Zázračné zbraně:
Mohly německé „Wunderwaffen“ vyhrát válku?

V mnoha diskusích o druhé světové válce se vyskytuje téma nových zbraní Třetí říše, jež měly (údajně) změnit průběh války, kdyby byly použity dříve. Proudové stíhačky, rychlé ponorky, řízené rakety, to jsou jen některé ze „zázračných zbraní“. O jejich přínosu pro technologický pokrok pochybovat nelze, měly však skutečně potenciál na to, aby zvrátily strategickou situaci ve prospěch Hitlerova impéria?

„Kdyby Němci dokázali nasadit Me 262 o rok dřív…“ „Kdyby do bitvy o Atlantik promluvily ponorky Typ XXI…“ „Kdyby Němci vyrobili atomovou bombu…“ Takové a další argumenty bývají předkládány v debatách o reálném i alternativním průběhu největšího konfliktu historie a někdy následuje tvrzení, že tato „kdyby“ mohla zachránit Hitlerovu říši před porážkou. Řada zbraní, které Němci poslali do boje nebo které zkoušeli nebo aspoň vyvíjeli, zajisté předbíhala svou dobu a měla význam pro samotnou válku i pro poválečnou historii, ale lze uvést i mnoho skeptických argumentů. Samy nové technologie totiž pravděpodobně nemohly změnit celkový průběh konfliktu a zlomit gigantickou převahu Spojenců.

Spekulace o nových zbraních
Na konspiračních webových stránkách nebo v knihách obskurních autorů lze objevit obrovské množství spekulativních tvrzení o supermoderních zbraních a technologiích, jež byly (údajně) vyvinuty v Hitlerově říši. Nadzvukové létající talíře, kosmické lodě, paprskové zbraně, úžasně výkonní „supervojáci“, to jsou jen některá z témat těchto spekulací. Přestože to zřejmě působí překvapivě, část těchto tvrzení má jistý reálný základ. Němečtí vědci a inženýři totiž skutečně zkoumali či zkoušeli letadla s kruhovým křídlem, prostředky schopné proniknout i do vesmíru či destrukční mikrovlnné zářiče. A schopnosti vojáků „nadopovaných“ pervitinem snad mohly vypadat až nadlidsky, byť následky takové praxe si jistě každý domyslí sám. Nesporná je však skutečnost, že v Třetí říši byla vyvinuta, popřípadě i vyrobena a občas rovněž omezeně bojově nasazena dlouhá řada zbraní, která svými parametry nebo potenciálem hodně předbíhala to, co mohli nasadit Spojenci. Otázka Hitlerových „tajných“ či „zázračných zbraní“ (Geheimwaffen, Wunderwaffen) zaměstnává vědce a nadšence už desítky let a dodnes se daří objevovat nové a nové poznatky, které ležely ukryté v archivech. Spoustu takových zbraní zná (alespoň zběžně) i laická veřejnost, např. střely V1 a V2, proudové stíhačky či nové ponorky. Stále se ale vedou debaty o tom, jaký byl skutečný vojenský význam těchto zajisté impozantních typů techniky a zda mohly mít (hypoteticky) takový vliv, aby zvrátily válku ve prospěch Osy. Je třeba přiznat, že němečtí vědci v mnoha oblastech dosáhli vskutku revolučních průlomů, na čemž měl velký podíl i fakt, že se Adolf Hitler (na rozdíl od jiných politiků své doby) nikterak nebál nových či dosud nevyzkoušených technologií, naopak doufal, že se stanou jedním z faktorů, jež přinesou Německu vítězství; stačí si vzpomenout na jeho podporu tankového vojska. Navzdory tomu se ovšem nikdy nedostal z úrovně nadšeného a poměrně snadno ovlivnitelného diletanta, což pak mělo neblahý vliv na některá jeho významná rozhodnutí.

Permanentní soupeření o moc
Ostatně celý styl Hitlerova rozhodování a řízení ve skutečnosti patřil mezi klíčové faktory, jež omezovaly efektivitu německého zbrojního průmyslu a v podstatě i Německa jako celku. Sice se neustále mluví o německém organizačním talentu či smyslu pro pořádek, avšak realita Třetí říše byla spíš groteskní parodií těchto stereotypů. Neexistovala tam žádná jasně daná struktura moci, určitě ne tak pevná „pyramida“, jakou si vybudoval Josif Stalin. Nacistické Německo se občas charakterizuje jako „oligarchická polykracie“ či „ne-stát“, neboť v praxi fungovalo jako konglomerát různých organizací či institucí, jež trvale soupeřily o moc, vliv a zdroje. Pozemní vojsko, letectvo, námořnictvo, SS, Todtova organizace, nacistická strana a velké zbrojovky, to byli jen ti nejsilnější „hráči“ v této mocenské soutěži, o které Hitler dobře věděl a kterou zcela záměrně podporoval. Jen sám „Vůdce“ totiž měl opravdu absolutní pravomoc rozhodovat. Byl to jakýsi arbitr, ke kterému bylo možné se odvolat, ale který vyznával zásadu „rozděl a panuj“ a posiloval rivalitu svých podřízených tak, aby intrikovali proti sobě navzájem, ale nikoli proti němu. O jeho přízeň tak pořád bojovala řada pohlavárů včetně Göringa, Goebbelse, Himmlera či Bormanna, kteří si současně vytvářeli vlastní „království“. Určitě si lze domyslet, že takový styl vedení se enormně negativně podepisoval na efektivitě rozhodovacích procesů a na dělení zdrojů, jelikož každý z „hráčů“ se neustále snažil urvat pro sebe co nejvíce peněz, pracovníků, surovin a výrobních a výzkumných kapacit. Samozřejmostí bylo i utajování před konkurencí a dovolávání se vyšších autorit včetně Hitlera, který se však rozhodoval hodně impulsivně a své názory také nezřídka měnil. Jako typickou ukázku onoho soupeření lze zmínit známý program balistických raket, který původně začal v režii pozemní armády, ovšem postupně se dostal pod kontrolu SS, resp. osob, které do funkcí dosadil Himmler.
 
Duplicita vývojových projektů
Ono tříštění zdrojů se zákonitě projevilo také v duplicitě vývojových projektů. Paralelně proto běžely hned tři různé programy rychlopalných kanonů střední ráže, jeden pro pozemní vojsko, druhý pro Luftwaffe (jež měla na starost i protivzdušnou obranu Říše) a třetí pro námořnictvo, přestože by stačil jediný typ, ale všechny tři složky si žárlivě střežily svá tajemství. Coby další příklad značně velké autonomie některých „hráčů“ lze zmínit třeba některé kroky, které udělal známý Ferdinand Porsche, který měl vždy dobré vztahy i přímo s Hitlerem. Byl si natolik jistý vítězstvím ve výběrovém řízení na těžký tank (budoucí typ Tiger), že nechal svévolně postavit stovku podvozků podle své konstrukce. Když pak zvítězila značka Henschel, muselo se hledat pro zhotovené podvozky jakési smysluplné využití, aby neputovaly do šrotu, z čehož se zrodil stíhač tanků Ferdinand, o který původně nikdo nežádal. A do třetice lze zmínit vývoj řízených raket země-vzduch, jenž běžel současně dokonce u čtyř subjektů. Messerschmitt vyvíjel střely Enzian, u společnosti Henschel se rodila raketa Schmetterling, firma Rheinmetall-Borsig měla program Rheintochter a zapojil se i krycí podnik EMW (Elektromechanische Werke), jak bylo oficiálně nazýváno vývojové zařízení v Peenemünde, kde vznikala protiletadlová raketa zvaná Wasserfall. V mírových podmínkách by konkurence byla jistě zdravá, avšak válečný tlak žádá zcela jiný přístup. Není tedy divu, že skutečné bojeschopnosti poté nedosáhla ani jedna ze čtyř raket, byť počet a kvalita naváděcích senzorů a zapalovačů, které byly v rámci těchto projektů navrženy a zkoušeny, po válce skutečně ohromila západní experty. Tento překotný vývoj však byl paradoxně také dalším z důsledků Hitlerova technického diletantství, neboť „Vůdce“ roku 1940 vydal (z dnešního pohledu absurdní) pokyn, aby byly zastaveny všechny projekty zbraní s ryze obrannými účely, jestliže nebudou schopny dodat do dvanácti měsíců funkční výsledek, což fatálně zasáhlo mj. právě obor protivzdušné obrany.

Co zbrzdilo program Me 262
Dramaticky se tak zpomalil vývoj radaru i příbuzných technologií, do čehož patřily i naváděcí systémy řízených raket. Situaci pak samozřejmě změnila bombardovací ofenziva Američanů a Britů, takže na počátku roku 1944 vydal Hitler příkaz, kterým dal protivzdušné obraně naopak prioritu, ale škody již byly napáchány, jelikož se tímto ztratily dva až tři roky. Některé firmy a výzkumné týmy samozřejmě pokračovaly navzdory onomu „ročnímu“ zákazu, musely se však logicky potýkat s nedostatkem zdrojů. Totéž platilo o další technologii, která měla potenciálně obrovský dopad, ale která se zpočátku netěšila adekvátní podpoře. Šlo o proudové motory, jež mohly být možná k dispozici podstatně dříve, jenže Hermann Göring trpěl představou, že jako bývalý stíhací pilot dokonale rozumí i technologiím letadel, ačkoliv byl v tomto obou pouhým nedoukem, a navíc (na rozdíl od Hitlera) nedoukem s velkou nedůvěrou vůči technice. Choval tudíž skepsi i vůči radarům či tryskovým stíhačkám. Jak známo, Messerschmitt Me 262 zasáhl do boje až v létě roku 1944, jenže je nutno zdůraznit, že na tom neslo vinu daleko více faktorů než jen diletantství obézního říšského maršála. Základní problém, jenž se koneckonců dotýkal i několika dalších projektů „zázračných zbraní“, totiž představoval nedostatek surovin, jelikož Německo nemělo dostatek chromu a niklu na slitiny k produkci lopatek turbín. První německé proudové motory tak měly absurdně krátkou životnost, ze začátku jen několik hodin, neboť ve velkém žáru motoru lopatky doslova „tekly“, a tudíž se po jednom nebo dvou bojových letech musely motory vyměnit. V letkách Me 262 tedy byla málokdy schopna boje více než polovina letadel, nehledě k tomu, že se stále více projevoval také nedostatek pohonných hmot. Je velice pravděpodobné, že i kdyby Třetí říše stačila vyslat do boje další generaci proudových letounů, stejně by pro ně neměla pohonné látky, což byl koneckonců také důvod, proč do boje nemohla zasáhnout většina „lidových stíhaček“ Heinkel He 162.

Stíhačky, nebo bombardéry?
V případě Me 262 se občas zmiňuje i Hitlerovo údajně katastrofické rozhodnutí z května 1944 o přednostní výrobě bombardovacích verzí. Nacistický „Vůdce“ byl totiž ohromen vizí, jak se rychlé proudové letouny s bombami vrhají na nepřítele neschopného obrany, a tak nařídil, aby se původně přepadový stíhač Me 262 Schwalbe změnil na bombardér Me 262 Sturmvogel. Ve skutečnosti však mělo toto Hitlerovo rozhodnutí dopad velice malý, pokud tedy vůbec nějaký, neboť Hitler jej na podzim zase odvolal, a jelikož výroba reaktivních motorů Jumo 004 začala naplno až v září 1944, nemohl mít Hitlerův příkaz z května na reálnou bojeschopnost stíhaček Me 262 větší vliv. Občas se také tvrdí, že Me 262 by měl coby bombardér jen malou účinnost, neboť jednoduše neexistovaly pumové zaměřovače, s nimiž při svojí vysoké rychlosti dokázal cokoli trefit. Také to je ale velmi sporné, protože zrovna v tomto případě mohl mít Hitler dosti paradoxně pravdu, jelikož Luftwaffe již užívala i kazetové bomby, které dokázaly pokrýt větší plochy. Je tudíž možné, že pokud by byly letouny Me 262 Sturmvogel k dispozici již v červnu 1944, dovedly by výrazně narušit průběh vylodění v Normandii, neboť na úděsně přeplněných invazních plážích by se ani moc mířit nemuselo. Jak už bylo vysvětleno, produkci proudových stíhaček však zpomalil především nedostatek surovin. Kromě toho se na zpomalení podílel též proces decentralizování výroby, který zorganizoval Albert Speer coby odpověď na spojenecké bombardovací nálety. Sériová výroba stále většího počtu součástek se přesunovala do různých provizorních dílen a podzemních závodů, což sice zvyšovalo ochranu vůči náletům, jenže také rostla náročnost na koordinaci toho všeho a na německý dopravní systém, který byl proto stále více zatěžován transportem komponentů. Výroba se často zastavovala jenom proto, že továrna na druhém konci Říše přerušila dodávky důležitého dílu.

Schopnosti ponorek Typ XXI
Albert Speer byl nepochybně vynikající manažer, což vedle již popsané decentralizace výroby dokazuje také jeho zdůrazňování zásad standardizace a prefabrikace. Výsledné zbraně se tudíž ve finále pouze sestavovaly z už hotových celků, což dobře fungovalo např. u nových ponorek Typ XXI, které se také řadí mezi oblíbená témata otázek „co kdyby“. Nepochybně šlo o velmi pokročilý typ válečného plavidla, které z hlediska výdrže a rychlosti pod hladinou dramaticky předstihovalo vše, čím disponovali Spojenci. Němci rozestavěli více než tisíc kusů, stihli však dokončit jen něco okolo 130 ponorek a pouze několik exemplářů opravdu vyplulo. Vnucuje se otázka, zda mohla ponorka Typ XXI změnit průběh války, kdyby byla nasazena dřív. Nejspíše mohla mít relevantní dopad, jenže scénář by byl pravděpodobně hodně podobný jako u letadel Me 262. Pokud by Němci poslali proudové stíhačky do boje třeba o rok dříve, jistě by narušili bombardovací ofenzivu Spojenců, avšak ti by zřejmě reagovali zkrátka tím, že by nad Evropu poslali bombardéry B-29 Superfortress a zvýšili by výrobu svých proudových stíhaček. Pokud by do boje promluvily „U-booty“ Typ XXI, pak by záhy následovala spojenecká odpověď, jež by obsahovala nové doprovodné lodě a protiponorkové zbraně. Německo by každopádně stále trpělo stále kritičtějším nedostatkem materiálních zdrojů, jenž by zkrátka nedovoloval vyrábět a provozovat větší počty hypotetických „rozhodujících“ zbraní. Na tom však měl opět zásadní podíl sám Hitler, který rezolutně trval na záležitostech, které polykaly množství zdrojů, ovšem z vojenského hlediska měly minimální význam. To se týká např. „odvetných zbraní“ V1 a V2, tedy okřídlené bomby Fi 103 a balistické rakety A-4, které sice zabíjely britské civilisty, jenže válečné úsilí Spojenců nenarušily prakticky nijak. Pokud by Němci nasadili V1 o trochu dříve a vysílali by je proti základnám, kde se shromažďovala invazní vojska, mohla být situace jiná, ale „Führer“ neoblomně trval na „odvetě“ proti Londýnu.

Hitlerovy přerostlé nesmysly
Chaotická organizace, soupeření množství subjektů, velké diletantství rozhodujících osobností a nedostatek zdrojů a času, to jsou hlavní důvody, které zásadně zpomalovaly (a občas i přímo znemožňovaly) dřívější nebo rozsáhlejší bojové nasazení „zázračných zbraní“. Kromě toho by se měl zdůraznit fakt, že některé typy německých zbraní, které pořád budí zájem a obdiv, byly ve skutečnosti spíš projevem vzrůstajícího zoufalství Němců. Příkladem jsou raketové letouny jako Me 163 Komet nebo kolmo startující Ba 349 Natter. Další pozoruhodné zbraně byly zase spíš projevem gigantománie s minimálním vojenským efektem, což dokazují příklady 800mm železničního děla Dora nebo obřího 189tunového tanku Maus, ale oba projekty se těšily přímé podpoře samotného Hitlera. Místo takových obludností by si však podporu patrně zasluhovaly jiné, daleko přínosnější programy, např. naváděná střela vzduch-vzduch Ruhrstahl X-4, řízená raketa vzduch-země Hs 293 nebo noční infračervené přístroje pro pěšáky a pro tanky Panther, případně i projekt nukleární zbraně, ačkoli je otázkou, zda by všechny výše popsané problémy Třetí říše vůbec umožnily uskutečnit něco srovnatelného s americkým programem Manhattan. Některé německé „zázračné zbraně“ samozřejmě hodně ovlivnily poválečný vývoj, protože se staly základem pro projekty na straně vítězů, ale v případě dřívějšího či rozsáhlejšího nasazení ve válce by vítězství pro Hitlerovu říši takřka jistě nepřinesly. Mohly by snad válku prodloužit o několik měsíců, což by ale mohlo mít další tragický dopad, jelikož pokud by válka v Evropě trvala až do srpna 1945, je velice pravděpodobné, že Američané by své první nukleární zbraně nenasadili proti Japonsku, nýbrž proti Německu. Prvním předběžně vytipovaným cílem se měl stát Mnichov, a tudíž mohly německé „zázračné zbraně“ nakonec způsobit i to, že by atomový výbuch zničil město pouhých 150 km od českých hranic.
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Námořní hlídkové letouny
Základním typem námořního hlídkového letadla v Luftwaffe byl Focke-Wulf Fw 200 Condor, původně dálkový osobní linkový letoun, který byl upraven do vojenské podoby. Nabízel dolet přes 3500 km a vytrvalost asi 14 hodin, jenže navzdory působivé výzbroji se ukázal jako dosti zranitelný útoky stíhaček. Přesnost pumových útoků na spojenecké lodě byla extrémně malá a letoun trpěl i strukturálními vadami. To vše vedlo v polovině roku 1941 k rozhodnutí používat jej výhradně pro průzkum a vyhýbat se bojovým akcím. Němci navíc stále věřili hydroplánům a sázeli na stroj Blohm und Voss Bv 138, jenže ten nabízel jen poloviční vytrvalost. Pro útoky na lodě se omezeně užívala i extrémně problematická letadla Heinkel He 177, avšak Německo mělo k dispozici ještě jeden design, jenž se pro roli námořního hlídkového stroje hodil naopak téměř ideálně. Byl to čtyřmotorový Junkers Ju 290, nejprve také vyvinutý jako dopravní a pak uzpůsobený pro vojenské účely. Nabízel dolet přes 6000 km a posloužil i jako základ pro stroj Ju 390, jenž měl šest motorů a ohromující dosah až 10 000 km, takže by dokázal uskutečňovat průzkumné a útočné lety až k pobřeží USA. Dokonce se někdy tvrdí, že jeden Ju 390 skutečně doletěl až k americkému pobřeží a pořídil snímky tamních měst. Nesporné však je, že velkých Junkersů se zhotovil pouze malý počet (celkem asi 67 kusů) a že po problémech Fw 200 došlo k omezení spolupráce Luftwaffe a Kriegsmarine, což dramaticky snížilo šance Němců zvítězit v bitvě o Atlantik. Rozsáhlejší nasazení Ju 290 a Ju 390, které by mohly nosit naváděné pumy a rakety proti lodím (či dokonce proti americkým přístavům), by pochopitelně nebylo zárukou vítězství, avšak nesporně mohlo mít významný dopad.

Vynález profesora Waltera
Němci se usilovně snažili zvyšovat výdrž i rychlost svých ponorek pod hladinou. Mezi možná řešení náležel mj. tzv. Kreislauf čili diesel pracující v uzavřeném cyklu. U takového motoru se spaliny vyčistily, obohatily kyslíkem a vrátily zpátky do sání. Bylo zhotoveno několik malých ponorek s tímto systémem a několik velkých se rozestavělo, jenže do boje nepromluvila žádná a Němci zaměřili více svých prostředků na jiné řešení. Byla jím tzv. Walterova turbína, kterou profesor Hellmuth Walter připravoval již od roku 1925. V tomto zařízení se rozkládal peroxid vodíku na vodu a kyslík, při čemž vznikalo i množství tepla, jež vodu okamžitě měnilo v páru, která poháněla turbínu. Takto fungovala „studená“ verze, kdežto u „horké“ se do kyslíku ještě vstřikovalo palivo (jež zvyšovalo tepelný výkon přibližně na trojnásobek) a pak voda, která se měnila v páru a opět poháněla turbínu. Existovala též podoba bez vstřikování vody, což byl de facto raketový motor letounu Me 163 Komet, avšak základní aplikací Walterova principu byly pohonné soustavy ponorek a torpéd. Němci navrhli a zkoušeli řadu typů, z nichž některé (jako Typ XVIIA) se i v menších sériích stavěly, ovšem stejně jako u plavidel s Kreislaufem nebylo žádné takové plavidlo použito v boji. Výkony byly opravdu působivé (některé ponorky se pod hladinou pohybovaly rychlostí přes 20 uzlů, což tehdy vypadalo jako sci-fi), ovšem Walterova turbína se projevila jako nevhodná pro praktický provoz. Peroxid je totiž extrémně náročný na čistotu a sebemenší kontaminace může vést k explozivnímu rozkladu, což prokázaly též různé poválečné pokusy. Evoluce ponorek s Walterovou turbínou ale určitě nebyla zbytečná, jelikož při ní vznikala nová řešení (zejména tvary trupu optimalizované pro plavbu pod hladinou), jež se potom uplatnila u převratných ponorek Typ XXI a XXIII.
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