Duel: Cromwell vs. PzKpfw IV:
Ocel Britského impéria a Třetí říše

Britské tanky z počátku války vesměs nebyly zrovna konstrukčními klenoty a většinou si proti německým „Panzerům“ nevedly moc dobře. Britové však dokázali dělat pokroky a přicházeli s novými konstrukcemi. Jejich rychlý tank Cromwell tak již sváděl vyrovnané souboje i s německými středními obrněnci PzKpfw IV.

Němci důsledně budovali obrněné jednotky coby páteř své pozemní armády a obrněná vozidla se těšila značné přízni ze strany Adolfa Hitlera. Naopak Britové, ačkoli tanky kdysi jako první nasadili do boje, výrazně zaostali za špičkou, takže většina jejich meziválečných konstrukcí se nedá považovat za úspěšné. V prvních bitvách s armádami Osy se záhy ukázalo, že tanky Jeho Veličenstva vesměs nestačí na německé obrněnce PzKpfw IV. Britové proto museli soustředit síly na vývoj nových designů, jako byl tank Cromwell, který později představoval významnou součást výzbroje československých jednotek na Západě.

Tři nové „křižníkové“ obrněnce
V meziválečné éře vzniklo v západní Evropě dělení tanků na „pěchotní“ a „křižníkové“, jež se v britské armádě udrželo až do konce druhé světové války, byť bylo zjevné, že z něj vycházejí nevyvážená vozidla. Ta první byla kvalitně pancéřovaná, ovšem pomalá, kdežto „křižníky“ se sice mohly chlubit vysokou pohyblivostí, ale zaostávaly z hlediska pancíře. Řešením se potom ukázalo být silnější pancéřování pro „křižníky“, což logicky vedlo k požadavku na výkonnější motory. Nové specifikace byly vydány v roce 1940, kdy vstupoval do výzbroje tank Crusader, vlastně poslední „čistý“ tank oné druhé linie. Armáda si již uvědomovala, že toto vozidlo brzy zastará, a proto chtěla odolnější a lépe vyzbrojený, ale stále velmi rychlý obrněnec. Jako první reagovala firma Nuffield, jež na bázi typu Crusader vytvořila návrh A24, avšak firmy Leyland a Birmingham Railway Carriage & Wagon (BRC&W) předložily vlastní projekt A27. V obou se počítalo s dvanáctiválcem Liberty, ale do celé věci zasáhla firma Rolls-Royce, která skvělý letecký motor Merlin upravila do „tankové“ podoby Meteor. V roce 1941 tak došlo ke změně, z níž vzešla tři různá vozidla. Nuffield A24 s motorem Liberty se stal vozidlem Cavalier, tank Leyland A27L s motorem Liberty dostal název Centaur a vozidlo BRC&W A27M s motorem Meteor (jinak téměř shodné s A27L) se dále označovalo jako Cromwell a z celé trojice mělo i zdaleka největší význam. Sériová vozidla Cavalier sloužila jen pro výcvik a stejnou roli plnila i většina tanků Centaur, avšak do války zasáhly některé jejich specializované verze. Cromwell v létě 1943 úspěšně prošel zkouškami a počátkem roku 1944 začala sériová produkce varianty Cromwell I, která měla nýtovanou korbu a 6liberní (57mm) kanon. Ten sice nabízel výbornou efektivitu proti pancířům, tříštivo-trhavé střely proti „měkkým“ cílům byly ovšem příliš slabé, a proto se již záhy začalo pracovat na zesílení výzbroje.

Silnější zbraně pro britské tanky
Výsledkem se stal Cromwell IV, v jehož věži se nacházelo 75mm dělo Royal Ordnance Quick Fire (ROQF 75 mm). Tím sice výrazně narostla účinnost proti pěchotě, ale průbojnost pancíře oproti vysokorychlostnímu 57mm kanonu poklesla, a proto se Cromwelly se starším kanonem používaly i nadále. 75mm kanon nesly také následné verze Cromwell V a VII, kdežto obměny Cromwell VI a VIII dostaly 95mm houfnici pro podporu pěchoty. Kromě výzbroje se měnily i další prvky, především konstrukce korby, u které se od nýtování přešlo nejdříve k částečnému a poté úplnému svařování. Původní pomocná výzbroj ve formě jednoho kulometu BESA (tedy vlastně derivátu čs. zbraně ZB-53) se později rozšířila na dva kulomety. V základní podobě se tank Cromwell poprvé dostal do boje během invaze v Normandii, kde jasně ukázal, že Britové konečně mají obrněnec vlastní výroby, jenž se může měřit s německými středními tanky, proti nimž dřív obstály jen americké tanky Sherman. Nové britské vozidlo nabízelo takřka shodnou palebnou sílu jako americký tank, při porovnání s ním však disponovalo menší siluetou a lepší pohyblivostí. Právě poslední zmíněný parametr byl u Cromwellů chválen snad nejvíc, protože kombinace výkonného motoru a kvalitní převodovky jim dávala vysokou rychlost a obratnost. Osádky oceňovaly také spolehlivost a snadnou obsluhu a údržbu nového tanku. Postupně však vycházelo najevo, že proti německým těžkým tankům bude nutno nasadit silnější výzbroj, což vedlo ke vzniku vozidel A30 Challenger a A34 Comet, jež vycházela z designu Cromwell, ale nesla vysokorychlostní 17liberní (76,2mm) kanony. Po válce se řada tanků Cromwell změnila na vozidla FV 4101 Charioteer, nesoucí 20liberní (84mm) děla. Ale také válečné podoby typu Cromwell sloužily v poválečné éře, a to nejen v armádách členů Commonwealthu. Několik let se totiž udržovaly i ve výzbroji dvou středoevropských států, jejichž tankisté za války působili v rámci britské armády, a sice v Polsku a Československu.

Původně k  likvidování opevnění
Nejčastějším protivníkem Cromwellů a vlastně také vozidlem, jehož existence podnítila vývoj britského tanku, byl německý střední Panzkerkampfwagen IV, zkráceně PzKpfw IV. Zrodil se již dlouho před válkou, neboť nově budovaný Wehrmacht si pro svou slavnou útočnou taktiku „bleskové války“ potřeboval pořídit vozidla koncepčně výrazně odlišná od toho, co existovalo dosud. Lehké tanky PzKpfw I a II v žádném případě nestačily, a tudíž se v roce 1934 sestavily specifikace dvou středních vozidel. Jelikož vývoj německých tanků se tehdy ještě tajil, musela se použít krycí označení Zugführerwagen a Battalionsführerwagen, tzn. vozidlo velitele čety a vozidlo velitele praporu. Pod prvním názvem se skrýval „lehčí střední“ tank PzKpfw III, který v základní podobě nesl 37mm kanon (ačkoliv se žádalo i pozdější přezbrojení na 50mm dělo), zatímco druhé jméno ukrývalo „těžší střední“ tank PzKpfw IV se zbraní ráže 75 mm. Původně se předpokládalo, že v každém tankovém praporu budou tři roty „trojek“, určených především k ničení nepřátelských obrněnců, kdežto čtvrtou rotu vytvoří pomalejší, avšak odolnější a lépe vyzbrojené PzKpfw IV, které budou likvidovat zejména opevněné body na bojišti. Vítězem ve výběrovém řízení na druhý zmíněný typ se stala značka Krupp, jež navrhla vozidlo z dnešního pohledu velmi konzervativní, ale tehdy značně pokrokově působící. Např. standardní umístění členů osádky, tedy řidič a radista v korbě a velitel, střelec a nabíječ ve věži, jež se (po škrtnutí radisty) užívá u tanků dodnes, se vlastně poprvé objevilo právě u německých typů PzKpfw III a IV. Sériová produkce provedení Ausf. A začala roku 1937 a pak následovalo několik dalších variant v poměrně malých počtech. V roce 1940 přišly obrněnce Ausf. E vybavené velitelskou kopulí, opravdu dramatickou změnu však přinesly až tanky Ausf. F2, které začaly z výrobních linek německých zbrojních továren sjíždět na jaře 1942.

Nesporný „tahoun“ Wehrmachtu
Již boje ve Francii totiž ukázaly, že tanky PzKpfw III proti silnějším nepřátelským obrněncům zkrátka nestačí, což v ještě větší míře potvrdila konfrontace se sovětskými tanky. Role ničitele obrněnců se proto pomalu, ale jistě přesouvala k PzKpfw IV, ovšem jeho krátký kanon k tomu také nebyl ideální. U vozidel PzKpfw IV Ausf. F2 se tak změnila výzbroj, neboť původní dělo KwK 37 L/24 bylo nahrazeno delším kanonem KwK 40 L/43. Výrazně vzrostla účinnost proti nepřátelským pancířům, těžší výzbroj spolu s postupným zesilováním ochrany však způsobila, že rychlost pozdějších provedení „čtyřky“ klesala. Po verzi Ausf. F2 přišla shodně vyzbrojená varianta Ausf. G, určená hlavně pro východní frontu, a posléze Ausf. H, ve které byl umístěný ještě delší kanon KwK 40 L/48. Navíc se výrazně zvýšila tloušťka pancíře, která na čele činila již 80 mm, kdežto u předchozích provedení to bylo nejvýše 50 mm (a u prvních verzí dokonce jen 14,5 mm). Na vozidla této varianty se již standardně montoval představný pancíř v podobě krytů pásů (Schürzen) a na jejich povrch se aplikovala také pasta Zimmerit proti magnetickým minám. Cenu za to samozřejmě představoval další vzrůst hmotnosti a pokles rychlosti. Takřka shodně vypadala i poslední sériová obměna Ausf. J, u které šlo o maximální zjednodušení, jež se požadovalo kvůli udržení vysokého tempa výroby i ve stále těžších válečných podmínkách. Úspěšnost a význam PzKpfw IV ostatně dokazuje i fakt, že jeho produkce (jako jediného typu německého tanku) běžela až do dubna 1945. „Čtyřka“ byla nesporným „tahounem“ tankových sil Wehrmachtu a fakticky měla mnohem větší význam než slavnější Panther a Tiger. Několik států (včetně Československa) provozovalo PzKpfw IV ještě po válce, ale jedinou zemí, jež je opravdu nasadila v „ostrém“ boji, byla Sýrie. V roce 1967 je použila proti Izraeli a ještě tehdy se údajně jednalo o překvapivě efektivní bojová vozidla.
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Parametry tanku A27M Cromwell IV
Osádka: 5 mužů
Bojová hmotnost: 27,9 tun
Celková délka: 6,42 m
Délka korby: 6,35 m
Celková šířka: 3,05 m
Celková výška: 2,51 m
Typ motoru: benzinový Rolls-Royce Meteor
Výkon motoru: 425 kW (570 koní)
Max. rychlost: 61 km/h
Max. dojezd: 278 km
Max. tloušťka pancíře: 76 mm
Hlavní výzbroj: 75mm kanon ROQF 75
Pomocná výzbroj: dva 7,92mm kulomety BESA

Parametry tanku PzKpfw IV Ausf H.
Osádka: 5 mužů
Bojová hmotnost: 23,9 tun
Celková délka: 7,01 m
Délka korby: 5,89 m
Celková šířka: 2,88 m
Celková výška: 2,68 m
Typ motoru: benzinový Maybach HL 120 TRM
Výkon motoru: 224 kW (300 koní)
Max. rychlost: 38 km/h
Max. dojezd: 210 km
Max. tloušťka pancíře: 80 mm
Hlavní výzbroj: 75mm kanon KwK 40 L/48
Pomocná výzbroj: dva 7,92mm kulomety MG 34

Měření sil 
Cromwell vznikl později než PzKpfw IV, ale i on se dá ještě pokládat za výrobek předválečné konstrukční školy. Do jeho designu se ještě nepromítly některé zkušenosti, které bojující státy nasbíraly během konfliktu a které se projevily až u nové generace obrněnců, např. německého tanku Panther či britského vozidla Centurion. Je ale třeba zdůraznit, že německý PzKpfw IV a britský Cromwell vyšly ze zásadně odlišných zadání. Německá armáda požadovala tank, který bude ničit zejména statické opevněné cíle, takže „čtyřka“ dostala krátký kanon a nikdy nebyla z nejrychlejších. Naopak Cromwell byl v podstatě stále „křižníkový“ tank, jenž se měl utkávat s nepřátelskými obrněnci, v čemž mu měl pomoci dlouhý kanon s velkou průbojností i vysoká pohyblivost. Oproti starším „křižníkům“ byl podstatně lépe pancéřovaný, přestože ne tak silně jako poslední verze německého tanku. Fakt, že se hlavní role PzKpfw IV postupně změnila na ničitele tanků a že vozidlo dostalo mnohem výkonnější kanon, dokazuje, že se jednalo o velmi kvalitní základní konstrukci se značným vývojovým potenciálem. Panther a Tiger samozřejmě představovaly modernější designy, nenáročný PzKpfw IV se však dal vyrábět v daleko větších počtech, z čehož Wehrmacht těžil až do konce války. Také Cromwell byl uzpůsoben produkci ve válečných podmínkách a také nabízel nemalé možnosti rozvoje, o čemž koneckonců svědčí existence typů Challenger, Comet či Charioteer. Německý i britský tank lze pokládat za velice kvalitní a úspěšně konstrukce, které byly technicky takřka rovnocenné, takže při jejich souboji záleželo více na konkrétní situaci, podmínkách a úrovni osádek.

Vyrobeno kusů
Cromwell: přes 3000
PzKpfw IV: přes 9000
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