Speciality soudruhů z NDR: Neobvyklá technika Nationale Volksarmee

V armádách členů Varšavské smlouvy samozřejmě drtivě dominovala sovětská technika, resp. její licenční kopie. Většina zemí ovšem provozovala i vlastní typy zbraní, byť se často jednalo o modifikace sovětských vzorů. Nejinak to bylo i v Německé demokratické republice, která se řadila mezi průmyslově vyspělé státy, a tudíž se její armáda čili NVA (Nationale Volksarmee) mohla chlubit i několika technickými zajímavostmi.

Vojenské vozy IFA či Trabant
Dokladem relativní vyspělosti NDR byl mj. rozsáhlý automobilový průmysl, který však pořád silně čerpal z vývojových a výrobních kapacit poražené Třetí říše. Tomu tedy odpovídaly také první výrobky východoněmeckých automobilových podniků, které byly od roku 1948 spojeny pod hlavičkou státní firmy IFA (Industrieverband Fahrzeugbau). Přímo pod touto značkou byl vyráběn např. nákladní automobil IFA W 50, který pamětníci zajisté znají i z Československa, ponejvíce z komunálních služeb, ovšem v NDR sloužil i jako armádní vozidlo pod označením Lkw 50. Fungoval dokonce také jako nosič zbraní, mj. věže se dvěma 25mm protiletadlovými kanony 2M3, jež se původně užívala na lodích. Východoněmecká armáda provozovala i starší nákladní vozy značky IFA (např. typ G5) a kromě toho i produkty dalších východoněmeckých automobilek, které také známe z našich silnic, např. dodávky Barkas B 1000 či lehké nákladní vozy Robur LO 2002. Poslední uvedená firma měla dříve název Phänomen a dodávala armádě mj. nákladní vozy řady Granit. A jakkoliv to může vypadat bizarně, v NVA sloužily také vozy značky Trabant, jež zhotovila pro vojáky skoro 12 000 kusů svého typu P601. Bylo mezi nimi několik stovek vozů takřka shodných s těmi civilními, ale okolo 11 000 odpovídalo provedení P601A s otevřenou karosérií bez dveří, jež se případně zakrývala plachtou. Tyto vozy sloužily v NVA především pro důstojníky nebo kurýrní služby.

Automobily do terénu i do vody
Ani Trabant natřený vojenskou zelenou se ale samozřejmě nezbavil mnoha známých nectností a nemohl se odvážit mimo silnice. Coby taktická terénní vozidla tudíž NVA užívala jiné vozy, které již na pohled nemohly zapřít příbuznost s produkty pro Hitlerovu armádu. Jako první byl v automobilce Horch vyroben v malé sérii „džíp“ P1, který se ale příliš neosvědčil, a proto byl na počátku 50. let zkonstruován typ P2, jenž se vyráběl od roku 1953, a to ve dvou základních provedeních. Vůz P2M by „klasický“ lehký terénní automobil o hmotnosti okolo 2 tun, ovšem podstatně zajímavější byla plovoucí úprava P2S, jež měla „lodní“ karosérii podobnou těm, jež se uplatnily na známějších obojživelnících Ford GPA či GAZ-46. Na tyto vozy se v 60. letech navázalo terénním automobilem IFA P3, ačkoli NVA pochopitelně rozsáhle užívala i sovětské „džípy“ značek GAZ a UAZ. Východoněmecký průmysl vyráběl dokonce též domácí obrněné automobily, a to pod názvem SK-1. Šlo o jednoduše řešený obrněnec, jenž využíval podvozek nákladního vozu Garant 30K, na němž se nacházela ocelová karosérie s věžičkou, ve které byl umístěn 7,92mm kulomet MG 34. Pancéřování mělo tloušťku 16 mm. Výsledný design trochu připomínal sovětský průzkumný obrněnec BA-64. Vyrobilo se zhruba 300 kusů, jejichž hlavní účel představovalo střežení hranic a důležitých objektů.

Obměny tanků T-34 a T-54/55
Podobně jako další armády rodícího se východního bloku užívala NVA na počátku především slavné sovětské tanky T-34 ve verzi T-34-85 s kanonem ráže 85 mm. Kromě toho sloužily též různé odvozené varianty včetně tahačů T-34T, což bylo fakticky „téčko“ bez věže. Některé se v této podobě vyrobily již v SSSR, kdežto jiné si Němci takto upravili sami. Vedle samotných tanků se coby základ tahačů užívala také samohybná děla SU-85 a SU-100 na podvozku T-34. Některé tahače obdržely i výkonný naviják a označení T-34TB, ovšem skutečně unikátní bylo několik exemplářů, které měly zdvojená pojezdová kola a dvojité pásy. Tato úprava se užívala pro činnost v měkkém terénu a nesla název T-34TVB. Posléze na místo tanků T-34 nastoupily nové T-54 a T-55 a jejich četné účelové úpravy. Podvozky T-54A vyrobených v Polsku se tak využily pro tahače T-54T, popřípadě T-54TB s navijákem. Od Československa odebrala NVA mj. známé vyprošťovací tanky VT-55A, které doplnila čelními výztuhami pro tlačení techniky a jimž dala nové označení T-55T. Část vozidel nesla i nápadné sklopné „komíny“ pro hluboké brodění do hloubky až 5 m. Dále byly získány čs. jeřábové, vyprošťovací a buldozerové tanky JVBT-55A, jež v NDR obdržely domácí název T-55TK (více o československých pomocných obrněncích na podvozcích tanků najdete v č. 11/2014).

Mostní tanky a školní obrněnce
NDR projevila velký zájem také o čs. mostní tank MT-55A, jenž užíval dvoudílnou mostovku „nůžkové“ konstrukce, zatímco sovětské typy pokládaly zpravidla mostovky jednodílné, popř. s pevnou střední částí a dvěma sklopnými konci. Východoněmečtí inženýři se tedy inspirovali v ČSSR a použili šasi tanků T-55 vyráběných na Slovensku coby základ pro své mostní tanky, jež se jmenovaly BLG-60 (Brückenlegegerät 60). Most „nůžkové“ konstrukce měl délku 18 m a byl nominálně určen pro zátěž 50 tun, ačkoli prakticky unesl více. První vozidla byla dodána roku 1967, poté vznikla verze BLG-60M se silnější hydraulikou a možností spojit dva mosty a nakonec BLG-60M2 s možností propojit tři mosty. Zajímavostí je, že část BLG-60M2 byla na konci 90. let odprodána Švédsku, jehož armáda je posléze používala pod jménem Brobv 971 a poslala je do výslužby teprve před několika lety. Pro výcvik řidičů tanků T-54/55 i jejich verzí se v NDR provozovala vozidla, pro něž se užívají označení FAB-500U (Fahrausbildung) nebo FAP-500U (Fahrschulpanzer). Pro jejich stavbu se použily podvozky starších protiletadlových kanonů ZSU-57-2, jež vycházely z T-54/55, takže ačkoli měly jen čtyři páry pojezdových kol, bylo řízení v podstatě shodné. Vozidlo FAB-500U tedy vzniklo tak, že z původního ZSU-57-2 zmizela věž se dvěma 57mm kanony, na jejímž místě se objevila veliká kabina pro instruktora a žáka, kteří měli podstatně lepší výhled než z tanku.

Co vzniklo na bázi tanků T-72
Obdobné „školní“ obrněnce vznikly i na základě dalších vozidel, která sloužila v NVA. Byl to např. typ FAB-575U, který sloužil pro školení řidičů vozidel protiletadlového komplexu 2K12 Kub, nebo obrněnec FAB-568U, na kterém se školili řidiči protiletadlových kanonů ZSU-23-4 Šilka. V obou případech byla přestavba podobná jako u FAB-500U, tzn. odstranění výzbroje a instalace nové prosklené kabiny. Čtvrtým typem této koncepce byl obrněnec FAB-172M, jenž je znám rovněž jako FAP-172U. Jak lze uhodnout, vznikl s cílem vyrobit pomůcku pro výcvik řidičů tanků T-72M, různé zdroje se však neshodují v tom, co bylo základem přestaveb. Podle některých se použily jen podvozky tanků T-72M dodaných z Polska, ale podle jiných nejméně jeden výcvikový obrněnec využíval šasi ze zastaveného projektu mostního tanku BLP-72. Ten byl opět výsledkem kooperace s Československem, ovšem každý stát se potom rozhodl použít jiný typ mostu. Češi a Slováci opět sáhli k dvoudílné „nůžkové“ konstrukci (tak vznikl mostní tank MT-72), kdežto Němci dali u BLP-72 přednost tehdy hodně inovativnímu řešení se třemi segmenty. Most měl mít nosnost až 50 tun a pozoruhodnou délku 25 m, jenže politické změny v NDR zabránily zahájení jeho sériové výroby. Pro úplnost lze dodat, že z Československa do NDR zamířily také vyprošťovací tanky VT-72B, které dostaly německé označení T-72TK, ale v důsledku politických změn byly předány jen tři kusy.

Raketa FLG 5000 také v ČSLA
Vedle vývoje a výroby různých obrněnců se v NDR věnovala pozornost též dalším kategoriím výzbroje, mj. vojenským raketám. Jistě nejznámějším výsledkem těchto snah byla osvětlovací raketa FLG 5000 (Fallschirmleuchtgeschoss 5000), kde číslo udávalo dolet v metrech. Raketa, která se snášela na padáčku, byla přibližně metr dlouhá, měla ráži 116 mm, vážila okolo 13 kg a její náplň vydržela hořet 60 sekund. Vyrábělo se několik provedení, a to FLG 5000/M68 pro vzlet přímo z obalu, FLG 5000/M pro odpálení ze speciálního zařízení AG-64, štíhlejší úprava FLG 5000/L4  a konečně modifikace FLG 5000/M68 Agit, jež nesloužila k osvětlování, nýbrž pro rozhazování letáků. Pro odpal střel existoval mj. raketomet na taženém přívěsu, závěsníky pro helikoptéry Mi-8 a zařízení na vozidle SPW-40P2UM, jak se v NDR jmenovala velitelská obměna známého obrněnce BRDM-2 (více o něm v č. 2/2016). Existovaly dvě varianty onoho zařízení, první pro osm a druhá pro deset kusů. Osvětlovací střely FLG 5000 byly používány i v ČSLA. Náš stručný přehled východoněmeckých vojenských kuriozit se dá uzavřít systémem FASTA (Flugzeugabwehrstartanlage), což byl fakticky stojan, na který se daly instalovat čtyři přenosné protiletadlové rakety 9K32 Strela-2. Tento komplet, někdy nazývaný také FASTA 4, se nejčastěji montoval na lehké nákladní automobily Robur LO 1800, ačkoliv byl pod názvem FAM 4 umístěný i na některých válečných plavidlech.
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