SdKfz 251:
Všestranný polopásový obrněnec

Polopásová vozidla dnes platí za zastaralá, avšak ve své době se považovala za špičkovou techniku, která ideálně doplňovala tanky. Mezi nejvýznamnější typy této kategorie patří německý SdKfz 251, u nás nejvíce známý pod přezdívkou „Hakl“. Jeho význam dokládá jak počet verzí a zhotovených kusů, tak i skutečnost, že jemu příbuzný obrněnec OT-810 byl z Armády ČR definitivně vyřazen teprve v roce 1995.

Dá se bez nadsázky konstatovat, že polopásová vozidla patřila mezi „tahouny“ válečného úsilí mnoha armád druhé světové války. Opravdu významnými producenty však byly jen dva státy, a to USA (jejich polopásové automobily M2 a M3 ve velikých počtech provozoval i Sovětský svaz) a Německo, jež se může pyšnit zdaleka nejrozsáhlejším spektrem polopásových vozidel. To sahalo od polopásových motocyklů přes tahače a nákladní vozy až po obrněné polopásové transportéry, mezi nimiž byl jistě nejrozšířenější a nejpovedenější typ SdKfz 251. Byl nejvíce vyráběným německým „polopásem“ vůbec, velice se osvědčil a stal se základem mnoha verzí s nejrůznějším (někdy i trochu bizarním) posláním.

Podvozek dělostřeleckého tahače
Zrod vojenských polopásových vozidel je úzce spojený s nástupem tanků a změnami v taktice armád po první světové válce. Tanky přinášely obrovské zvýšení tempa útočných operací, ale jen ony samy pochopitelně bitvu vyhrát nemohly. Potřebovaly podporu pěchoty, která se však musela něčím přepravit. Klasické kolové automobily nemohly zajistit odolnost a průchodnost v terénu, zatímco použití čistě pásového podvozku by bylo příliš finančně náročné. Bylo třeba vyvinout vozidla, jež budou rychlá, budou mít pancéřování a projedou těžkým terénem, avšak současně budou dostatečně levná, aby se dala produkovat ve velkých sériích. Řešením se stala vozidla s polopásovým podvozkem, která německá armáda objednávala již od počátku 30. let. Nejprve to byly především dělostřelecké tahače a nepancéřovaná vozidla pro dopravu pěšáků, ale bylo jen otázkou krátkého času, než začne vývoj polopásových obrněnců, určených přímo pro popsané nasazení na bojišti. V polovině 30. let tedy německá armáda zadala požadavky na dva obrněné polopásové stroje k dopravě pěchoty v rámci tankových divizí. Lehčí typ měl mít nosnost asi jedné tuny, těžší zhruba trojnásobnou. Z prvního z nich se stal SdKfz 250, zatímco druhý se vyvinul právě do podoby středního SdKfz 251. Nejednalo o zcela originální produkt, neboť polopásový podvozek byl převzat z již existujícího dělostřeleckého tahače SdKfz 11 od společností Borgward a Hanomag. Druhá jmenovaná byla pověřena modifikací podvozku pro účel instalace pancéřové korby, kterou vyvíjela značka Büssing-NAG. Projekt nového vozidla oficiálně začal v roce 1937, již v následujícím roce byly zkoušeny první prototypy, a jelikož je armáda hodnotila pozitivně, mohla se v červnu 1939 rozběhnout sériová produkce. Prostředek dostal oficiální označení SdKfz 251, kde ona zkratka znamená Sonderkraftfahrzeug (speciální vozidlo); označení v rámci této série existovala pro všechna německá vojenská vozidla. Vedle toho pro nový obrněnec existoval i název „mittlerer Gepanzerter Mannschaftstransportwagen“ (střední obrněný vůz k dopravě mužstva), což se ale roku 1941 změnilo na známější „mittlerer Schützenpanzerwagen“ (střední obrněné vozidlo).

Technický popis a čtyři provedení
SdKfz 251 byl klasicky konstruovaným polopásovým vozidlem s řiditelnou přední nápravou a zadní pásovou částí. Pod přední kapotou se nalézal benzínový šestiválec Maybach HL42, jenž produkoval výkon 75 kW (100 koní) a poháněl první dvojici kol v pásové části. Ta měla navíc sedm dvojic pojezdových kol, která se (podobně jako u řady dalších typů německých vozidel) částečně překrývala, což sice znamenalo vyšší účinnost celého ústrojí, někdy to však přinášelo i problémy, jelikož úzké mezery mezi překrývajícími se koly se zanášely nečistotami. Vozidlo mělo převodovku značky Hanomag se čtyřmi stupni pro jízdu vpřed a zpátečkou, navíc mělo i dvoustupňovou redukční převodovku pro jízdu ve zvláště těžkém terénu, takže teoreticky bylo vlastně k dispozici celkově deset stupňů. Za motorovou kapotou následovala kabina pro řidiče a velitele, která měla průzory a pevnou střechu, za kabinou se nalézal přepravní prostor, který už ale střechu neměl. Standardně pojal deset vojáků, kteří seděli na dvou postranních lavicích, a to kolmo ke směru jízdy a tvářemi k sobě. V zadní stěně byly velké dvoukřídlé dveře. Pokud jde o pancéřování, korba byla zhotovena z plechů tvrzené oceli o síle od 8 do 14,5 mm (pouze několik stovek vozidel z prvních sérií bylo vyrobeno z oceli obyčejné). Pancéřové plechy byly standardně spojovány svařováním, menší část vozidel byla nýtovaná. Výzbroj obvykle tvořily dva 7,92mm kulomety MG34 nebo (později) MG42, instalované na lafetách na přední a zadní hraně korby; zásoba munice čítala 2010 nábojů. Z hlediska verzí SdKfz 251 je potřeba rozlišit dvě roviny, a to výrobní provedení základního vozidla a účelové varianty. To první členění se vztahuje ke čtyřem po sobě následujícím provedením, označovaným Ausführung (zpravidla se zkracovalo na Ausf.). První Ausf. A se vyrábělo zhruba do konce roku 1940, pak je vystřídalo Ausf. B, které nemělo boční průzory. Počátkem roku 1941 následovalo provedení Ausf. C, jež obdrželo novou čelní masku (rovnou místo zalomené). Největší změny však přinášela varianta Ausf. D, vyvinutá především s cílem vozidlo maximálně zjednodušit, aby se mohlo vyrábět ve větších počtech, neboť „spotřeba“ východní fronty byla skutečně enormní. SdKfz 251 Ausf. D se vyráběl od roku 1943 a na pohled se rozezná primárně podle zadního čela korby, které bylo jednodílné šikmé, nikoli lomené. Z celkových téměř 16 000 zhotovených obrněnců SdKfz 251 všech verzí představovaly Ausf. D nadpoloviční počet.

Prvních deset účelových verzí
Z hlediska účelu bylo oficiálně vyvinuto 23 verzí SdKfz 251, jež byly označovány příslušným číslem za lomítkem; kromě toho pochopitelně vzniklo i množství neoficiálních úprav, obvykle realizovaných v polních dílnách. Nejpočetnější variantou byl transportér SdKfz 251/1, jenž se používal k přepravě deseti pěšáků a byl v zásadě popsán výše. Současně však tvořil základ asi nejzajímavější a nejrozšířenější polní modifikace, a sice přestavby na provizorní dělostřelecký raketomet. Oficiální jméno tohoto zařízení znělo „schwere Wurfrahmen 40“; jednalo se o šest dřevěných rámů, které byly uchyceny na bocích transportéru. V každém z rámů byla umístěna jedna neřízená raketa. Existovaly rakety trhavé ráže 280 a 300 mm (dolet 1900, resp. 4500 m) a zápalné ráže 320 mm (dolet 2200 m). Vojáci tomuto prostředku nejčastěji přezdívali „Stuka zu Fuss“, tedy něco jako „střemhlavý bombardér pro pěšáky“. Také další verze obrněnce byla určena pro palebnou podporu; vozidlo SdKfz 251/2 vezlo v korbě 81mm minomet s dostřelem 2400 m a zásobou 66 nábojů. Obrněnec SdKfz 251/3 sloužil coby spojovací a byl produkován v nejméně pěti subvariantách s různými sestavami vysílaček a antén (většina kusů nesla velké rámové antény nad korbou). Dělostřelecký tahač SdKfz 251/4 tahal různé lehké kanony (polní i protitankové) nebo houfnice a převážel zásobu střeliva pro ně. SdKfz 251/5 používali ženisté pro přepravu různého náčiní a materiálu od žebříků přes výbušniny po čluny. Velitelská verze pro vyšší velení SdKfz 251/6 vezla mj. rozšířené spojovací vybavení a šifrovací stroj Enigma. Modifikace SdKfz 251/7 byla opět určena pro ženisty, byla ovšem konstruována primárně pro dopravu dvou částí lehkého mostu. Obrněnec SdKfz 251/8 plnil roli ambulance; mohl vézt až čtyři sedící a dva ležící raněné a disponoval také základní zdravotnickou výbavou. U varianty SdKfz 251/9 se opět počítalo s palebnou podporou, neboť nesla krátký 75mm kanon KwK 37 (kvůli krátké hlavni se stroji přezdívalo „Stummel“, tj. „pahýl“), který byl zabudovaný v čelní části obrněného prostoru místo stanoviště velitele. K ničení lehce obrněných vozidel nepřítele sloužil SdKfz 251/10 nesoucí 37mm kanon PaK 37. Předpokládalo se, že tento stroj bude mít k dispozici velitel každé čety SdKfz 251, ale notorický nedostatek těchto vozidel vedl k tomu, že se ony kanony instalovaly na obrněnce i provizorně.

Pozdější a vzácnější varianty
Vozidlo SdKfz 251/11 mělo velice specifický úkol, a to kladení kabelů polních telefonů. Jako SdKfz 251/12, 13 a 14 a 15 se označují čtyři pomocná vozidla pro dělostřelectvo, o kterých je ale známo velmi málo. První bylo pozorovací a zaměřovací, druhé a třetí sloužily k nahrávání a analýze zvuků dělostřelectva protivníka (a na základě toho k zaměřování jeho pozic) a čtvrté provádělo totéž se záblesky nepřátelské palby. Všechna se však vyrobila jen ve velice malých počtech (a část zdrojů je označuje dokonce jenom za prototypy). SdKfz 251/16 bylo speciální plamenometné vozidlo, které mělo na bočních hranách korby dva velké pevné plamenomety o dostřelu asi 35 m; některá vozidla měla také menší ruční plamenomet. Varianta SdKfz 251/17 byla první ze dvou vyrobených pro protivzdušnou obranu. Hlavní výzbroj tvořil 20mm kanon FlaK 30 nebo FlaK 38 na otočné lafetě zabudované v korbě. Zajímavé bylo, že boky korby se daly sklopit do stran, aby se kanon mohl volně otáčet. Vůz SdKfz 251/18 byl opět určený jako pomocný pro dělostřelce a opět se o něm s určitostí ví málo; oficiálně sloužil jako velitelský a pozorovací a byl vybaven radiostanicemi a velkým mapovým stolkem. Vozidlo SdKfz 251/19 sloužilo jako mobilní telefonní ústředna, ale i u něj existují pochybnosti, zda se vůbec sériově vyrábělo. Mezi technicky nejzajímavější verze patří SdKfz 251/20 alias Uhu („sova“), což byl nosič velkého infračerveného reflektoru. Tato vozidla měla fungovat jako doprovod pro tanky Panther vybavené infračervenými senzory. Navíc v rámci varianty SdKfz 251/20 vznikla ještě subvarianta Falke („sokol“) pro noční boj pěchoty. Nenesla sice onen velký reflektor, ale měla menší zářiče a transportovala pěšáky s infračervenými zaměřovači na puškách StuG 44. Verze SdKfz 251/21 byla opět protiletadlová a měla lafetu se třemi zbraněmi typu MG151, což byly buď 15mm kulomety (MG151/15), nebo 20mm kanony (MG151/20). Poslední sériová úprava měla název SdKfz 251/22 a mohla se chlubit největší palebnou silou. Sloužila totiž coby nosič 75mm protitankového kanonu PaK 40 L/46 s dlouhou hlavní, který byl namontován v korbě a mohl ničit nepřátelské tanky na vzdálenost až 1000 m. Poslední přidělené označení verze bylo SdKfz 251/23 a mělo jít o průzkumný obrněnec s otočnou věžičkou s 20mm kanonem, ovšem tato modifikace se patrně nedostala ani do stádia prototypu. Z variant bez oficiálního názvu si zaslouží zmínku prototyp s 88mm protitankovým kanonem PaK 43, který ale neměl obrněnou korbu; navíc SdKfz 251 byl pro takovou zbraň příliš lehký.

Bojové nasazení a masová výroba
Jelikož první sériové kusy SdKfz 251 byly dodány německé armádě v červnu 1939, zúčastnily se již přepadení Polska. Posléze samozřejmě nechyběly v žádné z kampaní německé armády a staly se (spolu s tanky a motocykly se sajdkárami) jedním ze symbolů „bleskové války“. Bylo příznačné, jak s postupem válečných let a především změnami situace v neprospěch Německa rostly nároky na počty a využití těchto obrněnců. Původní standardní organizace vypadala tak, že transportér SdKfz 251 vezl desetičlenné družstvo, tři tato družstva vytvářela četu (s tím, že její velitel měl disponovat čtvrtým vozidlem ve verzi SdKfz 251/10 s kanonem) a z trojice čet se skládala střelecká rota. Dvě takovéto roty (dohromady tedy 24 vozidel), k tomu jedna těžká rota a jedna motocyklová rota vytvářely prapor, jenž byl poté označován jako mechanizovaný. Střelecký pluk měl jeden takovýto prapor a pak ještě druhý, který byl nazýván motorizovaný a disponoval jen nákladními auty, neboť obrněnců SdKfz 251 byl prostě nedostatek. Tyto pluky se pak zařazovaly do tankových divizí. S tím, jak rostly počty obrněnců, se však nákladní auta vyřazovala, tj. motorizované jednotky se transformovaly na mechanizované. V roce 1942 byla provedena další významná změna, díky níž se střelecké útvary změnily na útvary pancéřových granátníků. To ovšem nepřinášelo jen jiný název, ale také proměnu velení a taktiky, resp. ještě užší propojení pěchoty s tanky. Co se týče zkušeností se samotnými SdKfz 251, na počátku se objevovaly potíže se spolehlivostí, protože obrněnec byl poměrně složitý. Jako většina vozidel německé armády se pak pochopitelně hodně potýkal s ruskou zimou a blátem. Postupně se ale podařilo nedostatky vyřešit, vozidlo se hodně zjednodušilo a stalo se daleko levnějším, a proto i vhodnějším pro masovou produkci. Jak s postupem války rostly požadavky německé armády (hlavně na východní frontě), do sériové výroby se zapojovaly další a další firmy, a to nejen na území Německa. V okupovaném Protektorátu Čechy a Morava to byla plzeňská Škoda a firma Mürzzuschlag-Bohemia z České Lípy. Kromě samotné německé armády používaly SdKfz 251 i ozbrojené síly dvou dalších „satelitů“ Třetí říše, a to Maďarska a Rumunska. Řada kořistních vozidel se dostala do výbavy Rudé armády a menší počty používali i Američané. Konec války ale rozhodně neznamenal konec provozu SdKfz 251, neboť v armádách několika zemí (včetně Československa) tato vozidla dobře sloužila až do 60. let.
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Československý transportér OT-810 HAKO
Vzhledem k podílu československého průmyslu na produkci a údržbě SdKfz 251 není divu, že na našem území zůstalo po válce nemálo úplně nebo částečně sestavených obrněnců a dílů pro další množství. Čs. armáda v poválečné situaci upotřebila takřka jakoukoli fungující techniku, a proto osvědčenými německými „polopásy“ nepohrdla a zavedla je do služby pod označením HKL 6p (což byl původní tovární název společnosti Hanomag), z něhož se záhy stala oblíbená přezdívka „Hakl“. V provozu jich tady bylo přes šest stovek; pro úplnost můžeme dodat, že se upotřebily i menší SdKfz 250 (nové jméno D 6p). Na místo „Haklu“ měly přijít nové pásové a kolové obrněnce (budoucí OT-62 TOPAS a OT-64 SKOT), ale kvůli počátečním potížím byla navržena dočasná alternativa v podobě rozvoje konstrukce HKL 6p. V roce 1952 tak rozběhla kopřivnická Tatra program HAKO (zkratka z jmen Hanomag a Kopřivnice), jehož výsledkem se stal transportér OT-810. Od německého vzoru se lišil hlavně novým dieselovým motorem o výkonu 88 kW a plně uzavřenou korbou. Jeho výroba běžela v letech 1958-1962 ve slovenské Detvě a vzniklo bezmála 1800 kusů, které vedle základních pěchotních transportérů zahrnují i vozidla spojovací, velitelská a cvičná či úpravu OT-810D opatřenou bezzákluzovým kanonem ráže 82 mm. Je nutno dodat, že OT-810 nebyl mezi vojáky příliš oblíbený, protože byl obtížně ovladatelný a dosti nepohodlný. O názoru vojáků asi dost vypovídá fakt, že vozidlu přezdívali „Hitlerova pomsta“. Obrněné transportéry OT-810 opustily řadovou službu v 80. letech, avšak z rezervních skladů Armády ČR zmizely poslední až v roce 1995.

Parametry obrněného vozidla SdKfz 251/1
Osádka + výsadek: 2 + 10
Bojová hmotnost: 8,5 tuny
Celková délka: 5,8 m
Celková šířka: 2,1 m
Celková výška: 1,75 m
Výkon motoru: 75 kW (100 koní)
Max. rychlost: 52,5 km/h
Max. dojezd: 300 km
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