Duel: Centurion vs. T-55:
Tankoví veteráni ve válce Jom Kippur

V říjnu 1973 proběhla na Golanských výšinách největší tanková bitva od skončení druhé světové války, když se Izraelci snažili zastavit ofenzivu Syřanů. Obě země tehdy vlastnily i zcela nová vozidla, jenže hlavní tíhu bojů nesly dva starší typy, a sice britský Centurion ve službách Izraele a sovětský T-55 v syrské armádě.

Kvalitativní špičku izraelských obrněných útvarů za války na svátek Jom Kippur představoval americký tank M60 Patton z USA, zatímco armády Egypta a Sýrie se mohly pochlubit vozidly T-62 ze SSSR. Klíčovou roli v nejtvrdších bitvách na Golanských výšinách ale hrály dva typy o generaci starších obrněnců, jejichž konstrukce vznikly ještě během druhé světové války a ve kterých se odrážely zásadně odlišné přístupy západních a sovětských konstruktérů. Ačkoliv se Syřané těšili ohromné početní převaze, střetnutí skončilo vítězstvím židovského státu, za nímž ale rozhodně nestála jen technická kvalita jeho tanků.

Koncepce „univerzálního tanku“
Britové vstupovali do druhé světové války s velmi nešťastnou koncepcí dvou druhů tanků, jež se vyznačovaly nevyváženými vlastnostmi. Tzv. pěchotní tanky byly silně vyzbrojené a dobře pancéřované, ale pomalé, zatímco tzv. křižníkové tanky byly podstatně rychlejší, ale zpravidla měly slabý pancíř a málo účinnou výzbroj. Tyto slabiny se logicky projevily při konfrontacích s německými vozidly. V roce 1943 tedy začal vývoj nového „křižníku“, který měl mít výrazně větší odolnost i ničivou sílu, a tak se pro něj později ustálilo označení „univerzální tank“. Nesl vývojový název A41 a bojové jméno Centurion. V květnu 1944 vznikla maketa a záhy přišly i prototypy. První podoba nového tanku dostala jako primární výzbroj 17liberní (76mm) kanon, jako sekundární výzbroj byl u části vozidel instalován běžný malorážový kulomet, ale několik kusů mělo 20mm kanon. Tank vážil kolem 40 tun a jeho pancíř byl fyzicky slabší než u jiných britských vozidel, díky velkému sklonu však nabízel vysokou reálnou odolnost. V této podobě začala v lednu 1945 sériová výroba tanku Centurion Mk I, ovšem první exempláře dorazily do západní Evropy až na konci května 1945, takže do bojů již nezasáhly. „Křest ohněm“ tak nové vozidlo prodělalo v korejské válce a následovalo nasazení v řadě lokálních konfliktů, což poté vedlo k získávání zkušeností pro modernizace vozidla. U verze Mk 3 se proto použil 20liberní (84mm kanon) a u provedení Mk 5/2 se přešlo na jednu z nejlepších tankových zbraní, jež kdy spatřily světlo světa, a to 105mm kanon L7. Vedle zesilování výzbroje se průběžně zlepšovala pancéřová ochrana a přístrojové vybavení, Centurion obdržel též velitelskou kopuli a přídavné palivové nádrže, díky nimž výrazně vzrostl dojezd, který byl původně omezen spotřebou jinak výtečného benzinového motoru Rolls-Royce Meteor. Právě výměna pohonné jednotky se stala jednou z hlavních změn u nejslavnějšího zahraničního uživatele.

Modernizace izraelských „Bičů“
Byl jím Stát Izrael, který se navzdory prvotním animozitám později zařadil mezi nejdůležitější spojence Velké Británie. V roce 1959 od ní získal první Centuriony a postupně přímo od Britů i takříkajíc „z druhé ruky“ nakoupil zhruba tisíc exemplářů. Centurion se stal prvním skutečně moderním tankem v izraelské armádě, která jej poprvé nasadila v roce 1964 při jedné z mnoha pohraničních srážek se Sýrií. Tanky, jež v Izraeli dostaly místní název Sho’t (Bič), se rozsáhle zapojily do šestidenní války, v níž představovaly hrot izraelského postupu proti Egyptu a Sýrii a velice se osvědčily proti vozidlům sovětské výroby. Jako kuriozitu lze dodat, že menší počet obrněnců Centurion tehdy vlastnily též armády Egypta a Jordánska, není však známo, že by se někdy utkaly s těmi izraelskými. „Biče“ si u izraelských vojáků získaly značnou oblibu, za niž vděčily zejména ničivé síle 105mm kanonu a účinnému pancéřování, díky němuž nabízely pro své osádky velmi dobrou úroveň ochrany. Někteří židovští rodiče tak dokonce výslovně žádali o zařazení svých synů k jednotkám s Centuriony, protože (a nikoli bezdůvodně) věřili, že to je nejlepší zárukou přežití v bitvě. Přesto však byl identifikován i jeden velký nedostatek, a to již zmíněná spotřeba benzinového motoru. Izraelci se proto rozhodli vybavit své „Biče“ motorem shodným s tím, který byl instalován do amerických tanků řady Patton. Šlo o dieselový agregát Teledyne Continental a zkrácená forma druhého slova se objevila i ve jméně takto upraveného vozidla, jež se označovalo jako Sho’t Cal, kdežto tanky s původním motorem pak nesly jméno Sho’t Meteor. Izraelci provedli i další změny, např. zvýšení zásob munice na 72 nábojů. Právě takto upravená vozidla Centurion tak stála v říjnu 1973 na Golanských výšinách, když se proti nim valila ocelová lavina syrských tanků sovětského původu.

Nástupce slavného designu T-34
Početně nejdůležitějším tankem v této syrské ofenzivě byl tank T-55, jehož konstrukce se také zrodila už za druhé světové války. Ale na rozdíl od tanku Centurion, jenž vznikl jako skutečně zcela nový design, lze „pětapadesátku“ považovat za produkt hloubkové evoluce legendárního typu T-34. Nástupcem tanku T-34-85 se totiž stal T-44, jenž měl odlišně řešenou korbu, avšak ve věži dosud nesl 85mm kanon. Z hlediska výkonů se mohl takřka měřit s německým tankem Panther, ovšem ačkoliv byl na počátku roku 1945 zařazován do výzbroje, do války již nestačil zasáhnout, jelikož Rudá armáda pro něj neměla vycvičené osádky. V jeho následném vývoji si ústřední místo získala snaha vyzbrojit jej výkonnějším dělem, jenže instalace kanonů ráže 100 či 122 mm do stávající věže byla problematická. Proto byla zkonstruována nová věž, do níž se dal pohodlně instalovat velmi kvalitní 100mm kanon D-10T. Montáží této věže na korbu T-44 vznikl obrněnec s vývojovým názvem Objekt 137, který byl hotov na konci roku 1945, na jaře 1946 byl přijat do služby jako tank T-54 a záhy se rozběhla jeho sériová produkce. Přestože se nepochybně jednalo o perspektivní konstrukci, projevily se i četné nedostatky, mj. nízký počet nábojů (jen 20 kusů). Pozdější série T-54, vyráběné od roku 1949, tudíž dostaly zdokonalenou věž, aby v roce 1951 přišlo třetí provedení věže. U dalších provedení se modernizoval kanon a v roce 1955 začala komplexní přestavba vozidla s cílem uzpůsobit jej pro konflikty s použitím jaderných zbraní. Výsledek s označením T-55 byl zaveden do výzbroje v roce 1958 a celá tato „rodina“ reprezentuje nejrozšířenější tanky studené války. Samotného T-55 bylo vyrobeno cca 50 000 kusů (z toho okolo 7000 kusů v Československu), a pokud připočteme i čínské vozidlo Typ 59 (tzn. opakovaně modernizovanou kopii T-54A), pak dojdeme k závěru, že všech tanků „rodiny“ T-54/55 bylo zhotoveno přes 100 000 kusů.

Počet výměnou za pokles kvality
Obdobně jako v případě T-34 však muselo logicky platit, že se této obrovské kvantity dosáhlo na úkor kvality. Konstrukce T-54/55 měla technicky velký potenciál, ovšem sovětský průmysl byl tlačen k co nejvyšším výrobním počtům. Kromě toho se musela zohledňovat značně nízká kvalita vojáků v zemích třetího světa, kam mířila velká část produkce „pětapadesátek“, a tudíž muselo vzniknout vozidlo opravdu jednoduché, v řadě ohledů až primitivní. T-55 dobře snášel nešetrné zacházení i extrémní klimatické podmínky, důležitou výhodou byla rovněž jeho malá silueta, díky které jej bylo obtížnější spatřit a zasáhnout. Cenou za to ale byl enormně stísněný vnitřní prostor, jenž byl krajně nepohodlný pro každého, kdo měřil více než 168 cm. Tank měl sice stabilizovaný kanon, avšak jeho zaměřovací přístroje (a zvláště ty u vozidel pro třetí svět) značně zaostávaly za špičkou, takže přesná palba za jízdy byla prakticky nemožná. Naopak za velmi silnou stránku je třeba pokládat výborný dieselový motor, který propůjčoval tanku T-55 vysokou rychlost a dlouhý dojezd, což při válkách v poušti reprezentovalo důležitou přednost. Tanky T-54/55 proto směřovaly mj. do Egypta a Sýrie, kam se jich celkově dostalo přes 4000, byť samozřejmě nikdy nebyl ve službě tak vysoký počet. Arabské země totiž utrpěly obrovské ztráty v šestidenní válce v červnu 1967. Židovský stát spoustu tanků také ukořistil a posléze je modernizoval a zařadil do výzbroje pod označením Tiran Ti-67. Ve válce v říjnu 1973 použily arabské státy též nové tanky T-62, ale v daleko menších počtech než „pětapadesátky“, jichž se tehdy na Golanských výšinách objevilo více než tisíc kusů. Tato sovětsko-arabská kvantita ale nedokázala překonat britsko-izraelskou kvalitu, i když velkou (a zřejmě i rozhodující) roli měl daleko lepší výcvik a taktika izraelských tankových jednotek.
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Parametry tanku Sho’t Cal
Osádka: 4 muži
Bojová hmotnost: 40,7 tun
Celková délka: 8,60 m
Délka korby: 7,55 m
Celková šířka: 3,40 m
Celková výška: 2,90 m
Typ motoru: diesel Teledyne Continental AVDS-1790-2A
Výkon motoru: 480 kW (643 koní)
Max. rychlost: 34,6 km/h
Max. dojezd: 102 km
Max. tloušťka pancíře: 152 mm
Hlavní výzbroj: 105mm kanon L7, zásoba 72 nábojů
Pomocná výzbroj: dva 7,62mm kulomety M1919 a 12,7mm kulomet M2

Parametry tanku T-55
Osádka: 4 muži
Bojová hmotnost: 36,0 tun
Celková délka: 9,00 m
Délka korby: 6,45 m
Celková šířka: 3,27 m
Celková výška: 2,40 m
Typ motoru: diesel V-55
Výkon motoru: 433 kW (580 koní)
Max. rychlost: 50 km/h
Max. dojezd: 500 km
Max. tloušťka pancíře: 203 mm
Hlavní výzbroj: 100mm kanon D-10T2S, zásoba 65 nábojů
Pomocná výzbroj: 7,62mm kulomet SGMT a 12,7mm kulomet DŠKM

Triumf izraelského výcviku
Ačkoliv se Centurion a T-55 zrodily ve stejnou dobu, tvoří dva prakticky protichůdné přístupy ke konstrukci tanků. Britové se snažili o vyvážené řešení, jež akcentovalo výzbroj a ochranu a směřovalo k dosažení kvalitativní převahy. Naopak Sovětský svaz navazoval na úspěchy T-34 a jeho maximálně jednoduché konstrukce, jež umožňovala gigantická produkční čísla. Britský tank byl výrazně těžší, což na jednu stranu znamenalo lepší odolnost, na stranu druhou to však přinášelo nižší rychlost a kratší dojezd. Právě to Izrael vyřešil zástavbou dieselového motoru a v podobě obrněnce Sho’t Cal získal skutečně výborný tank, jenž dokázal rovnocenně bojovat i s vozidly o generaci mladšími (jako T-62). Židovský stát ovšem kladl velký důraz i na výcvik, čímž se značně lišil od masových armád arabských států. Izraelské taktické postupy stavěly na silných stránkách Centurionů, zejména schopnosti přesné palby na velkou vzdálenost, takže se Izraelci takřka vždy těšili výhodě prvního výstřelu a dovedli ničit arabské tanky na vzdálenost daleko větší, než na jakou mohli přesně střílet Syřané a Egypťané. Ti navíc prodělávali výcvik žádající naprosto přesné plnění rozkazů, zatímco Izraelci se učili také flexibilně improvizovat, což se v chaosu bojové akce ukázalo jako užitečnější. Arabské osádky sice v roce 1973 leckdy projevily velkou odvahu (což se zřetelně lišilo od roku 1967), avšak jinak za svými protivníky pořád dramaticky zaostávaly. Proto jim nepomohla ani obrovská početní převaha, jež tehdy na Golanských výšinách činila asi 8:1, neboť proti 1400 syrských T-54, T-55 a T-62 stálo asi 180 izraelských Centurionů. Izrael pochopitelně také utrpěl citelné ztráty, avšak Syřané přišli o víc než 1100 svých tanků a jejich ofenziva byla zastavena.

Vyrobeno kusů
Centurion (všechny verze): přes 4400
T-5455 (všechny verze): až 100 000
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