněnců, které užívali britští generálové Richard O’Connor, Philip Neams a Michael Gambier-Parry, v poušti prostě zabloudila a byla ukořistěna průzkumnou jednotkou Afrikakorpsu. Brzy poté byla předvedena Rommelovi, který nešetřil chválou jejich již zmíněného komfortu a rozhodl se, že dvě vozidla převezme do svých služeb. Koneckonců, v německé armádě nebylo užívání kořistních vozidel z nejrůznějších zemí ničím neobvyklým, přestože německý generál v britském obrněnci musel i v tehdejším kontextu působit hodně zvláštně. V jednom z ukořistěných ACV nalezl Rommel další pozoruhodnou věc, a to brýle na ochranu proti slunci a prachu Perspex, které se pak staly téměř jeho „poznávací značkou“. Pokud jde o obrněnce, Němci jim dali přezdívku „Mammut“ a dva z nich, které pak Rommelův štáb skutečně používal, dostaly ještě „osobní“ jména Max a Moritz (podle postaviček z jedné německé dětské knihy). Obě vozidla obdržela německé kříže a „palmové“ symboly Afrikakorpsu. Max si nechal původní britské barvy, zatímco Moritz byl na přídi přetřen německou kamufláží. Oba sloužily až do jara 1942 a lze zmínit jednu příhodu, která se k nim váže: Při útoku britských letounů byl jeden z „Mamutů“ vážně poškozen a jeho řidič těžce zraněn, a tak si poté za volant na několik hodin sedl sám Erwin Rommel. Také to o slavném německém generálovi asi mnohé vypovídá.
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Parametry vozidel SdKfz 250/3 a AEC ACV

SdKfz 250/3
AEC ACV
Osádka
4 až 6
7 až 8
Bojová hmotnost
5,7 tuny
12,2 tuny
Celková délka
4,56 m
6,1 m
Celková šířka
1,95 m
2,36 m
Celková výška
2,4 m
2,9 m
Výkon motoru
75 kW
71 kW
Max. rychlost
59 km/h
60 km/h
Max. dojezd
300 km
450 km
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