Duel: 45mm 53-K vs. 5-cm PaK 38:
Střední kalibry proti tankům

Po celou druhou světovou válku probíhal urputný souboj mezi odolností pancíře tanků a účinností protitankových zbraní. Armády většiny zemí vstupovaly do konfliktu s kanony středních ráží, jejichž průraznost se tehdy jevila jako dostačující, avšak záhy se ukázalo, že se situace mění a vyžaduje efektivnější zbraně.

V polovině 30. let se k ničení tanků používaly nejčastěji kanony kalibru 37 mm, už tehdy však existoval rozumný předpoklad, že zvyšující se odolnost nových typů tanků přinese dramatický pokles bojové hodnoty těchto zbraní. Řada států se tedy pustila do vývoje nových kanonů, což v Německu vedlo ke vzniku 50mm kanonu PaK 38. Sovětská armáda ve stejné době přijala do služby 45mm typ 53-K, na čemž však bylo paradoxní, že šlo vlastně o vzdáleného příbuzného rychle zastarávajícího německého kanonu ráže 37 mm.

Zrození kanonu neobvyklé ráže
Historii vzniku sovětských protitankových kanonů ráže 45 mm lze vysledovat do roku 1924, a to do německé společnosti Rheinmetall, která tehdy zahájila projekt zbraně ráže 37 mm. První exempláře byly dodány německé armádě v roce 1928, kde poté kanon obdržel formální jméno 3,7-cm PaK 35. Následně vznikla zdokonalená varianta PaK 36, která reprezentovala základní německou zbraň své kategorie až do vypuknutí druhé světové války. Ještě před oněmi prvními dodávkami pro Reichswehr, konkrétně v roce 1926, byl ovšem pokusný vzorek 37mm kanonu dodán i do Sovětského svazu. Ten tehdy s Německem sice v utajení, ale velice úzce a rozsáhle spolupracoval. Rudá armáda vyjádřila potřebu získat nové typy dělostřeleckých zbraní, a tudíž Moskva oslovila Němce s žádostí o celkem šest vzorů, mezi nimiž figuroval také protitankový kanon. SSSR získal celkově dvanáct exemplářů a Závod č. 8 v roce 1931 zahájil výrobu kopií, jež se označovaly jako 1-K nebo vz. 1930. Již tehdy však existovaly i pochybnosti o tom, že si tato ráže uchová dlouhodobou bojovou hodnotu, takže se rozběhl vývoj nové zbraně nezvyklé ráže 45 mm. Šlo o velice specifickou improvizaci, neboť SSSR vlastnil velké zásoby původně francouzské munice ráže 47 mm, jež se pomocí odstranění výstupků pro hlavňové drážky dala modifikovat na kalibr 45 mm. Nový kanon dostal název 19-K alias vz. 1932 a posléze vznikla zdokonalená verze vz. 1934. Její balistické výkony se jevily jako výtečné, jelikož základní typ munice BR-240 na dálku 100 m probíjel 82 mm oceli a na 500 m si poradil s 40 mm oceli. Do arzenálu Rudé armády se dostalo cca 7900 kusů, postupně však přibývalo požadavků na různé změny, jejichž výsledkem se stala další modernizovaná obměna 53-K čili vz. 1937. Balistické parametry zůstaly v zásadě shodné, ale kanon obdržel poloautomatický závěr, díky kterému se zvýšila praktická kadence, dále např. novou optiku, pohodlnější ovládání či lepší zavěšení kol, což v součtu výrazně zvýšilo bojovou hodnotu kanonu.

Zavedení podkaliberní munice
Z hlediska základní konstrukce se jednalo o konvenčně pojatou zbraň, jež používala vertikální klínový závěr, byla opatřena nevelkým ochranným štítem a spočívala na lafetě se dvěma koly. V roce 1938 se tedy rozběhla sériová produkce nových kanonů v Závodě č. 8 v Podlipkách na předměstí Moskvy, ale kromě dodávek pro Rudou armádu se kanony také exportovaly, a to do republikánského Španělska, takže téměř okamžitě prodělaly i bojové nasazení. Model 53-K se ukázal jako velice účinná zbraň, jež si poradila prakticky se všemi obrněnci, které se na tomto bojišti vyskytovaly. Tento úspěch však měl i negativní dopad, protože sovětské velení dospělo k přesvědčení, že výkonnější kanon zatím nebude potřebný, protože „pětačtyřicítka“ (v ruštině „sorokapjaťka“), jak se typům 19-K a 53-K většinou říkalo, stačí i proti budoucím obrněncům pravděpodobných nepřátel. Mylnost tohoto názoru se prokázala hned v létě 1941, protože tyto kanony si dokázaly efektivně poradit jen s německými lehkými tanky, na střední PzKpfw III a IV však nestačily. Lepší kanon ale k dispozici nebyl, takže výroba modelu 53-K probíhala dál, přidal se k ní rovněž Závod č. 235 ve Votkinsku a sovětští inženýři horečně pracovali na nové munici. Záhy se tudíž začal dodávat podkaliberní granát BR-240P, jenž na dálku 100 m probil až 88 mm oceli a na vzdálenost 500 m ocel o síle 66 mm. V roce 1942 nastoupila i nová verze kanonu, jež dostala název M-42 a hlaveň prodlouženou z 2,07 m na 2,86 m. Díky tomu znovu výrazně vzrostla průbojnost, takže nejlepší granát dokázal na 100 m prorazit až 108 mm oceli. S výjimkou nových tanků Tiger a Panther si tedy kanon M-42 poradil s takřka všemi obrněnci Panzerwaffe, a tudíž se vyráběl až do konce války, ačkoliv Rudá armáda užívala od roku 1943 i mnohem výkonnější protitankové kanony ZiS-2 kalibru 57 mm. V několika státech zůstávaly „pětačtyřicítky“ ve výzbroji ještě řadu let po válce.

Náhrada „armádního klepadla“
Německý 37mm kanon PaK 36 rovněž absolvoval svoje první bojové nasazení ve Španělsku a proti lehkým republikánským tankům (převážně sovětské výroby) si vedl opravdu dobře. Poté se osvědčil i v Polsku, zatímco v západní Evropě již zaznamenal výrazně horší výsledky, když nedokázal překonat pancéřování mnoha britských a francouzských tanků. A ještě horší situace nastala na východní frontě, kde se proti skloněnému pancíři sovětských tanků T-34 a KV jevil jako tragikomicky neúčinný, a proto si vysloužil posměšnou přezdívku „Heeresanklopfgerät“, tedy „armádní klepadlo“, neboť s výjimkou vzácných šťastných případů nedokázal nic víc než „zaklepat“ na sovětský pancíř. Německá armáda však zkušenosti ze španělské občanské války vyhodnotila lépe než sovětská a byla si vědoma rostoucí odolnosti zahraničních tanků, a proto pověřila zbrojovku Rheinmetall-Borsig vývojem silnějšího protitankového děla. Tato firma se ostatně podobným úkolem soukromě zabývala již několik roků, takže záhy mohla prezentovat prototyp nového kanonu kalibru 50 mm. Oficiální vstup do výzbroje proběhl v roce 1938, což zbrani vyneslo formální označení 5-cm Panzerabwehrkanone 38, zkráceně PaK 38, ale sériová výroba začala až na přelomu let 1939 a 1940, takže německá armáda na jaře 1940 disponovala pouze malým počtem kusů. Význam těchto kanonů v bojích v západní Evropě byl proto velice omezený, avšak evidentní pokles bojové hodnoty 37mm kanonů zároveň znamenal podnět pro stupňování výroby „padesátek“. Ty se tudíž rozsáhle uplatnily na africkém bojišti a především na východní frontě. Se standardní solidní střelou Panzergranate 39 (zkráceně PzGr 39) dovedl tento kanon na dálku 500 m prostřelit svislou ocelovou desku o síle 78 mm, popř. pancéřování silné 61 mm se sklonem 60 stupňů. V praxi to znamenalo, že patřil mezi nemnoho německých zbraní, jež si poradily i s pancéřováním tanků T-34.

Lehký a oblíbený, jenže drahý
V době invaze do SSSR se začaly ve větších počtech vyrábět také nové granáty PzGr 40, které se vyznačovaly wolframovým jádrem. Na dálku 500 m tedy mohla „padesátka“ s touto municí prorazit kolmý ocelový pancíř silný 141 mm, popř. 86 mm silný pancíř se sklonem 60 stupňů. Díky tomu kanon reprezentoval účinný nástroj i proti sovětským těžkým tankům řady KV, ale panoval trvalý nedostatek munice s wolframovým jádrem, neboť byla drahá a Třetí říše jenom velice obtížně získávala další dodávky tohoto strategicky vysoce důležitého kovu. Ostatně ani samotných kanonů PaK 38 nebylo nikdy dost pro to, aby se daly nasadit všude, kde si početní převaha sovětských tanků vyžadovala jejich působení. Každopádně se ale jednalo o povedený typ zbraně, jenž si získal mezi vojáky upřímnou oblibu. Byl relativně rozměrný, ale vzhledem k těmto rozměrům překvapivě lehký, jelikož v konstrukci se rozsáhle uplatňovaly lehké kovy. Snadné manipulaci se zbraní napomáhala dobře řešená lafeta, u jejíchž dvou kol se samočinně zablokovalo odpružení, pokud došlo k rozevření ramen. Ve shodě s německým přístupem měl kanon výborný optický zaměřovač a vojáci si pochvalovali i ochranný štít, jenž se vyznačoval charakteristickým zaobleným tvarem. Tato všechna důmyslná řešení však zároveň znamenala, že kanon PaK 38 patřil mezi poměrně nákladné zbraně, takže Wehrmacht jich získával daleko méně, než by potřeboval. Kvalitu jeho lafety přesvědčivě prokazuje skutečnost, že se použila i pro nový 75mm kanon PaK 40, který byl vytvořen jako náhrada „padesátky“, ovšem ani on se nedodával v dostatečném množství, takže výroba typu PaK 38 běžela až do roku 1943. Kanon se užíval až do samého konce války, protože proti sovětským středním tankům se koneckonců pořád jednalo o vcelku efektivní nástroj. Pro zajímavost lze dodat, že západní Spojenci získali značné zásoby 50mm kanonů a munice a několik let po válce je skladovali na území Německa pro případ, že by vypukla válka se Sovětským svazem.
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Parametry 45mm kanonu 53-K
Celková délka: 4,02 m
Délka hlavně: 2,07 m
Bojová hmotnost: 560 kg
Přepravní hmotnost: 1200 kg
Úsťová rychlost: 1070 m/s
Účinný dostřel: 850 m
Max. dostřel: 4400 m
Max. kadence: 20 ran/min.
Obsluha: 4 muži

Parametry 50mm kanonu PaK 38
Celková délka: 3,19 m
Délka hlavně: 2,38 m
Bojová hmotnost: 1000 kg
Přepravní hmotnost: 1062 kg
Úsťová rychlost: 1180 m/s
Účinný dostřel: 1500 m
Max. dostřel: 2650 m
Max. kadence: 13 ran/min.
Obsluha: 5 mužů

Měření sil
Oba srovnávané kanony vznikly v polovině 30. let jako odpovědi na rostoucí sílu nových typů tanků, ale armády příslušných zemí dospěly k odlišným závěrům. Důležitou roli v tom sehrála občanská válka ve Španělsku, kde si sovětský 45mm kanon 53-K vedl natolik účinně, že Rudá armáda dosti přecenila jeho potenciál a zanedbala vývoj výkonnějších zbraní. Na druhé straně fronty bojovaly německé 37mm kanony, a ačkoli se rovněž osvědčily, Wehrmacht nečekal, že mu vydrží navždy, a tudíž si objednal vývoj zcela nového modelu ráže 50 mm. Jestliže se tedy v polovině 30. let dalo říci, že SSSR získal v oboru protitankových kanonů mírný náskok díky kalibru 45 mm, za pět let už panovala situace zcela opačná, protože Rudá armáda stále užívala tytéž kanony, kdežto Wehrmacht se mohl chlubit typem PaK 38 ráže 50 mm, který poskytoval výrazně vyšší výkony. Sovětský kanon 53-K sice nabízel delší maximální dostřel, ovšem to se týkalo nepřímé palby, jejíž přesnost a ničivost byla při ráži 45 mm minimální, takže podstatně větší význam měl fakt, že efektivní přímý dostřel PaK 38 byl bezmála dvojnásobkem toho, co nabízel sovětský typ. Německý kanon poskytoval též vyšší průbojnost, jejíž hodnotu pak ještě zvýšily jádrové wolframové střely, ačkoli také u 53-K se průbojnost zvýšila, když byl zaveden podkaliberní granát. Další nárůst schopností přinesl model M-42 s delší hlavní, ovšem zásadní posun přišel až díky novému kanonu ráže 57 mm. Dá se tedy konstatovat, že německý PaK 38 představoval účinnější zbraň a udržel si bojovou hodnotu delší dobu než sovětský 53-K, avšak poměrně velké výrobní náklady jej řadily mezi nedostatkové zboží, o čemž ostatně vypovídá i srovnání počtů dodaných kusů. Ještě lze dodat, že z konstrukce PaK 38 byly odvozeny rovněž tankové a protiletadlové zbraně a že vlivy německé „padesátky“ se odrážely též v poválečném vývoji nových typů rychlopalných kanonů střední ráže.

Vyrobeno kusů:
45mm 53-K: 46 100
50mm PaK 38: 9566
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