Duel: Boys vs. PzB 39:
Vzestup a pád protitankových pušek

V meziválečné éře vkládala většina armád velkou důvěru v protitankové pušky, od nichž si slibovala efektivní boj proti obrněncům protivníka. Tyto zbraně ovšem rychle ztrácely účinnost s tím, jak neustále rostla tloušťka pancíře tanků. Britská puška Boys i německá Panzerbüchse 39 tak musely záhy vyklidit scénu.

Protitankové pušky se leckdy považují za předky dnešních tzv. anti-materiálových pušek, tedy velmi přesných zbraní, jejichž ráže obvykle odpovídá velkorážovým kulometům a které slouží většinou jako výkonné odstřelovačské pušky. Jak ale napovídá název kategorie, původně měly sloužit hlavně pro destrukci některých odolných cílů, např. lehkých obrněných vozidel, letadel na letištích, ze země odpalovaných raket atd. A právě tady se projevuje ona návaznost na staré protitankové pušky, které používala většina armád mocností bojujících ve druhé světové válce i navzdory dramatickému poklesu jejich bojové hodnoty.

Se jménem zesnulého tvůrce
Britové zahájili vývoj protitankové pušky již za první světové války, ale jelikož Němci poslali do akce pouze mizivý počet tanků, nevznikla potřeba ji sériově vyrábět. Britové se tudíž k této koncepci vrátili až v roce 1934, kdy vývoj takového prostředku nařídil Výbor pro malé zbraně (Small Arms Committee). V čele nového projektu stál major Henry C. Boys, jenž působil jako konstruktér ve společnosti Royal Small Arms Factory v Enfieldu. Puška zpočátku nesla jméno Stanchion, ovšem kvůli nečekanému úmrtí svého tvůrce v listopadu 1937, krátce před přijetím zbraně do řadové služby, obdržela oficiální název „Rifle, Anti-Tank, .55in, Boys“. Obvykle se tak označuje jako protitanková puška Boys. Oficiální číselný údaj o ráži odpovídá metrickému průměru střely 13,99 mm. Konstrukčně šlo o derivát americké munice .50 BMG, tzn. 12,7×99 mm neboli střeliva pro těžký kulomet Browning M2, ale britský projektil byl větší a měl velké ocelové jádro. Puška byla řešena jako opakovačka, jež nesla nad závěrem zásobník na pět ran, zatímco po levé straně se nacházelo hledí. Puška byla vybavena nezvyklou opěrkou ve tvaru T a pažbou s mohutnou ramenní botkou. Zpětný ráz výstřelu měl být ztlumen zákluzem hlavně a sofistikovanou úsťovou brzdou, výkonný náboj však způsoboval, že zpětný ráz byl i tak velice silný, což vedlo k malé oblibě zbraně. Střelcům totiž mnohdy způsobovala problémy s rameny a krkem. Její popularitě rozhodně nepomáhala ani značná délka a hmotnost, a aby toho nebylo málo, puška Boys měla i dosti komplikovanou konstrukci s množstvím malých šroubků, takže její údržba zdaleka nepatřila mezi jednoduché úkony. Britské velení ale nové zbrani evidentně důvěřovalo, a proto nařídilo její dodávky v pozoruhodných počtech. Britská armáda tudíž byla svého času vybavena protitankovými puškami více než kterákoliv jiná na světě, protože pušku Boys obdrželo do užívání každé britské pěší družstvo.

Dodávky také pro partyzány
První bojové nasazení ale zbraň Boys absolvovala paradoxně v zahraničí, a to ve Finsku, které použilo tyto zbraně v tzv. zimní válce. První výsledky se jevily jako pozitivní, jelikož puška si snadno poradila se sovětskými tanky T-26. Také výsledky z nasazení v Norsku nebyly špatné, avšak během bojů ve Francii a v severní Africe se už projevily problémy. Puška Boys výtečně postačovala proti starším německým obrněncům PzKpfw I a II či proti italským tankům, jenže střední tanky PzKpfw III a IV představovaly výrazně těžší oříšek. Během roku 1941 efektivita zbraně povážlivě klesala a zrovna povzbudivě nepůsobily ani zprávy z Dálného Východu, kde puška zpravidla nestačila ani na japonské tanky. Mezitím se objevila nová verze, která dostala jméno Mk 1*, zatímco ta původní nesla označení Mk 1. „Hvězdičková“ puška se produkovala v Kanadě a vyznačovala se mnoha zjednodušeními. Použila se mj. nová válcová úsťová brzda a na místo opěrného „téčka“ přišla konvenční dvojnožka. Tato verze byla připravena k sériové výrobě počátkem roku 1942, kdy byla bojová hodnota pušky už velmi omezená, ale z jakéhosi záhadného důvodu byla produkce objednána a zbraně Boys Mk 1* se dodávaly až do prosince 1943. Britové je posílali též svým spojencům, takže velké počty obdržely armády impéria (mj. kanadská či australská) a dále např. SSSR nebo Čína. Jistý počet dostaly též americké zvláštní síly Marine Raiders a dodávky zbraní Boys mířily i k partyzánům v Jugoslávii a na Filipínách. Vyráběla se také nová munice s wolframovým jádrem, ale proti tankům už se puška Boys dala nasadit jen velmi omezeně, ačkoliv dosud měla využití např. proti pěchotě či v městském boji, protože její střely dobře probíjely zdi. Montovala se též na některá vozidla, např. lehké pásové transportéry Universal Carrier. Pracovalo se rovněž na zdokonalené verzi Boys Mk 2, ale bylo jasné, že éra protitankových pušek je nevratně pryč, a tak „dvojka“ vznikla jen v malém počtu a britská armáda vsadila na pružinový granátomet PIAT.

Složitá puška na jednu ránu
Vůbec první protitanková puška vznikla v Německu, kde firma Mauser přišla s tehdy opravdu neobvyklou zbraní T-Gewehr ráže 13,2 mm, jež poprvé promluvila do boje v roce 1918. Šlo o potenciálně velmi přínosný, avšak uspěchaný a problematický design, takže ačkoli si německá armáda tajně ponechala okolo osmi stovek ve skladech, ve 30. letech byl objednán vývoj nové zbraně. T-Gewehr měl opravdu enormní zpětný ráz, a proto ing. Brauer ze zbrojovky Gustloff Werke navrhl použít původní nábojnici a prachovou náplň, jenže v kombinaci s mnohem lehčí a rychlejší střelou. Výsledkem se stal náboj s krycím jménem Patrone 318, který měl metrický průměr 7,92 mm a v poměru k němu enormně dlouhou nábojnici (délka 94 mm). Neobvyklým řešením se vyznačovala i sama puška, která byla jenom jednoranná a měla závěr, jenž vypadal trochu jako miniaturní podoba závěru z nějakého kanonu, protože měl vertikální klínový blok. Po výstřelu se závěr otevřel, vyhodil prázdnou nábojnici a zůstal otevřený, střelec ručně vložil nový náboj, závěr opět zavřel a mohl znovu pálit. Puška měla i propracovaný systém ztlumení zpětného rázu. Dostala název Panzerbüchse 38 (zkráceně PzB 38) a působila opravdu vyspěle, ale podobně jako řada dalších předválečných konstrukcí pěchotních zbraní byla komplikovaná a nevhodná pro masovou výrobu. První bojové nasazení prodělala v září 1939 v Polsku, kde si sice připsala řadu zničených tanků nepřítele, ale projevila se i řada nedostatků. Princip závěru, jenž byl vlastně poloautomatický, v praxi mnohdy selhával, nehledě k tomu, že do otevřeného závěru někdy pronikaly nečistoty. Kvůli složitému systému tlumičů byla puška zbytečně těžká a jednoranná konstrukce logicky znamenala nízkou kadenci. Ke cti inženýra Brauera je ovšem třeba zdůraznit, že vzal všechny námitky na vědomí. Okamžitě začal pracovat na zdokonalené variantě své pušky, která byla dokončena ještě v roce 1939.

Projektily se slzným plynem
V sériové výrobě se mohlo brzy přejít na toto nové provedení, jež dostalo název Panzerbüchse 39 (zkráceně PzB 39). Při letmém pohledu vypadalo takřka stejně jako jeho předchůdce, došlo ale k mnoha důležitým změnám. Především byl výrazně zjednodušen sice sofistikovaný, jenže těžký a složitý systém tlumení, díky čemuž hmotnost zbraně klesla o téměř 4 kg. Zjednodušily se také další prvky konstrukce a z pohledu střelců bylo hodně důležité, že k bokům těla zbraně přibyly dvě schránky po deseti nábojích, jež značně usnadňovaly nabíjení. Panzerbüchse 39 se sice nadále řadila mezi jednoranné zbraně, avšak díky umístění těchto schránek se dalo nabíjet mnohem rychleji. Na místě poloautomaticky pracujícího závěru se objevil konvenčněji řešený závěr s ručním ovládáním za pomoci tažné páky. Objevil se též nový náboj, dost možná vůbec nejbizarnější druh munice, který kdy nějaká protitanková puška používala. Nazýval se Patrone 318 SmKH Rs, kde ona poslední dvě písmena znamenala „Reizstoff“, tzn. slzný plyn. Ačkoliv to asi působí groteskně, ve střele byla za wolframovým jádrem vměstnána miniaturní ampulka se slzným plynem, jenž měl podle představ konstruktérů přimět osádku zasaženého tanku, aby vozidlo opustila. V praxi to však moc nefungovalo, neboť ampulka po zásahu většinou zůstala venku, a navíc bylo množství plynu příliš malé. Také puška PzB 39 proto rychle ztrácela svoji účinnost a v listopadu 1941 se výroba zastavila. Záhy se ovšem rozběhla výroba další varianty nazvané Granatbüchse 39 (GrB 39), jež využívala krátkou hlaveň s doplněným nástavcem pro střelbu puškových granátů. Kromě protitankových projektilů s kumulativní náplní existovaly i tříštivé protipěchotní granáty. V Německu poté vznikla řada prototypů nových protitankových pušek ráží od 7,92 do 15 mm, ale do výzbroje se v relevantním počtu dostala paradoxně pouze 7,92mm zbraň M SS 41 ze Zbrojovky Brno. Neobdržela standardní armádní označení, protože ji (jak napovídá název) užívaly jen jednotky Waffen-SS.
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Parametry pušky Boys Mk 1
Ráže střeliva: 13,99×98 mm
Kapacita: 5 nábojů
Celková délka: 1,625 m
Délka hlavně: 0,914 m
Prázdná hmotnost: 16,3 kg
Úsťová rychlost: 747 m/s
Průbojnost: 21 mm oceli na 300 m

Parametry pušky Panzerbüchse 39
Ráže střeliva: 7,92×94 mm
Kapacita: 1 náboj
Celková délka: 1,615 m
Délka hlavně: 1,085 m
Prázdná hmotnost: 12,6 kg
Úsťová rychlost: 1265 m/s
Průbojnost: 25 mm oceli na 300 m

Měření sil
Typy Boys a Panzerbüchse 39 ukazují dva různé přístupy ke konstrukci protitankových pušek, resp. jejich munice. Britové vsadili na pomalejší projektily větší ráže, zatímco Němci se chtěli vyhnout strašlivému zpětnému rázu, který provázel střelbu jejich staré pušky T-Gewehr, takže se rozhodli použít projektil malorážový, avšak mimořádně rychlý. Německá střela dosahovala rychlosti téměř dvakrát vyšší než britská, takže ačkoli měla poloviční průměr, nabízela o něco vyšší průbojnost. Němci se ale zároveň dopustili několika konstrukčních chyb. Původní puška PzB 38 byla sice konstrukčně mimořádně propracovaná, avšak zbytečně složitá a nepraktická, a navíc byla jenom jednoranná. Model PzB 39 sice některé problémy napravoval, ale základní konstrukce zůstala. Protitankové pušky pak rychle pozbývaly bojovou hodnotu, ačkoliv puška Boys byla nadále užívána jako celkem efektivní podpůrná zbraň pěchoty, v čemž pomáhal její opakovací princip. Použití těžkopádného většího kalibru se tudíž nakonec dlouhodobě ukázalo jako vhodnější řešení (což ostatně dokazují dnešní anti-materiálové pušky, které mají většinou ráži 12,7 mm, případně i více). Němcům nepomohl ani vysoce originální, ale v praxi neúčinný projektil se slzným plynem. Větší britské střely sice nemohly držet krok s růstem pancíře nové generace tanků, byly ovšem lepší pro střelbu proti „měkkým“ cílům. V Africe se např. zjistilo, že optimální je mířit na kameny v blízkosti nepřátelských vojáků, jelikož vzniklé úlomky byly svou razancí srovnatelné se střepinami protipěchotních granátů. Oba typy pušek tedy zastaraly ve své původní roli, ovšem koncepce velkorážové zbraně Boys ukázala cestu k dalšímu vývoji pušek. Určitou symbolickou tečkou se tudíž stal incident ze září 1965, kdy pušku Boys použili ozbrojenci z Irské republikánské armády proti britskému člunu HMS Brave Borderer, takže se tato zbraň uplatnila jako moderní anti-materiálová puška.

Vyrobeno kusů
Boys: asi 62 000
PzB 39: asi 39 000
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