Samohybná děla všeho druhu:
Nosiče zbraní na tankových podvozcích

Mezi nejdůležitější deriváty německých tanků patřila vozidla, která sloužila v roli nosičů zbraní. Vzniklo široké spektrum typů, jejichž úkoly sahaly od podpory pěchoty ve městě po likvidaci nepřátelských tanků. Tato pestrost však nakonec Třetí říši uškodila, protože v podmínkách války komplikovala masovou výrobu.

První německé tanky z počátku 30. let nebyly zrovna nejpovedenější, jenže Němci se dokázali hodně rychle učit, opravovat chyby a přicházet s novými řešeními. Střední tanky PzKpfw III a IV se ukázaly být mnohem kvalitnějšími konstrukcemi a z druhého se pak stal fakticky „tažný kůň“ Panzerwaffe, ačkoli potom přišly typy nové generace Panther a Tiger. Všechny německé tanky však spojovalo to, že jejich podvozky vytvořily základy pro nosiče zbraní, jejichž různé kategorie se označovaly jako útočná děla, stíhače tanků a samohybné houfnice. Některé z nich měly problematickou pověst, kdežto jiné se v bojovém nasazení opravdu osvědčily a ovlivnily vývoj obrněných bojových vozidel i v poválečném období.

Útočná děla k podpoře pěšáků
Koncept vysoce mobilní Panzerwaffe, jenž se začal rodit na přelomu 20. a 30. let, samozřejmě spoléhal zejména na tanky, ty však nebyly jedinou důležitou kategorií techniky. Ostatně i sám Erich von Manstein v memorandu pro generální štáb hovořil o „útočném dělostřelectvu“, tedy o samohybném prostředku palebné podpory k doprovodu pěchoty. U zrodu této myšlenky stál koncept „Infanterie Begleitbatterien“, tedy dělostřelecké baterie doprovázející pěchotu, jež se v tažené podobě osvědčily za první světové války. Nyní se z nich tedy měly stát samohybné a pancéřované zbraně, jež svou rychlostí postupu stačily motorizované pěchotě. Armády jiných zemí chtěly v této roli používat samotné tanky, těm ovšem Němci přisoudili úlohu základního útočného nástroje, jehož používání k podpoře pěšáků vnímali jako „plýtvání“. A tak se začalo rodit vozidlo, jež vstoupilo do historie jako Sturmgeschütz (doslova „útočné dělo“), popř. pod zkratkou StuG. Zadání vzniklo v roce 1936, coby základ byl vybrán podvozek středního tanku PzKpfw III a vozidlo nakonec obdrželo plné označení Sturmgeschütz III, pod nímž byly první exempláře dodány v roce 1939. Obrněnec StuG III využíval tankový podvozek, ale místo věže nesl jednoduchou pevnou nástavbu, v jejímž čele byl lafetován kanon ráže 75 mm s omezenou možností pohybu. V průběhu války pak vznikl i velmi podobný prostředek StuG IV, který měl (jak lze odhadnout) šasi středního tanku PzKpfw IV. Koncepce StuG měla od počátku spoustu kritiků, podle nichž se jednalo o plýtvání prostředky, ale zkušenosti pak ukázaly, že se jednalo o správný krok. Vozidla StuG III i IV, jichž bylo dohromady vyrobeno přes 11 000 kusů, totiž nakonec fungovala i jako velmi účinné stíhače tanků, a v některých jednotkách dokonce plnila přímo role tanků. V každém případě však šlo o jedny z nejlepších zbraní pro přímou palebnou podporu, které byly během druhé světové války nasazeny.

Velká ráže pro boj ve městech
Obě vozidla řady StuG nesla kanony ráže 75 mm, již během polské kampaně se však ukázalo, že armáda potřebuje i zbraně větších kalibrů, které budou ničit opevněná postavení nepřítele a v městském boji budou bourat celé bráněné budovy. Tak vznikla koncepce zbraně, jež dostala označení Sturmpanzer („útočný tank“) a v otevřené nástavbě na podvozku tanku přepravovala těžkou pěchotní houfnici sIG 33 ráže 150 mm. První takový obrněnec využíval šasi z lehkého tanku PzKpfw I a běžně se označoval jako Sturmpanzer I, ale záhy se ukázalo, že se nejednalo o nejlepší volbu. Následně tedy vznikl Sturmpanzer II, který byl znám také pod názvem Bison a nesl stejný typ houfnice, avšak na podvozku tanku PzKpfw II. Ani toto vozidlo ovšem úplně nedostálo očekáváním, takže se pokračovalo vozidlem Sturminfanteriegeschütz 33 čili SIG 33 (původní tažená houfnice měla malé počáteční „s“). Klíčový rozdíl spočíval v tom, že nově již byla 150mm houfnice umístěna v plně uzavřené nástavbě, a to na šasi PzKpfw III. Bylo jasné, že toto je správná cesta, což ukázaly i kruté městské boje ve Stalingradu, kde se tyto obrněnce vcelku osvědčily, ale přesto i SIG 33 zůstával spíš improvizací. Do stejné kategorie patřilo též vozidlo Sturmhaubitze 42 (neboli StuH 42), což byl v podstatě osvědčený StuG III, který však místo 75mm kanonu vozil 105mm houfnici leFH 18. Další víceméně provizorní vozidlo zvané Grille používalo 150mm dělo na šasi PzKpfw 38(t), resp. stíhače tanků Marder III. Definitivní řešení tak znamenal až Sturmpanzer IV alias Brummbär. Na podvozku PzKpfw IV se nalézala silně pancéřovaná nástavba, do níž byla instalována speciální 150mm houfnice StuH 43. Šlo o trochu těžkopádnou, avšak velice efektivní kombinaci. Extrémem v kategorii „Sturmpanzerů“ se ale nakonec stal strašlivý Sturmtiger, fakticky 380mm raketový moždíř na šasi tanku Tiger, o kterém se více dočtete na jiném místě tohoto časopisu.

První generace ničitelů tanků
Kromě útočných děl pro podporu pěchoty se na přelomu 20. a 30. let objevila též myšlenka na stíhač tanků, resp. samohybný protitankový kanon. V němčině byl takový prostředek většinou označován jako „Panzerjäger“. Na rozdíl od útočných děl, jimž se od začátku přikládala velká důležitost, se však samohybné protitankové zbraně těšily výrazně menší podpoře. Kromě toho je nutné si uvědomit, že většina meziválečných protitankových kanonů se vyznačovala vcelku malou ráží (typicky 37 či 47 mm), což na tanky Poláků a západních Spojenců obvykle stačilo, ale po konfrontaci s daleko lépe pancéřovanými sovětskými vozidly nastal problém. Proto byl jako zcela nepostačující zhodnocen i první německý sériový stíhač tanků, kterým bylo vozidlo s běžným označením Panzerjäger I. Využívalo podvozek lehkého tanku PzKpfw I, na němž se nalézala otevřená nástavba s kořistním československým kanonem ráže 47 mm. Jeho síla však proti středním a těžkým tankům Rudé armády zkrátka nestačila, a proto se Německo okamžitě pustilo do konstrukce vozidel s daleko výkonnější výzbrojí. Ta nesla společný název Marder a existovala v řadě variant, jež se lišily podvozky i zbraněmi. Marder I měl šasi z francouzských tahačů Lorraine, Hotchkiss a FCM, vozidlo Marder II využívalo podvozek PzKpfw II a model Marder III dostal šasi PzKpfw 38(t), tzn. vlastně čs. lehkého tanku LT vz. 38. V nástavbě bylo vestavěno kořistní ruské 76,2mm dělo F-22, později se však přešlo na německé 75mm kanony PaK 40. Nástavba byla (podobně jako u prvních Sturmpanzerů) shora i zezadu otevřená, takže nabízela obsluze jen omezenou ochranu. A totéž platilo i o nejvýkonnějším stíhači tanků první generace, který obdržel bojový název Hornisse, později Nashorn. Jeho podvozek zkombinoval prvky středních tanků PzKpfw III a IV a v otevřené nástavbě byl umístěný kanon PaK 43 ráže 88 mm, tedy modifikace obávané protiletadlové zbraně.

Stíhače tanků druhé generace
Zavedení samohybných protitankových kanonů ráže 75 mm znamenalo značně důležitý posun a patří mu velké zásluhy za úspěchy německého postupu na jaře a v létě 1942. Současně se ale projevily i limity těchto zbraní, hlavně nevýhody otevřených nástaveb. Navíc tehdy vycházelo najevo, že výborným ničitelem tanků je obrněnec StuG III, původně zkonstruovaný k podpoře pěchoty, ale s protipancéřovou municí schopný účinně likvidovat i obrněnou techniku. Zrodila se tedy myšlenka na kvalitativně odlišný stíhač tanků, který bude disponovat dobře chráněnou a plně uzavřenou nástavbou. Tato koncepce, pro niž se potom ustálilo jméno „Jagdpanzer“, se dočkala sériové realizace s typem Jagdpanzer IV. Základ vytvořil podvozek tanku PzKpfw IV a v nástavbě se objevil výkonný 75mm kanon PaK 39, později PaK 42 s dlouhou hlavní, který jinak tvořil výzbroj tanku Panther. První zmíněný typ kanonu byl následně zabudován také do obdobně řešeného stíhače tanků Hetzer, jehož základ tvořil podvozek PzKpfw 38(t). Němci se ale nespokojili „jen“ s kanony ráže 75 mm a pracovali na stíhačích tanků nové generace, které měly nosit obávané „osmaosmdesátky“. Vrcholem vývoje této kategorie obrněnců se tedy stal stíhač tanků Jagdpanther, jenž využíval šasi tanku Panther a v jehož nástavbě se objevil 88mm kanon PaK 43. Stejnou zbraň nesl i obrněnec Ferdinand (později Elefant), který byl postavený na podvozku Tiger (P), tedy neúspěšném projektu tanku Tiger od profesora Porscheho. Vůbec největším německým stíhačem tanků se nakonec stal Jagdtiger, zkonstruovaný na šasi Tiger II a vyzbrojený monstrózním dělem ráže 128 mm (více se dočtete na jiném místě časopisu). Obě tato těžkopádná monstra ale představovala spíše slepou uličku vývoje, protože zdaleka nejvíce vyřazených nepřátelských tanků si připsaly jednak typy Jagdpanzer IV a Jagdpanther a jednak osvědčené víceúčelové obrněnce řady Sturmgeschütz.

Příliš početné spektrum typů
Poslední kategorii samohybných dělostřeleckých zbraní na podvozcích tanků pak tvořily typy, jež lze popsat jako samohybná děla v užším slova smyslu. Šlo tedy o samohybné houfnice pro „normální“ dělostřeleckou podporu. Také jejich vznik se plánoval již od začátku 30. let, avšak uskutečnění se dočkaly až roku 1942, kdy vznikl první takový prostředek jménem Wespe. Byl to vlastně podvozek tanku PzKpfw II, který dostal otevřenou nástavbu s lehkou polní houfnici leFH 18 ráže 105 mm. Navzdory spíše provizornímu charakteru se vozidlo Wespe osvědčilo a účinně spolupracovalo i s druhým typem této kategorie, jenž obdržel označení Hummel, popř. oficiálně Panzerfeldhaubitze. Jeho základ tvořila již výše zmíněná kombinace podvozků tanků PzKpfw III a IV s nástavbou, v níž se nacházela polní houfnice FH 18 ráže 150 mm. Na tomto místě je ale třeba zdůraznit jednu naprosto zásadní věc, která měla patrně velký vliv na průběh a výsledek války. Některé samohybné dělostřelecké zbraně Třetí říše byly nesporně povedené, ale „kámen úrazu“ se nacházel v enormním počtu typů, jenž zákonitě vedl k plýtvání zdroji ve výrobě a k obrovské logistické náročnosti. Např. vozidla řady Sturmgeschütz dokázala účinně fungovat i jako stíhače tanků, stačilo vlastně jen změnit palebný průměr ve prospěch průbojné munice, ale i tak vznikl odlišný obrněnec Jagdpanzer IV na stejném podvozku, přestože by asi bylo logičtější upravit StuG IV pro výkonnější dělo. Příkladů využití shodných konstrukcí pro různá děla bylo méně, např. Marder III a Grille či Nashorn a Hummel. Už roku 1942 si Němci tento problém uvědomili a začali pracovat na univerzálním nosiči, jenž by dokázal nést 88mm kanon i houfnice ráže 105 a 150 mm. Projekt nazvaný Waffenträger byl nepochybně správnou cestou, dostal se však jenom do fáze prototypů. Pro Německo již bylo příliš pozdě a ani široké spektrum samohybných děl nemohlo situaci zachránit.
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