Vozidla generálů:
Velitelská technika na kolech i pásech

Do vozového parku vojenské a politické mašinérie Třetí říše patřila také různá velitelská vozidla, nejčastěji modifikace polopásových obrněných transportérů. Vysocí funkcionáři si užívali i pohodlí špičkových osobních automobilů firmy Mercedes-Benz, ale do výbavy Wehrmachtu se dostaly rovněž zahraniční vozy.

Velitelská vozidla představují sice mnohdy opomíjenou, ale vysoce důležitou součást jakékoli armády. Jinak tomu pochopitelně nebylo ani u ozbrojených sil nacistického Německa. Jednalo se však o velmi pestrou kategorii, jejíž jeden pól tvořily běžné osobní automobily, jež sloužily pro pohodlnou přepravu důstojníků, kdežto na opačném pólu se nacházely velitelské obrněnce k zajištění velitelských kapacit přímo na bojišti či v jeho blízkosti. Z toho důvodu se zpravidla vyznačovaly zejména „arzenálem“ spojovací výbavy.

Vozy značky Mercedes-Benz
Pokud se nyní soustředíme na onu první kategorii, tedy původně osobní automobily, pak se dá říci, že s politickými a vojenskými špičkami Třetí říše není žádná automobilka spjata tak těsně jako Mercedes-Benz. Mezi Hitlerovy hlavní oblíbence patřil také profesor Ferdinand Porsche, ovšem ten se soustředil na malé „lidové“ vozy, terénní automobily či tanky, nikoliv na luxusní vozidla pro představitele strany a armády. Firma Mercedes-Benz měla již v té době obrovskou prestiž, které samozřejmě využila i při dodávkách pro nacistický establishment, a tak po celou dobu trvání „tisícileté říše“ probíhala sériová výroba několika modelových řad osobních vozů. Důstojníci v šedých uniformách nejčastěji používali Mercedes-Benz 170V, jehož vzniklo přes 75 000 kusů, a proto šlo o nejpočetnější osobní vozidlo této firmy ve válečných časech. Byl to konvenčně řešený vůz s 1,7litrovým motorem o výkonu 28 kW a většina exemplářů měla plně uzavřenou čtyřdveřovou karosérii, byť se někdy objevovaly i jiné varianty. Do vyšší kategorie se řadily větší modely 230 a 320, které se běžně dodávaly také s otevřenými karosériemi, jimž dávala část činitelů přednost. Některým se to ale nevyplatilo, protože např. Reinhard Hendrich utrpěl svoje smrtelné zranění právě v otevřeném vozu modelu 320 Cabriolet-B. Otevřené vozy rád užíval i sám Adolf Hitler, který si oblíbil typ Mercedes-Benz W31 čili G4 se šestikolovým podvozkem. Pohon nejprve zajišťoval pětilitrový motor o výkonu 74 kW, ale pozdější podoba měla 5,5litrový agregát o výkonu 85 kW. Písmeno G (Gelände) naznačuje, že si vozidlo vedlo dobře v terénu, na silnici však 3,5 tuny vážící obr příliš neoslňoval, neboť dosahoval rychlosti jen 67 km/h. Kromě Hitlerovy automobilové kolony jezdily „šestikolky“ i ve službách armády a SS, takže je vlastnilo rovněž několik prominentních generálů. Většina z 57 vyrobených kusů měla otevřené karosérie, avšak vzniklo i několik uzavřených vozidel. Do dneška se dochovalo patrně šest kusů, které se vesměs nacházejí v muzeích či soukromých sbírkách, ale jeden jezdí v Hollywoodu a objevuje se ve válečných filmech.
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Tajná zbraň z Kopřivnice
Když se v roce 1934 na pražském autosalonu představil automobil Tatra 77, vypadal jako cosi z jiného světa. Jeho aerodynamická karosérie dramaticky předstihovala všechno, co bylo do té doby vyvinuto v oboru běžných osobních automobilů, takže připomínala spíš závodní speciál. Model 77 byl prvním sériově vyráběným aerodynamickým vozem světa, a tudíž i s motorem o poměrně malém výkonu 44 kW jezdil tehdy působivou rychlostí 145 km/h. O rok později byla zahájena produkce zdokonalené verze Tatra 77A, která dostala mírně přepracovanou karosérii a motor s výkonem 55 kW, takže rychlost vzrostla na 150 km/h. Celkem vzniklo 255 kusů, ale navzdory impozantním parametrům stále existoval prostor pro zlepšení. Inženýři v Kopřivnici tedy provedli řadu změn a výsledkem se v roce 1937 stal nový automobil Tatra 87. Povedlo se výrazně snížit hmotnost, a proto s třílitrovým osmiválcem o výkonu 55 kW jezdila „osmička“, jak se vozu běžně přezdívalo, rychlostí kolem 160 km/h. Celkem vzniklo cca 3000 exemplářů, což ale zahrnuje i výrobu po druhé světové válce. Krátce před ní vůz vzbudil i značný zájem u špiček Třetí říše, a to včetně samotného Adolfa Hitlera, který si vůz osobně prohlédl a označil jej za „automobil budoucnosti“ vhodný pro německé dálnice. Příkladu svého „Führera“ potom samozřejmě následovala řada nacistických funkcionářů a důstojníků Wehrmachtu, takže firma Tatra (za okupace fungující pod „německým“ názvem Ringhoffer) si tehdy rozhodně nemohla stěžovat na nedostatek odběratelů svých „osmiček“.
Kromě působivé rychlosti a vysokého komfortu ale Tatra 87 nabízela i špičkovou spolehlivost a vedla si dobře i v extrémních klimatických podmínkách, na čemž měl zásluhu její vzduchem chlazený motor. Díky němu totiž dokázala „osmička“ výborně fungovat v saharských vedrech i ruských mrazech, takže oficiální objednávky potom zadávala též přímo německá branná moc a Tatra 87 se objevila na seznamu „tabulkových“ typů štábních vozů. Zájem německé armády šel až tak daleko, že kopřivnická automobilka obdržela zakázku na otevřenou verzi, která byla zřejmě zamýšlena přímo jako velitelský či přehlídkový automobil. Zůstalo však jenom u dvou prototypových exemplářů. Pokud na civilním trhu byly nejčastější „osmičky“ ve stříbrné nebo černé barvě, do služeb německé armády se zaváděly především tmavě šedé nebo tmavě modré exempláře. Několik kusů obdrželo dokonce i maskovací nátěr (fotografie zachycují mj. hnědý pouštní či bílý zimní). Obliba „osmiček“ u prominentů Třetí říše ale přinesla rovněž nečekané důsledky v podobě enormního počtu smrtelných nehod. Tatra 87 totiž jezdila opravdu rychle a v zatáčkách se kvůli těžké zádi (kde se nacházel motor) chovala naprosto jinak než běžné auto s motorem vpředu. Mnozí straničtí činitelé či armádní důstojníci navíc nebyli právě nejlepšími řidiči, což spolu s nestandardními vlastnostmi „osmičky“ představovalo vskutku nebezpečnou kombinaci. Objevilo se dokonce tvrzení, že v kopřivnických automobilech zahynulo snad více nacistických prominentů než v boji! Českoslovenští odbojáři potom prý dokonce říkali, že vůz Tatra 87 byl jejich „tajnou zbraní“ proti okupantům.

Polopásová velitelská vozidla
Mezi nejdůležitější „tažné koně“ Wehrmachtu se řadily polopásové obrněné transportéry. Tím větším a známějším byl typ SdKfz 251 (přezdívaný „Hakl“) s nosností kolem tří tun. Pocházel od firem Hanomag a Büssing-NAG, z nichž první dodávala podvozek, kdežto druhá vytvořila pancéřovou korbu. Sériová produkce se rozběhla v roce 1939 a na konci roku 1940 se připojil druhý, menší typ SdKfz 250 s nosností asi jedné tuny. Jeho podvozek vyvinula firma Demag a ocelové korby zajišťovala opět společnost Büssing-NAG. Základní podoby obou vozidel byly určeny k dopravě a podpoře pěšáků, kterých SdKfz 251 převezl deset, zatímco SdKfz 250 měl sedačky pro čtyři vojáky. Kromě toho ale vznikla plejáda nejrůznějších účelových verzi, které sloužily mj. jako nosiče zbraní, průzkumné či ženijní prostředky, dělostřelecké pozorovatelny, obrněné ambulance a pochopitelně také velitelská a spojovací vozidla. V případě většího vozu se jednalo o provedení SdKfz 251/3 a SdKfz 251/6, z nichž první sloužilo pro spojovací účely a druhé bylo velitelské. V rámci obou navíc existovaly subverze, které se odlišovaly konkrétní sestavou radiostanic a antén, jež bývaly nejčastěji rámové, ale u některých modelů i prutové či teleskopické. Jinak se „trojky“ a „šestky“ celkem hodně podobaly, ale velitelské „šestky“ byly vedle výkonných radiostanic opatřeny psacím strojem, slavným šifrovacím přístrojem Enigma a někdy i mapovým stolkem. Ten měl ale spíše nouzovou povahu, protože šlo vlastně jenom o kovový pultík, jenž byl přivařen k horní části zadního prostoru a zvětšoval plochu střechy nad kabinou, takže důstojník měl více místa pro mapy.
Spojovací modifikace menšího „polopásu“ nesla označení SdKfz 250/3 a opět vzniklo několik subvariant s různými sestavami radiostanic a antén. Většina nesla velké rámové antény, ačkoli později se preferovaly spíš antény prutové. Zajisté nejznámějším exemplářem typu SdKfz 250 a dost možná i nejslavnějším polopásovým vozidlem vůbec je obrněnec, ve kterém v africkém tažení jezdil sám Erwin Rommel. Na boku se nacházel velký nápis „Greif“ („Gryf“) a vozidlo mělo rámovou anténu pro radiostanici FuG 8 o výkonu 30 kW, což zajišťovalo komunikaci na dálku až 40 km. Většinou se usuzuje, že původně šlo o „polopás“ subverze SdKfz 250/3-III či SdKfz 250/3-IV, které právě tento typ vysílačky standardně nesly. Někteří znalci ovšem tvrdí, že Rommelův obrněnec ve skutečnosti vznikl jako přestavba zcela jiné varianty, a sice vozidla SdKfz 250/5, které sloužilo pro řízení dělostřelecké palby a také obdrželo rámovou anténu pro radiostanici FuG 8. Ve štábu „Pouštní lišky“ se nalézaly též dva další polopásové transportéry se jmény „Adler“ („Orel“) a „Igel“ („Ježek“). Také v jejich případě se většinou soudí, že šlo o původně spojovací vozidla verze SdKfz 250/3, ale stejně jako u „Gryfa“ si lze všimnout i řady dalších odlišností od standardní podoby. Kromě velitelské výbavy totiž tyto štábní „polopásy“ absolvovaly i úpravy s cílem zvýšit funkčnost a komfort v drsném pouštním klimatu, takže šlo de facto o „kusové“ unikáty. Spor o jejich původ však patrně nebude nikdy rozhodnut, jelikož ani jeden z těchto transportérů se bohužel nezachoval.

Rommelova luxusní kořist
Vedle velitelských variant polopásových transportérů provozoval Wehrmacht i obdobné verze dalších obrněnců, např. tanků a obrněných automobilů. Podobná praxe existovala samozřejmě také v dalších armádách, ale vyskytla se i jedna zvláštní výjimka v podobě Velké Británie. Ta byla jedinou zemí, která vedle úprav standardních typů vyráběla i speciální obrněná velitelská vozidla, resp. konstrukce vyvinuté od začátku výhradně k tomuto účelu. A právě asi nejlepší a nejznámější typ této kategorie se dosti paradoxně dostal také do německých služeb. Jednalo se o vůz ACV (Armoured Command Vehicle) od firmy AEC (Associated Equipment Company), která si kdysi získala proslulost zejména coby producent legendárních londýnských patrových autobusů. Po vypuknutí války se pochopitelně přeorientovala na vojenskou techniku, při čemž čerpala i ze svých rozsáhlých zkušeností s autobusy. Vyráběla např. obrněné průzkumné vozy, nákladní automobily nebo dělostřelecké tahače Matador. Právě podvozek posledně zmíněného vozidla s pohonem všech čtyř kol posloužil i jako základ velitelského obrněnce ACV. Poháněl jej šestiválcový diesel AEC 187 o výkonu 71 kW. Karosérie byla zhotovena z pancéřové oceli silné 10 až 12 mm, hmotnost činila 12,2 tuny a obrněnec jezdil rychlostí až 60 km/h. Většinou se v něm nacházela dvoučlenná osádka a pět až šest dalších osob, resp. jeden vyšší důstojník a jeho štáb. Továrna AEC vyrobila během války 415 sériových kusů, z nich některé vydržely ve službě až do 50. let. Velký prostor a komfort vynesly obrněnci skutečně přiléhavou přezdívku podle slavného londýnského hotelu, a to „Dorchester“.
Mezi uživatele obrněnců AEC ACV samozřejmě patřily také britské síly v severní Africe, kde toto vozidlo následně našlo i svého nejznámějšího majitele, paradoxně ovšem Němce. Stalo se to 8. dubna 1943, kdy vojáci německého Afrikakorpsu nečekaně zajali trojici „Dorchesterů“ a s nimi dokonce i tři britské generály, kterými byli Richard O’Connor, Philip Neams a Michael Gambier-Parry. Britové v obrovské poušti prostě zabloudili, a když zjistili, že jejich zachránci patří do nepřátelského tábora, bylo již pozdě. Rommel se ale v souladu se svou pověstí choval k cenným zajatcům jako gentleman a staral se o dobré zacházení s nimi. Prohlédl si také jejich vozidla, která ho skutečně zaujala, protože německá armáda nic srovnatelného neměla, a tudíž se rozhodl převzít dva kusy i do výbavy svého štábu. V jednom z ACV našel také slavné brýle Perspex k ochraně proti slunci a prachu, které se záhy staly jeho „poznávací značkou“. Němci dali rozměrným velitelským obrněncům přiléhavou přezdívku „Mammut“ a dva převzaté kusy dostaly podle hrdinů populární německé dětské knihy i „osobní“ jména Max a Moritz. První si ponechalo původní britský nátěr, zatímco Moritz obdržel německou kamufláž, ovšem na obou se samozřejmě objevily německé kříže a palmy jako symboly Afrikakorpsu. Pro zajímavost se dá uvést ještě jedna příhoda, která něco vypovídá o „Pouštní lišce“. Při útoku britských letadel byl totiž jeden obrněnec ACV poškozen a jeho německý řidič utrpěl vážné zranění, takže si za volant vozu na několik hodin sedl sám Erwin Rommel.
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