Velitelská vozidla:
Vojevůdci pod ochranou pancíře

Pružné taktické velení si leckdy žádalo i přítomnost velitelů přímo na bojišti a muži jako Rommel či Patton se bojové vřavy rozhodně nebáli. A právě v zájmu ochrany a efektivní práce velitelů vznikala obrněná velitelská vozidla, nejčastěji úpravy již zavedených typů, ale ve vzácných případech i speciální konstrukce.

Bez spojení není velení, říká stará vojenská poučka. A proto již od první světové války, kdy se na bojišti objevily tanky a další kategorie obrněných bojových vozidel, vznikaly také speciální velitelské či spojovací úpravy těchto strojů. Nesmíme zapomínat, že tehdejší radiostanice byly rozměrné a těžké, takže běžnou výbavou bojových vozidel se staly až ve 30. letech. Velitelské varianty tanků a dalších obrněnců pak zpravidla disponovaly několika radiostanicemi o větším výkonu a soustavou prutových či rámových antén. Tyto prvky je ale samozřejmě prozrazovaly nepříteli, takže existovala snaha je zamaskovat. Některé velitelské úpravy tanků pozbyly svoje hlavní kanony, ovšem v zájmu zamaskování dostaly jejich makety. Vedle silných vysílaček se do velitelských obrněnců občas instalovaly stolky, na které si velitelé mohli rozkládat mapy, a také schránky na bezpečné uskladňování těchto map.

Z Británie do Rommelových služeb
Jestliže většina států pro velitelské účely zpravidla modifikovala tanky či jiné obrněnce, Velká Británie stavěla i zcela speciální obrněná velitelská vozidla. Bezpochyby nejznámější z nich je ACV (Armoured Command Vehicle) od firmy AEC (Associated Equipment Company), jež se proslavila zejména jako producent londýnských dvoupatrových autobusů. Za války dodávala i vojenskou techniku, mj. dělostřelecké tahače a nákladní automobily řady Matador. A právě na podvozku čtyřkolového vozidla Matador vyrobila pro britskou armádu též velitelský obrněnec ACV. Silueta se celkem podobala skříňové verzi zmíněného nákladního auta, ovšem karosérie byla zhotovena z pancéřové oceli se silou 10 až 12 mm. Pohon zajišťoval dieselový šestiválec dodávající výkon kolem 70 kW, a tak zhruba 12 tun vážící vozidlo dosahovalo rychlosti okolo 60 km/h. Kromě dvoučlenné osádky nabízelo prostor až pro šest důstojníků, kteří se tam těšili neobyčejnému pohodlí, a tudíž vozidlo obdrželo přezdívku „Dorchester“, která odkazovala na slavný londýnský hotel. Sériová produkce AEC ACV začala v roce 1941 a bylo vyrobeno 415 kusů. Potom vznikla i šestikolová varianta s hmotností 17 tun a britská armáda odebrala okolo 150 kusů. Poslední ACV odešly ze služby až v 50. letech.
Trochu komický je ale fakt, že si velitelský obrněnec ACV nezískal největší slávu ve službách Jeho Veličenstva, nýbrž naopak ve službách německé armády, a sice sil Afrikakorps. 8. dubna 1941 došlo k tomu, že Němci zajali hned trojici těchto vozidel, která užívali britští generálové Richard O’Connor, Philip Neams a Michael Gambier-Parry. Vozidla si brzy prohlédl samotný Erwin Rommel, jenž pochválil jejich komfort a následně se rozhodl, že je sám začne používat. Němečtí vojáci dali rozměrným vozidlům přezdívku „Mammut“ a dva exempláře, které si pro svůj štáb převzal Rommel, poté dostaly navíc jména „Max“ a „Moritz“ podle postav ze známé německé dětské pohádkové knížky. První z nich měl nadále původní britské zbarvení, zatímco „Moritz“ dostal německou kamufláž, na obou se pochopitelně objevily také německé trámové kříže a palmy jako znaky sil Afrikakorps. Oba tyto obrněnce provozovali Němci do jara 1942. Jako zajímavost lze dodat, že když byl jeden z nich po leteckém útoku poškozen a řidič raněn, za volant usedl sám Rommel. Ten ostatně také svoje legendární sluneční brýle Perspex objevil právě mezi vybavením uvnitř jednoho ze získaných ACV.

Velitelské „polopásy“ Wehrmachtu
Německá armáda hodně spoléhala na polopásová vozidla včetně obrněných transportérů, mezi něž patřil zejména lehký SdKfz 250 (nosnost cca 1 tuna) a střední SdKfz 251 (nosnost okolo 3 tun; u nás známý jako „Hakl“). Oba vznikly v širokém spektru verzí, a proto nepřekvapuje, že se uplatňovaly také jako velitelské. Navíc existovalo několik sub-variant, jež se lišily tím, jaká kombinace radiostanic v nich byla instalována, což se poté odráželo na sestavě antén. V rámci provedení SdKfz 251 vznikl rovněž SdKfz 251/6 neboli Kommandopanzerwagen, jenž sloužil zejména pro vyšší stupně velení, a tak převážel i známé šifrovací zařízení Enigma. Vedle toho se do velitelských variant německých „polopásů“ mnohdy instalovaly také stolky či pultíky na mapy či další dokumenty, někdy doplněné i lampičkami na čtení (a)nebo stříškami, které měly zabránit tomu, aby vítr papíry rozfoukal. Patrně nejznámější velitelský „polopás“ reprezentuje vozidlo jménem „Greif“ („Gryf“), které užíval Erwin Rommel v Africe. Stále se vedou debaty o tom, k jaké verzi transportéru SdKfz 250 původně patřil; většinou se uvádí divizní velitelský SdKfz 250/3, ale dle některých autorů šlo spíše o SdKfz 250/5, což byla varianta pro navádění dělostřelecké palby. V každém případě však byl „Gryf“ prakticky unikátem, neboť byl značně upraven po stránce komunikačního vybavení a komfortu. Trochu méně známou skutečností je, že další dva speciálně modifikované vozy SdKfz 250/3 užívali důstojníci z Rommelova štábu; tyto dva kusy nosily jména „Adler“ („Orel“) a „Igel“ („Ježek“). Do současnosti se ale bohužel asi nedochoval ani jediný německý velitelský „polopás“, takže o tom, jak od sebe odlišit četné varianty a sub-varianty, se dnes už dá pouze spekulovat.

Zajímavé úpravy německých tanků
Když Němci na začátku 30. let začali vytvářet koncept tankových divizí, samozřejmě chápali i nutnost kvalitního velení a spojení. Brzy po vzniku prvních tanků, resp. tančíků proto rozběhli projekt obrněného velitelského vozidla, které dostalo název Kleiner Panzerbefehlswagen, tedy „malý obrněný velitelský vůz“. Konstrukčně se jednalo o modifikaci tančíku PzKpfw I, jež na místě věže nesla rozměrnější pevnou nástavbu. V přední části korby seděl řidič, zatímco v oné nástavbě pracoval velitel s pomocníkem, který plnil současně funkci obsluhy dvou výkonných radiostanic, první pro komunikaci s podřízenými a druhou pro spojení s vyššími stupni velení. Kromě toho se v nástavbě nacházel mapový stolek, tabule a schránky na dokumenty. Vozidlo, které se označovalo také jako SdKfz 265, vzniklo v několika variantách, z nichž první nenesla žádnou výzbroj. Posléze se však do čela nástavby instaloval 7,92m kulomet MG 34 a pozdější série nesly i nápadnou velitelskou věžičku. Kleiner Panzerbefehlswagen se zpočátku osvědčil, vedl si poměrně dobře v Polsku a západní Evropě, ale projevily se i jeho limity, hlavně značně omezený vnitřní prostor, a tak se po vyrobení přibližně dvou stovek sériových kusů vsadilo na přestavby novějších (a větších) obrněnců. Velitelská obměna středního tanku PzKpfw III měla silnější pancéřování, místo kanonu ovšem nesla jen jeho atrapu. Pak vznikly velitelské úpravy tanků PzKpfw IV, Panther, Tiger a Königstiger, které opět nesly výkonné radiostanice, ovšem u žádného z nich už se tak nestalo na úkor hlavního kanonu. Ten byl vždy montován, přestože se vezla menší zásoba střeliva. Malá vozidla Kleiner Panzerbefehlswagen se pak přestavěla do jiných podob (např. na sanitní) a sloužila až do konce války.

Velitelské obrněnce Made in USA
Také od amerických zbrojovek pocházela široká škála velitelských vozidel, ale zajímavé bylo, že samotná US Army prakticky nepoužívala velitelské úpravy tanků. Lze tedy říci, že jediným takovým tankem americké výroby byl velitelský derivát obrněnce M3 General Grant, jak byla označována úprava „amerického“ typu M3 General Lee pro britskou armádu. Britové pak část dodaných Grantů dále přestavěli na rozmanité účelové varianty, mezi které patřilo právě i ono velitelské vozidlo. Oba jeho kanony byly odstraněny a nahrazeny maketami, kdežto dovnitř se montovaly přídavné radiostanice a mapový stolek. Jeden takový velitelský tank General Grant verze M4A3 používal i maršál Montgomery a toto vozidlo je pořád zachováno v Imperial War Museum v Londýně. Pokud jde o samotnou americkou armádu, ta pro velitelské účely užívala ponejvíce kolová vozidla, mj. obrněné automobily M3A1 (nejznámější v průzkumné úloze) či šestikolové obrněnce M20 Armored Utility Car, což byla v zásadě obměna dosud populárního průzkumného typu M8 Greyhound, ale bez kanonové věže. Pro velení často sloužily i obrněné polopásové transportéry M2 a M3, jenže na rozdíl od německých se nejednalo o nějaké zvlášť k tomu účelu postavené exempláře, nýbrž většinou o zcela standardní vozidla. Zřejmě jedinou výjimku představoval speciální „polopás“ M3, který tehdejší generálmajor Patton používal při výcviku amerických vojáků v Kalifornii v roce 1942. Vozidlo se vyznačovalo zejména tím, že mělo prostor řidiče a ložnou plochu překrytou kovovou střechou s úchyty pro antény. Do bojů v Evropě se ale tato kuriozita amerického velitele nedostala.

Potíže s velením v sovětské armádě
Některé zdroje tvrdí, že Rudá armáda měla roku 1941 kritický nedostatek radiostanic, zatímco jiné odkazují na mobilizační plán MP-41, který hovoří o velkých počtech vysílaček. Pravda se zřejmě nalézá kdesi mezi těmito extrémy, jelikož sovětské ozbrojené síly ve chvíli německého útoku vlastnily široké spektrum vysílaček, avšak nikoli v počtech, o nichž mluvil plán. Dalším problémem byl fakt, že vojáci mnohdy neuměli se stanicemi zacházet, navíc byly radiostanice rozmístěny nevyváženě, protože např. u tankových jednotek jich skutečně panoval nedostatek. SSSR sice vyvinul poměrně kvalitní tankovou radiostanici 71-TK-1, ovšem v praxi ji měla jen malá část obrněnců, zpravidla jen vozidla velitelů čet (tj. každý třetí nebo čtvrtý kus). Jinak se předávání rozkazů provádělo vesměs jen pomocí signalizace praporky, což bylo na moderním bojišti zoufale nepružné (a pro signalistu vysunutého z tanku i značně nebezpečné). Velitelské tanky s radiostanicemi se daly snadno rozeznat podle mohutných rámových antén, takže na ně protivník samozřejmě ihned soustředil palbu. Jiné speciální úpravy typu mapových stolků pak ve velitelských obrněncích obvykle nebyly, takže pracovní podmínky důstojníků nebyly právě ideální. Sovětská armáda ovšem testovala speciální velitelský tank KBT-7, jenž byl (jak se asi dá odhadnout) zhotoven na bázi rychlého tanku BT-7. Místo věže nesl pevnou nástavbu, která poskytovala místo pro dvě radiostanice (vedle 71-TK-1 velkou RTU pro komunikaci s vyšším velením), mapový stůl a čelní kulomet. Zajímavý prototyp, otestovaný v roce 1937, byl ovšem odmítnut a Rudá armáda se rozhodla zůstat u zastaralých a nepružných způsobů velení, což se jí mělo záhy vymstít a bezmála ji přivést na kraj porážky.
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