Z archivů Třetí říše: Kuriózní německé obrněnce

Tanky i další obrněná vozidla, která používala německá armáda za druhé světové války, pořád představují předmět velkého zájmu expertů i fandů. Kromě dobře známých typů ovšem nosilo černé kříže i mnoho kuriozit a obludností. Některé z nich mohly být celkem užitečné, kdežto u jiných lze o smysluplnosti hodně pochybovat. Část se dostala i do aktivní služby, zatímco jiné nepřekročily stádium makety nebo prototypu. Nabízíme vám tudíž ukázkovou galerii několika obrněných specialit a rarit z arzenálu Třetí říše.

Pozorovatelé a průzkumníci
Na bázi několika známých typů německých obrněnců byly vytvořeny pozorovací varianty, jež sloužily ke sledování bojiště a zaměřování cílů pro dělostřelectvo. Pro tato vozidla se používal termín Panzerbeobachtungswagen. Obvykle měla masivní periskopy a rozšířené komunikační vybavení, avšak někdy pozbyla kanon, místo něhož byla instalována atrapa. Vznikly takovéto obměny mj. tanků PzKpfw III a IV a některých polopásových obrněných transportérů. Finální řešení měla představovat pozorovací verze špičkového středního tanku PzKpfw V Panther, ale v krizové situaci už si Němci takový luxus zkrátka dovolit nemohli. Další obor tvořila vozidla k průzkumu bojiště, tzv. Aufklärungspanzer, svým způsobem nejvyšší stupeň evoluce lehkých tanků, které již nestačily na přímé vedení boje, ale mohly se uplatnit jinak. Nejvíce se v tomto směru používal Panzerspähwagen II alias Luchs, zřejmě nejlepší verze lehkého tanku PzKpfw II, a dále Aufklärungspanzer 38(t), tedy varianta českého LT vz. 38 (více v čísle 3/2016). Jako definitivní řešení pak měl následovat naprosto nový lehký tank Leopard, vlastně třetí (a dosud nejméně známý) člen oné trojice tanků nové generace, do které náležel střední Panther a těžký Tiger. Lehký Leopard vypadal tak trochu jako zmenšenina Pantheru, vážil 26 tun a nesl kanon ráže 50 mm, ale válečná situace v roce 1943 přinutila Němce k redukci projektů, které padl za oběť i tento stroj. Do výčtu pozorovacích či průzkumných obrněnců však patří i méně obvyklé záležitosti, např. vozidla spojená s raketami V2. Obrněnec nazvaný Feuerleitpanzer dostal šasi z polopásového tahače a novou pancéřovanou korbu a sloužil jako velitelské vozidlo pro týmy odpalující rakety V2 z mobilních zařízení. Vyráběl se sériově, zatímco jen v jediném kusu byl vyroben monstrózní osmikolový Panzermesskraftwagen, z jehož mohutné krabicovité obrněné nástavby se sledovaly dopadové plochy při testech raket.

Monstrózní samohybná děla
Jak známo, nejtěžším tankem použitým v druhé světové válce byl PzKpfw VI Ausf. B Tiger II (neoficiálně Königstiger) o váze 69 tun. Vůbec nejtěžším obrněncem nasazeným v boji ovšem nebyl, protože jej předstihla jeho varianta Jagdtiger, stíhač tanků se 128mm kanonem, který se mohl chlubit váhou skoro 76 tun. Také je známo, že Němci vyvíjeli nebo zkoušeli ještě daleko těžší obrněnce, mezi něž patřily supertěžké tanky PzKpfw VII Löwe (až 90 tun), PzKpfw VIII Maus (189 tun) a E-100 (okolo 150 tun), a dokonce i neuvěřitelné „pozemní křižníky“, jejichž váha se měla dostat přes 1000 tun. O těchto monstrech jsme podrobně psali v č. 6/2007, avšak zmínku si zasluhují i obří samohybná děla, která měla vznikat na základě těžkých tanků. Výše zmíněný Tiger II tak poskytl svůj podvozek, který se prodloužil, a místo korby s otáčivou věží byla umístěna obrovská pevná hranatá nástavba. Výsledek dostal jméno Geschützwagen Tiger a zvažovalo se několik variant dělostřelecké výzbroje. Nakonec se skutečně začal stavět jeden prototyp samohybného děla Grille 17, které mělo mít v oné nástavbě kanon K44 ráže 170 mm s dostřelem 28 km. Nebylo již sice dokončeno, ale dochoval se snímek rozestavěného vozidla, v jehož korbě pózují spojenečtí vojáci, kteří ve srovnání s rozměry této obrněné obludy působí takřka dojmem trpaslíků. Vedle 170mm děla měl zmíněný podvozek posloužit coby platforma pro moždíře, resp. minomety ráže 210 nebo 305 mm. V druhém případě šlo o zbraň vyvinutou v plzeňské Škodovce a celý obrněnec zvaný Bär (Medvěd) měl vážit až 120 tun. Tento projekt ale zůstal jen na papíře. Stejně skončily i návrhy samohybných děl na šasi supertěžkého tanku E-100, které nyní snad nejlépe znají hráči oblíbené hry World of Tanks a u kterých se počítalo s různými zbraněmi ráže 128, 150, 170, 175 a 210 mm.

„Tygři“ pro válčení ve městě
Tank PzKpfw VI Tiger o hmotnosti „jen“ asi 54 tun se stal pro změnu základem vozidla, které bylo konstruováno zejména pro boj ve městě. Jednalo se v podstatě o reakci na zkušenosti, jež německá armáda nasbírala ve Stalingradu a dalších městech zejména na východní frontě. Jako hlavní problém se (asi nikoliv překvapivě) ukázala otázka, jak dostat urputně bojující sovětské vojáky z budov nebo jejich sutin, případně jak uvolnit cestu pro postupující německé síly. Tak se zrodila myšlenka na stroj, který se měl právě o toto postarat. Do určité míry to byla obdoba ženijních tanků, které potom používali Spojenci, které se vlastně uplatňují dodnes a které jako svou hlavní výzbroj nesou velkorážová děla s krátkými hlavněmi (vlastně „moždíře“), které se užívají pro demolici budov, opevněných bodů, různých překážek atd. Němci nejdříve za tímto účelem vyrobili poměrně konvenčně pojaté vozidlo Sturmpanzer IV Brummbär, jež používalo podvozek tanku PzKpfw IV, na němž se nacházela nástavba se 150mm houfnicí, ale současně byly zahájeny práce na těžším vozidle, jehož základ měl vytvořit právě „Tygr“. Zpočátku byla jako hlavní zbraň navržena 210mm houfnice, jenže vhodný typ Němci ještě neměli, a proto se sáhlo ke značně grotesknímu řešení ve formě raketové zbraně RW 61, jež původně sloužila na lodích jako vrhač náloží proti ponorkám. Zbraň ráže 380 mm (!) tedy byla zabudována do čela hranaté nástavby na podvozku tanku Tiger a výsledné vozidlo se pak obvykle označovalo jako Sturmtiger. Vážilo přibližně 65 tun a vozilo zásobu dvanácti raket, každou o hmotnosti 345 kg (z čehož 125 kg tvořila trhavina). Bylo dodáno jen 18 kusů, jež se v boji docela osvědčily, byť byly poruchové a pomalé. V zájmu úplnosti je nutné dodat, že pro městské boje byl určen také „obrněný buldozer“ Rammtiger, který byl ovšem vyvinut na podvozku konkurenčního vozidla Tiger (P) firmy Porsche (více o něm najdete v čísle 6/2015).

Groteskní odminovací stroje
Další potíž, se kterou se armáda Třetí říše potýkala na všech frontách, tvořila minová pole, jež koneckonců představují trvající problém i pro dnešní armády. Vývoj odminovacích vozidel se tehdy nacházel na samém počátku, a proto vznikala někdy opravdu groteskní řešení. Německá armáda roku 1942 oslovila zbrojovky, aby vyvinuly vozidla, která dokážou vytvářet průchody v minových polích tak, aby okamžitě za nimi mohla postupovat další technika. Požadovalo se, aby odminovací vozidlo dlouhodobě odolávalo explozím a palbě protivníka, takže muselo být opravdu mimořádně silně pancéřované. Firma Alkett tedy postavila velmi originální obrněnec Minenräumer, který měl podobu monstrózní, téměř 3 m vysoké a skoro 6,5 m dlouhé tříkolky, jež měla dvě velká (hnaná) kola vpředu a menší řídicí kolo vzadu. Po obvodu kol se nacházely jakési „patky“, které byly snadno vyměnitelné, protože opakované exploze min by je zákonitě zničily. Vozidlo vážilo 38 tun. Konkurenční firma Krupp ovšem zhotovila ještě mnohem větší obrněnec Schweres Minenräumfahrzeug-S, jenž byl vyřešen jako kloubový, resp. sestavený ze dvou identických dílů propojených kloubem. Každý díl byl opatřen dvěma koly o průměru 2,7 m, vybavených na obvodu gumovými „patkami“, jejichž účel byl shodný jako u vozidla firmy Alkett. Rozdíl však spočíval v tom, že samotné odpalování min neměla zajistit ona kola (která pro to byla příliš úzká), nýbrž mohutná radlice. Vozidlo firmy Krupp neneslo žádnou výzbroj, kdežto Alkett opatřil svou „tříkolku“ věžičkou z tanku PzKpfw I se dvěma kulomety. Možná i to přispělo k vítězství tohoto návrhu, avšak na sériovou produkci již nebyl čas, a tudíž vznikly jen prototypy. Ten od firmy Krupp ukořistili Američané, kteří jej sešrotovali, kdežto obrněnec značky Alkett padl do rukou sovětské armády. Ta jej otestovala, avšak další zájem neprojevila a nyní se „tříkolka“ nachází v tankovém muzeu Kubinka.

Pokladače výbušných náloží
Alternativní metodu ničení min představovalo nasazení výbušných odminovacích zařízení, jež se začala rodit již po německých vítězstvích nad Polskem a Francií. Kromě toho, že bylo třeba ničit minová pole, se někdy objevila nutnost překonávat jiné druhy překážek. Ve Francii navíc padly Němcům do rukou dálkově ovládané pásové prostředky přesně s tímto účelem, což poté určilo celý další směr vývoje v Německu, ač faktem je, že firma Borgward pracovala na tomto řešení samostatně již od podzimu 1939. Každopádně jako první vznikl stroj Minenräumwagen B-I, malý pásový prostředek o hmotnosti asi 1,5 tuny, jenž za sebou táhnul válec k odpalování min. Jelikož ale sám mohl kdykoli na minu najet, bylo samozřejmě potřeba jej řídit dálkově za pomoci rádia. Posléze vznikl větší Minenräumwagen B-II a v prototypu i podivná verze B-III, jež byla obojživelná a měla sloužit k likvidaci námořních min. Ani vozidla prvních dvou verzí nebyla užívána v příliš velkém počtu, jenže společnost Borgward už pracovala poněkud jiným směrem, na který ji částečně navedla ona kořist z Francie. Bylo rozhodnuto, že dálkově řízené prostředky jsou v zásadě dobrý nápad, ovšem primárně coby nosiče výbušných náloží, pro což je použití lidské osádky logicky také rizikové. Tak vznikl Sprengladungsträger B-IV, nevelký, jen 3,6 tuny vážící polopásový prostředek transportující nálož o hmotnosti 500 kg. Při přesunu na větší vzdálenosti jej ovládal řidič přímo na vozidle, ten ovšem na bojišti sesedl a vozidlo se navádělo dálkově až k cíli. Tam položilo nálož a vrátilo se do bezpečí. Existoval rovněž menší pásový stroj Springer, jenž vážil okolo 2,4 tuny, z čehož 300 kg tvořila nálož. Ta však v tomto případě představovala přímo součást konstrukce vozidla, jež po přechodu na dálkové ovládání rádiem fungovalo v podstatě jako „sebevražedná“ zbraň.

Dálkově ovládaný „Goliáš“
Nejmenším, ale zřejmě nejznámějším z německých dálkově řízených výbušných prostředků je vozidlo Goliath, někdy charakterizované jako „nejmenší tank“. Princip fungování se shodoval s vozidlem Springer. Nejednalo se tak o pokladač náloží, který by se posléze znovu vracel, ale spíš o dálkově řízenou samohybnou demoliční minu. Zadání plnila opět společnost Borgward, první prototyp byl vyroben na jaře 1942 a už v červnu toho roku byly první exempláře použity v boji. Kolem 1,5 m dlouhý „tančík“ Goliath (formálně nazývaný také Gerät 67) vážil 370 kg, z čehož 60 kg tvořila výbušnina. Velmi progresivní prvek představoval pohon, jelikož Goliath měl dva elektromotory. Max. rychlost činila asi 10 km/h a dálkové ovládání probíhalo nikoliv bezdrátově jako u výše popsaných větších strojů, ale po kabelu o délce 650 m. Problémem ale byl příliš krátký jízdní dosah, jenž činil pouze 1,5 km. Společnost Borgward tedy ustoupila od pokrokového elektromotoru a postavila trochu větší obměnu „Goliáše“ opatřenou benzínovým motorem. Vznikla dva provedení (Gerät 671 a 672), která se lišila hmotností nálože, jež činila 75 nebo 100 kg. Maximální rychlost vzrostla jen málo, a sice na 11 km/h, avšak dramaticky se zvýšil maximální dojezd, nově mající hodnotu 12 km. Německá armáda celkem získala kolem 7500 výbušných „Goliášů“, z nich velkou většinu benzínových, neboť elektrická obměna byla navíc hodně drahá (jeden kus stál přibližně trojnásobek ceny automobilu Volkswagen Brouk). Všechny popsané dálkově ovládané prostředky se používaly k různým účelům, jež zahrnovaly nejen ničení nepřátelských opevnění a čištění minových polí (neboť exploze nálože na vozidle B-IV dokázala iniciovat všechny zemní miny ve vzdálenosti až 50 m), ale dokonce i destrukci nepřátelské obrněné techniky. Jejich výbuchy dokázaly zastavit, popřípadě i zničit tank, avšak jako protitanková zbraň byl „Goliáš“ dost velký luxus.

Plovoucí a ponorné obrněnce
Další vážnou překážku v postupu německých armád představovaly vodní toky a plochy, navíc se počítalo i s invazí do Velké Británie. Němci proto vyvíjeli i tanky, jež byly uzpůsobené pro překonávání řek a jezer, popř. též kanálu La Manche. Na bázi lehkého tanku PzKpfw II vznikl plovoucí tank Schwimmpanzer II, jehož řešení se však nejdříve zkoušelo na příslušné variantě českého vozidla PzKpfw 38(t) neboli LT vz. 38. Vozidlo mělo odpojitelné plováky, na zádi se nacházely dva lodní šrouby a max. rychlost plavby činila 10 km/h. Vzhledem ke zrušení plánů na invazi ale tyto tanky nakonec bojovaly jako zcela normální obrněnce. Poněkud lépe dopadl druhý koncept, a to brodivé tanky Tauchpanzer III a IV, postavené, jak naznačují už názvy, na bázi středních tanků PzKpfw III a IV. Vozidla byla opatřena důkladným gumovým utěsněním všech otvorů a jakousi gumovou „maskou“, jež chránila čelo věže, a pochopitelně hadici (poté pevnou trubicí), skrze kterou probíhal přívod vzduchu a odvod spalin. Tanky tedy měly prostě jezdit po dně, a to v max. hloubce 12 m. Do této formy bylo přestavěno celkem 200 tanků, jež nakonec svoje schopnosti přece jenom ukázaly, a sice při invazi do SSSR, když přejely po dně řeky Bug. Když se ještě vrátíme k plovoucím vozidlům, hodí se zmínit i Landwasserschlepper (LWS), obojživelný pásový tahač. Původně také vznikl pro invazi do Británie a na pohled měl spíše podobu vlečného člunu s pásy. Měl sloužit pro tahání vleků, které byly také obojživelné, a proto by tato kombinace na vodě fungovala jako remorkér s nákladním člunem a na zemi by se změnila v běžný tahač s přívěsem. Na vlecích se měla přepravovat obrněná technika o váze do 20 tun. Kvůli zrušení invaze ale bylo vyrobeno jen 17 kusů prostředku LWS. S několika se pak počítalo pro diverzní operaci u pobřeží Afriky, k níž ovšem také nedošlo, a tudíž nesporně povedený obojživelný tahač nakonec do války nezasáhl.

Lukáš Visingr

Tajemná pancéřovaná koule
Pokud by mělo být vybráno vůbec nejpodivnější obrněné vozidlo, jaké v Třetí říši vzniklo, asi by vyhrál prostředek známý jako Kugelpanzer. O vozidle je dosud známo velmi málo, protože se zřejmě nedochovaly žádné dokumenty. Obrněnec, jenž má víceméně tvar koule, pochází od zbrojovky Krupp a nabízí místo pro jednoho muže. Pancíř měl tloušťku jenom 5 mm, o pohon (resp. o otáčení „obvodových pásů“) se staral dvoutaktní motor a pro řízení se používalo malé kolo na zádi. Jediný existující kus padl do rukou Rudé armády v srpnu 1945 při ofenzívě proti Japoncům v Mandžusku a dnes je umístěn v tankovém muzeu Kubinka, ale dodnes není jasné, k čemu mělo toto vozidlo přesně sloužit. Nejčastěji se usuzuje, že to měl být průzkumný stroj, případně pozorovací vozidlo pro navádění dělostřelecké palby. Existuje také tvrzení, že mohlo jít o nebojový stroj k pokládání kabelů, v poslední době si však získalo popularitu jiné tvrzení, které má vysvětlovat, proč se pancéřovaná koule dostala zrovna k Japoncům. Podle oné teorie si Japonci objednali Kugelpanzer jako sebevražednou zbraň, se kterou měl fanatický japonský voják dopravit k nepříteli výbušninu a při explozi zahynout. Skutečností je, že Kugelpanzer je konstruován maximálně jednoduše a kompaktně, a tudíž se podobá sebevražedným raketovým letounům Ohka či „lidským torpédům“ Kaiten. V této chvíli jde však pořád jenom o spekulace a je dost možné, že tato záhada zůstane záhadou navždy.
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