Rommelovy hračky:
Neobvyklá vozidla jednotek Afrikakorps

Většinu výbavy německých expedičních sil v Africe představovala jenom lehce upravená technika ze standardního arzenálu Wehrmachtu. Vyskytovalo se však i několik výjimek, neboť německé velení poslalo do Afriky experimentální samohybné dělostřelecké zbraně a také pozoruhodné obojživelné pásové vozidlo.

Po prvotních velkých úspěších začaly expediční jednotky Afrikakorps ve druhé polovině roku 1941 narážet na stále větší potíže, dané (kromě jiného) posilováním britské armády. Bylo tedy rozhodnuto poslat Rommelovým silám nové typy speciální techniky, které měly zvrátit situaci a opět dodat německým jednotkám iniciativu. Šlo o celkově o pět typů vozidel, z nichž dva se řadily mezi polopásové stíhače tanků, další dva představovaly houfnice na pásovém podvozku a třetí byl pomocným obojživelníkem. Souhrnně je však nutno říci, že „hračky pro Rommela“, ač jim v některých případech nelze upřít konstrukční originalitu, vesměs nedovedly splnit svůj účel a jejich vliv na válečné události v Africe byl zanedbatelný.

Zvláštní polopásový lovec tanků
Mezi velmi problematické protivníky německých vojsk v Africe patřily britské pěchotní tanky Matilda. Byly pomalé a nepříliš dobře vyzbrojené, ale těžily z výjimečně silného pancíře, jenž odolával většině německých protitankových kanonů. Ve vrchním velení německé armády tedy bylo 11. srpna 1941 přijato rozhodnutí posílit kapacity Afrikakorpsu v tomto směru. Žádost se dostala k firmě Büssing-NAG, jež produkovala zejména polopásová vozidla a už ve 30. letech se zabývala vývojem „lovců tanků“ na tehdy nesmírně populárních polopásových podvozcích. Zkonstruovala několik prototypů s označením 7,5 cm Selbstfahrlafette Model 1, jež nesly (jak jméno napovídá) 75mm protitankové dělo. Do sériové výroby se nedostaly, avšak nová žádost přiměla společnost se k této konstrukci vrátit. Na podzim 1941 tak byla vyrobena dvě vozidla, která měla název Panzer-Selbstfahrlafette II, popř. 7,5 cm Kanone L/41 auf Zugkraftwagen 5t. To sdělovalo, že se jedná o 75mm kanon s hlavní o délce 41 násobků ráže, který je posazen na podvozku tahače Zugkratfwagen o tažné síle 5 tun. Původní tahač se označoval i jako SdKfz 6 a byl nepancéřovaný, kdežto nový „lovec tanků“ byl opatřen pancířem o síle od 10 do 20 mm. O výrobu obrněné nástavby a též zbraně se postarala zbrojovka Rheinmetall-Borsig. Kanon se nalézal v otočné věži. Vozidlo poháněl motor Maybach HL 45 o výkonu 110 kW, jenž byl pro německé polopásové vozidlo umístěn dosti neobvykle vzadu. Stroj Panzer-Selbstfahrlafette II dosahoval rychlosti 50 km/h a měl čtyřčlennou osádku. Oba kompletní kusy byly dodány 605. oddílu stíhačů tanků (Panzer-Jäger-Abteilung 605); první stroj dorazil do Afriky v lednu 1942 a druhý v březnu 1942, avšak podrobnější zprávy existují jenom o nasazení prvního. Na konci května 1942 se zapojil do Rommelovy protiofenzívy, tzv. operace Venezia, během které podle oficiálních hlášení zničil tři britské tanky, avšak poté byl ztracen, což dokumentují i fotografie vyhořelého obrněnce, které pořídili Britové. Druhý exemplář konstrukčně vysoce zajímavého, ale nakonec vcelku bezvýznamného vozidla zmizel beze stopy.

Instalace sovětského kanonu
Také druhý samohybný protitankový zbraňový systém, který byl vytvořen pro Afrikakorps, se vyznačoval polopásovým podvozkem. Vskutku pozoruhodná však byla jeho základní výzbroj, která nebyla německého, nýbrž sovětského původu. Němci po invazi do SSSR ukořistili velké počty 76,2mm protitankových kanonů F-22. Ty překonávaly většinu německých typů, takže je Wehrmacht záhy zařadil do služby pod názvem Feldkanone 296(r) a rozběhly se také práce na samohybných prostředcích s těmito výkonnými děly. Na základě zmíněného rozkazu ze srpna 1941 měl být pro Afrikakorps vyroben polopásový nosič sovětského kanonu. Jako základ opět posloužil osvědčený tahač SdKfz 6, jehož přestavbu provedla firma Alkett. Vznikl stroj, který obdržel oficiální jméno 7,62 cm FK 296(r) auf gepanzerter Selbstfahrlafette, popřípadě SdKfz 6/3. Nešlo o příliš sofistikovanou konstrukci, naopak se dá říci, že působila velmi provizorním dojmem, jelikož záleželo na tom, aby bylo nové vozidlo k dispozici rychle a levně. Společnost Alkett odebrala v říjnu a listopadu 1941 devět podvozků, jež vybavila pancéřováním bojového prostoru o síle 4,5 mm. V přední části tohoto prostoru (tj. za a nad prostorem řidiče) se nalézal samotný protitankový kanon, který si kupodivu ponechal původní kolovou lafetu. Pro obsluhu byli potřeba čtyři muži, a to střelec, nabíječ a dva nosiči munice, kromě kterých byl ve vozidle i řidič a velitel. K dispozici byla zásoba sta kusů střeliva, obrněnec však nedostal žádnou další pomocnou výzbroj. Devět vyrobených exemplářů bylo odesláno do Afriky, opět k 605. oddílu stíhačů tanků. Dorazily tam v průběhu ledna a února 1942 a účastnily se několika bitev, avšak celkové hodnocení nebylo právě nejlepší. Sovětský kanon byl vynikající, ovšem jeho nosič se ukázal být velmi pomalým a zranitelným. Všech devět kusů bylo postupně ztraceno v boji. Na základě konstrukce SdKfz 6/3 měl být vytvořen zdokonalený obrněnec Diana, jenž měl kromě dalších změn dostat zbraň PaK 36(r), což byla upravená německá kopie sovětského děla (nově v ráži 75 mm). Toto vozidlo ale neopustilo stádium návrhu.

Houfnice na tankovém podvozku
Kromě samohybných protitankových zbraní se řešila i otázka samohybného dělostřelectva, jež mělo podpořit Rommelovu protiofenzívu na jaře 1942. Mezi požadavky, jež se tehdy objevily, figurovala i samohybná úprava 150mm pěchotní houfnice sIG 33 (schwere Infanteriegeschütz 33), což byla jedna z hlavních zbraní pro podporu německé pěchoty. V samohybné verzi se už objevila dříve, a sice na šasi tanku PzKpfw I. Byla s úspěchem využita při útoku proti Francii, ale armáda projevila zájem o výkonnější obrněnec na podvozku tanku PzKpfw II. Již v červnu 1940 začaly testy prototypu. Vzniklo několik exemplářů, jež měly původní tankové podvozky s pěti páry pojezdových kol, finální podoba však měla kvůli zvýšení stability podvozek trochu rozšířený, prodloužený a vybavený šestým párem kol. Samotná houfnice se nalézala v nízké a otevřené hranaté nástavbě, chráněné pancířem o max. síle 30 mm. K dispozici bylo deset kusů munice a se čtyřčlennou osádkou obrněnec vážil zhruba 12 tun. Obdržel oficiální název 15 cm sIG 33 B Selbstfahlafette a armáda objednala sérii dvanácti kusů, které měly být hotovy v září 1941, aby ještě do konce roku mohly vyrazit do Afriky, ale vše mělo asi čtyřměsíční zpoždění a první nové samohybné houfnice získal Afrikakorps až v únoru 1942. Dvanáct kusů pak bylo rozděleno mezi dvě zvláštní roty samohybných pěchotních houfnic (č. 707 a 708). Pro vozidlo se občas užívalo rovněž neoficiální označení Sturmpanzer II nebo přezdívka Bison. Od května 1942 se nové zbraně účastnily bojů, ale výsledky byly dost rozpačité. Sama houfnice se velice osvědčila, ovšem podvozek PzKpfw II zklamal. Pohonná soustava se ukázala jako příliš slabá, navíc v pouštních podmínkách velice trpěla kvůli horku a prachu, takže část vozidel byla stále mimo provoz kvůli poruchám. Hodnotící zpráva Afrikakorpsu tak v závěru doporučila, aby se jako podvozek houfnice sIG 33 v budoucnu využil spíše tank PzKpfw III. V této souvislosti je možno poznamenat, že jeden improvizovaný exemplář této kombinace (čili instalace houfnice sIG 33 na šasi PzKpfw III) byl v jedné polní dílně v Africe opravdu zhotoven, ale podrobnější informace o něm se bohužel zatím nepodařilo zjistit.

Využití francouzského tahače
Další „Rommelova hračka“ představovala opět využití kořistního typu techniky. Konkrétně se jednalo o francouzský pásový tahač Lorraine 37L, který patřil mezi nejmodernější vozidla, jež měla francouzská armáda k dispozici. Po kapitulaci Francie převzali Němci zhruba 360 kusů a zpočátku je využívali především jako tahače (protože sami srovnatelné vozidlo neměli), avšak kapitán německého dělostřelectva Alfred Becker přesvědčil velení, že onen pásový stroj, který byl ve Wehrmachtu nazýván Lorraine-Schlepper (f), je perfektní platformou pro dělostřelecké zbraně. Vznikla konverze jménem Selbstfahrlafette auf Lorraine-Schlepper, která umožňovala instalaci různých hlavňových zbraní. Sériově se vyráběly tři různé varianty, které nesly 75mm protitankový kanon PaK 40 (tato kombinace byla známa také jako Marder I), 105mm houfnici lFH 18/4 a 150mm houfnici sFH 13/1. Verze s protitankovým kanonem se uplatnila hlavně na východní frontě, vozidla se 105mm houfnicí putovala na západní frontu a konečně modifikace s houfnicí ráže 150 mm byla určena primárně pro Afrikakorps. Motivem byl předpoklad, že se Rommelovy jednotky v případě úspěšné protiofenzívy a dalšího postupu budou muset potýkat s kvalitními britskými opevněními v Egyptě i dalších zemích. Vozidlo dostalo označení 15 cm sFH 13/1 auf Lorraine-Schlepper a vyznačovalo se masivní otevřenou krabicovitou nástavbou na zádi. Pancíř měl sílu od 8 do 10 mm a na silnici vozidlo jezdilo rychlostí až 35 km/h, avšak v terénu rychlost klesala na cca 8 km/h. Série prvních třiceti strojů byla v továrně firmy Alkett dokončena v červnu 1942 a okamžitě odeslána do Afriky. Němci je potom použili v bitvě u El Alameinu, kde houfnice předvedly poměrně dobré výkony, ale do prosince 1942 byly všechny postupně ztraceny v boji. Později bylo dodáno ještě 72 kusů, jež zhotovilo tzv. Baukommando Becker (podnik nalézající se v Paříži a řízený zmíněným kapitánem Beckerem); tyto zbraně se uplatnily v bojích proti Spojencům na západní frontě.

Obojživelník pro invazi
Konstrukčně zřejmě nejzajímavější „hračkou“ pro německé jednotky v Africe byl obojživelný tahač Landwasserschlepper (občas uváděný též jako Land-Wasser-Schlepper, zkráceně LWS). Neodbytně se vnucuje otázka, k čemu byl pro pouštní válku vhodný plovoucí stroj. Vysvětlení je vcelku prosté; součástí Rommelova protiútoku na jaře 1942, tzv. operace Venezia, totiž měl být i diverzní útok do britského týlu, který měl proběhnout ve formě nevelkého obojživelného výsadku na egyptských březích. Právě za tímto účelem sáhla německá armáda k vozidlu, které bylo původně vytvořeno pro operaci Seelöwe, neuskutečněnou invazi do Velké Británie. Jeho původ se dá vysledovat až do roku 1936, kdy generální štáb německé armády projevil zájem o obojživelný tahač pro vyloďovací operace a pověřil vývojem firmu Rheinmetall-Borsig. Mělo jít o plovoucí pásové vozidlo, které by táhlo nákladní vlek, jenž by byl také plovoucí. Ve vodě by výsledná kombinace fungovala jako remorkér s vlečeným člunem, kdežto na souši by šlo o klasický pásový tahač s přívěsem. Lze říci, že z hlediska konstrukce byl Landwasserschlepper v podstatě remorkér s pásy. Trup měl jednoznačně „lodní“ tvar, což dále podtrhovala nástavba s kulatými okénky a tělesem na střeše, které silně připomínalo komín, ačkoli ve skutečnosti se jednalo o sání motoru. Oním motorem byl dvanáctiválec Maybach HL 120 TRM o výkonu asi 198 kW (265 koní). Na souši se LWS pohyboval pomocí pásů s osmi páry pojezdových kol, o pohyb ve vodě se starala dvojice lodních šroubů o průměru 80 cm, jež byly vestavěny do zádě a vybaveny ovládacími kormidly. V přední části zmíněné hranaté nástavby měli svá stanoviště tři členové posádky a za nimi následoval prostor, v němž mohlo být (evidentně však jen velice nepohodlně) přepraveno až dvacet vojáků s výzbrojí. Jinak dobře řešený Landwasserschlepper měl ovšem dvě velké slabiny, které jeho bojovou využitelnost povážlivě snižovaly; nebyl totiž nijak pancéřován a nenesl žádnou montovanou výzbroj.

Nezdařený diverzní výsadek
Jak již bylo řečeno, základním úkolem Landwasserschlepperu bylo táhnout nákladní vlek. Ten byl vyvinut ve dvou variantách, z nichž první měla nosnost asi 10 tun a druhá 20 tun. První se měl používat např. pro tanky PzKpfw II, zatímco druhý pro těžší PzKpfw IV nebo polopásové tahače SdKfz 9. Oba vleky byly šestikolové a stavěla je firma Kässbohrer. Na podzim 1940 se německým generálům předvedla trojice prototypů Landwasserschlepperu s přívěsy a zdálo se, že jde o povedenou a perspektivní konstrukci. Generálové byli spokojeni, pomalu se rozbíhala sériová produkce a pracovalo se na zdokonalené podobě s pancéřováním, ale vývoj válečných událostí pak rozhodl jinak. Německému letectvu se nepodařilo zlomit odpor Británie, takže se musela naneurčito odložit i operace Seelöwe (k níž Hitler ostatně choval nedůvěru). Pro tahač Landwasserschlepper to znamenalo konec podpory, takže bylo vyrobeno pouze dalších čtrnáct sériových kusů a zhruba na rok byl celý projekt v podstatě „u ledu“. Nový zájem tedy přinesla až plánovaná Rommelova protiofenzíva v severní Africe, kterou měl doplnit obojživelný útok do týlu Britů v Egyptě. Za tímto účelem byla vytvořena tzv. Kampfgruppe Hecker, která měla k dispozici jeden Landwasserschlepper, dvě velká výsadková plavidla a čtyři malé remorkéry. Pomocí této techniky měla přepravit na egyptské břehy příslušníky německých speciálních sil (známý Prapor 800 čili „Brandenburg“), německé ženisty a navíc italské vojáky ze zvláštního praporu San Marco. Do arzenálu výsadkové jednotky patřily i tři kořistní britské tanky Mk VI Crusader. Diverzní útok měl začít 26. května 1942, avšak v noci na onen den byla celá sestava napadena britskými bombardéry a utrpěla těžké škody. O tři dny později byla výsadková akce zrušena, takže ani obojživelné tahače Landwasserschlepper už do boje nezasáhly. Nesporně se jednalo o pozoruhodnou a potenciálně užitečnou konstrukci, ovšem v důsledku průběhu války zkrátka nedostala příležitost pro praktické uplatnění.
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Takticko-technická data vozidla Landwasserschlepper
Bojová hmotnost: 13 tun
Celková délka: 8,6 n
Celková šířka: 3,16 m
Celková výška: 3,13 m
Max. rychlost jízdy: 40 km/h
Max. rychlost plavby: 12,5 km/h
Max. dojezd na silnici: 240 km

Rommelovy falešné tanky
Mezi nejdůležitější vozidla německé armády ve II. světové válce jistě patřil automobil KdF 82 neboli Kübelwagen, u nás známý též pod přezdívkou „Kaďour“. V zásadě se jednalo o terénní vojenskou obměnu vozu Volkswagen Käfer, tzn. legendárního „Brouka“. KdF 82 lze označit i za německý ekvivalent slavného amerického džípu, čemuž odpovídá i skutečnost, že existoval v mnoha různých účelových verzích. Bylo mezi nimi i vozidlo, které neslo na karosérii malou věžičku a po bocích úchyty pro tělesa připomínající kryty pásů. Výsledkem poté bylo, že auto vzdáleně připomínalo lehký tank. Zpočátku měly tyto vozy, označované jako KdF 82/3 neboli Panzeratrappe, sloužit pro jednoduchý výcvik, ale pak se objevil i návrh využít je pro zmatení nepřátelských průzkumníků, zvláště leteckých. Zdá se ovšem, že KdF 82/3 nakonec nebyly do Afriky poslány. Přesto se pak na severoafrickém bojišti objevilo něco dosti podobného, ačkoli šlo o polní improvizaci, kterou (prý) navrhnul sám Rommel. Ze dřeva a plátna byly zhotoveny lehké nástavby, jež se daly posadit na standardní Kübelwagen, jenž pak na dálku vyhlížel jako lehký tank či obrněný automobil. Tím se měl vyvolávat dojem větší síly Afrikakorpsu nebo se mohly fingovat přesuny německých jednotek v poušti. Němci však podle všeho zapomněli, že britské ozbrojené síly zaměstnávají výborné analytiky fotografií. Ti zanedlouho poznali, že na leteckých snímcích „tanků“ jsou pouze atrapy, takže tento zajímavý nápad svůj účel nesplnil a v pozdějších fázích africké kampaně se už neuplatňoval.
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