Duel: Crusader vs. M14/41
Obrněnce pod africkým sluncem

Severoafrická válečná kampaň se dosud těší velkému zájmu historiků i fandů, ale někdy se zužuje na boj Spojenců proti německému Afrika Korpsu. Nemělo by se ale zapomínat na úporné střety Britů s Italy. V těchto bojích se v plném světle projevily i slabiny tanků užívaných armádami obou koloniálních mocností.

Při hodnocení tanků II. světové války zpravidla najdeme na čelních místech typy z Německa a SSSR, zatímco vozidla Velké Británie a Itálie bývají spíše terčem kritiky. Britové tvrdě platili za koncepci dělení obrněnců na „pěchotní“ a „křižníkové“, z čehož vznikaly silně nevyvážené typy. Italské tanky se vyznačovaly notorickou nespolehlivostí, nehledě k tomu, že mimořádně špatnou pověst získala italská armáda jako celek. K nalezení odpovědi na otázku, jestli taková hodnocení odpovídají skutečnosti, může napomoci srovnání dvou významných tanků z africké kampaně, a to britského Crusaderu a italského M14/41.

Rychlost místo odolnosti
Rozdělení tanků na různé kategorie podle zamýšlených úkolů bylo pochopitelně běžné, ale jen málokdo dotáhl tuto filozofii do takového extrému jako Britové. Ti zásadně dělili své tanky na „pěchotní“ typy, které byly výborně pancéřované, ale pomalé, a tanky „křižníkové“, které sice disponovaly dobrou pohyblivostí, avšak za cenu slabého pancíře. Typickým členem oné druhé kategorie byl obrněnec, jenž byl vyroben firmou Nuffield podle armádní specifikace A15 jako náhrada nepovedených „křižníkových“ tanků Mk III a IV. Ve stejné době pracovala na novém tanku tohoto druhu i železniční (!) firma London, Midland and Scottish Railway, která nabídla obrněnec Mk V neboli Covenanter. Firma Nuffield odmítla nabídku podílet se na jeho výrobě, sice pomohla s designem věže, ale prosazovala vlastní typ, který poté dostal armádní označení Tank Cruiser Mk VI a bojový název Crusader. Ukázalo se to jako správný krok, protože tanky Covenanter se vůbec neosvědčily a nakonec se používaly prakticky jen na britských ostrovech jako výcviková vozidla. Je ovšem třeba poznamenat, že ani Crusader nebyl zrovna perfektním bojovým prostředkem, a přestože na pohled zaujal atraktivním a „útočným“ vzhledem, dalo se říct, že první verze Crusader I byla z řady hledisek zastaralá již v roce 1940, když vstoupila do výzbroje. Coby „křižníkový" tank vsadil Crusader na princip „pancířem je rychlost“, takže byl sice vysoce pohyblivý, ale za cenu poměrně nízké odolnosti. Čelní pancíř měl sílu 40 mm a na jiných místech max. 30 mm. Ze začátku tanky Crusader trápily také problémy se spolehlivostí výkonného motoru a převodovky. Typický znak Crusaderu tvořily dvě malé věžičky na přední části korby, první určená pro výhled řidiče a druhá opatřená 7,92mm kulometem. Vedle řidiče a obsluhy onoho kulometu měl Crusader i další tři členy osádky ve věži, a sice velitele, střelce a nabíječe. Čelní kulometná věžička však byla archaickým a těžko použitelným prvkem, takže se zpravidla demontovala (čímž počet členů osádky klesal na čtyři) a na obranu proti pěšákům sloužil druhý 7,92mm kulomet, instalovaný ve věži.

Úspěch navzdory slabinám
Mnohoúhelníková svařovaná věž reprezentovala kvalitní design, poskytovala dostatek místa a nabízela flexibilitu i pro palbu za jízdy, na což britská doktrína použití tanků dávala důraz. Co však představovalo kontroverzní prvek, to byla hlavní výzbroj ve formě dvouliberního děla, tj. zbraně kalibru 40 mm. Na začátku války šlo o poměrně výkonný kanon, ovšem proti novějším typům obrněnců hodně rychle pozýval účinnost, nehledě k tomu, že jednotky Crusaderů nikdy nedostaly jinou munici než protitankovou, takže tyto tanky nedokázaly efektivně bojovat proti nepřátelské pěchotě a dělostřelectvu. Navzdory slabinám ovšem Crusadery předvedly hned při prvním využití v Africe v roce 1941 vcelku slušné výkony, když zásadním způsobem přispěly k operaci Battleaxe, která vedla k částečnému uvolnění obklíčení Tobruku. Tanky Crusader se ukázaly jako poměrně důstojní soupeři pro italské obrněnce i část německé techniky, ale velké ztráty Britům způsobily slavné německé kanony ráže 88 mm. Britové reagovali výrobou tanků Crusader II s pancířem zesíleným na 50 mm. Britskému obrněnci se poté dostalo pozoruhodné cti, protože po něm byla nazvána jedna důležitá vojenská operace. V listopadu a prosinci 1941 proběhla úspěšná operace Crusader, která definitivně ukončila obklíčení Tobruku a znamenala vlastně první velké „pozemní“ vítězství Britů nad Němci ve II. světové válce. Tanky Crusader se pak dočkaly velikého vylepšení, když přišla verze Crusader III. Po dlouhé snaze se povedlo uzpůsobit věž pro montáž šestiliberního děla, tj. zbraně ráže 57 mm. Kvůli jejím rozměrům se sice musel snížit počet mužů ve věži (velitel plnil i roli nabíječe) a samozřejmě klesla i zásoba munice (65 ran proti dřívějším 110), Crusader III ale konečně disponoval skutečně výkonným dělem, což se projevilo i v bitvě u El Alamejnu, kde tyto tanky poprvé zasáhly do boje. Pak už ale éra Crusaderů skončila, jelikož je nahrazovaly výkonnější tanky britské i americké výroby, ačkoliv i nadále sloužily četné povedené speciální verze, např. protiletadlová vozidla Crusader AA nebo dělostřelecké tahače Crusader Gun Tractor. Do konce sériové výroby v roce 1943 se vyrobilo přibližně 5300 tanků Crusader všech variant.

Tank se čtyřmi kulomety
Italové dlouho spoléhali vlastně jenom na lehké tanky. Teprve v roce 1937 se objevil prototyp vozidla M11/39 značky Fiat-Ansaldo, což bylo vozidlo trochu připomínající americký typ M3 Lee, jenže s daleko slabší výzbrojí. V trupové střílně se nalézal 37mm kanon, zatímco do věže byly umístěny dva 8mm kulomety. I samotným Italům bylo asi jasné, že jde o anachronismus, což potvrdily katastrofální ztráty v prvních střetech s Brity v Africe. Společnost Fiat pak proto vyvinula podstatně lepší typ M13/40, jenž používal vcelku povedený podvozek z předchozího obrněnce, ovšem s hodně přepracovanou korbou. Střeliště v její pravé straně sice zůstalo, bylo však nyní určeno pro dva protipěchotní kulomety, zatímco ve věži byl montován 47mm kanon M37 a třetí kulomet, na stropě věže se navíc mohl nalézat i čtvrtý kulomet coby protiletadlová zbraň. Kanon měl k dispozici celkově 104 nábojů, z toho 70 v hlavních schránkách v bojovém oddělení a zbytek v zádi věže. Čelo korby a věže chránil pancíř o tloušťce 30 mm (štít kanonu pak dokonce 42 mm), zbylé části tanku dostaly pancéřování silné 15 až 25 mm. Progresivním, ve své době zdaleka ne standardním prvkem byl dieselový motor, který dával obrněnci vcelku dobrý dojezd, trápily jej ovšem notorické problémy se spolehlivostí. Hned po prvním nasazení se zjistilo, že po ujetí zhruba 500 km v poušti jsou motory víceméně „na odpis“, protože jejich filtry zkrátka nezvládají množství písku a prachu. Vzhledem k váze obrněnce byl motor slabý, takže M13/40 jezdil rychlostí jenom cca 32 km/h. Značný problém představoval lidský faktor, jelikož italští tankisté měli nekvalitní výcvik a chyběly jim zkušenosti. Někteří z nich dokonce seděli v tancích M13/40 poprvé v životě! Britové tedy značné počty italských obrněnců rychle zničili nebo zajali. Paradoxně ovšem tehdy sami trpěli kritickým nedostatkem obrněnců, takže ukořistěné italské stroje převzali Australané a sestavili z nich tři prapory. Kvůli rozlišení měly tyto tanky na věžích velkou bílou siluetu klokana.

Marná snaha o zlepšení
V té době už ale italská armáda disponovala pokročilejším vozidlem, nazývaným M14/41. Šlo fakticky o evoluci obrněnce M13/40, která se pokoušela řešit problémy s použitím v pouštích. Tank získal silnější dieselový motor, což mělo poněkud zlepšit pohyblivost, a lepší vzduchové filtry se měly postarat o vyšší spolehlivost. Podařilo se dosáhnout i jistého posunu v komfortu pro osádku (protože tank M13/40 byl opravdu mimořádně stísněný a nepohodlný), avšak cenu za to představoval pokles zásob munice pro kanon na 87 kusů. Pancéřování a sestava výzbroje zůstaly shodné jako u předchozího modelu. První obrněnce M14/41 dorazily na africké bojiště v létě 1941, prakticky však neznamenaly nějak zásadní posun, protože instalace nových prvků v podstatě „vyrovnala“ zisk pramenící z vyššího výkonu motoru. Pancéřování se ukázalo jako značně nekvalitní, navíc se vyrábělo zcela zastaralou metodou nýtování. Italské tanky byly po zásazích dosti náchylné k požárům. 47mm kanon, zpočátku výkonný, záhy přestal postačovat, když se objevily lépe pancéřované britské i americké tanky. Paradoxně jako daleko užitečnější lze zhodnotit hlavní odvozené verze italských středních tanků, a sice protitanková samohybná děla na tankových podvozcích, označovaná jako Semovente. Pokud Italové ve vývoji tanků za většinou světa zaostali, pak v oboru stíhačů tanků naopak patřili k pionýrům a jejich obrněnec Semovente M41M da 90/53 (tzn. 90mm kanon montovaný na šasi tanku M14/41) mohl ve své době soupeřit se světovou špičkou. Těchto zbraní bylo ovšem příliš málo na to, aby mohly mít na průběh války větší vliv. Celkem bylo zhotoveno přes 3000 tanků M13/40 a M14/41 a jejich derivátů. Z jejich konstrukce byl pak odvozen i zvětšený tank M15/42 se silnějším pancířem a výkonnějším motorem. Ten už ovšem do bojů na Sahaře nestihl zasáhnout, takže první bojové nasazení prodělal paradoxně proti německé armádě po italské kapitulaci v roce 1943. Ani toto vozidlo už pak ale nesehrálo významnější úlohu a nedokázalo napravit celkově hodně špatnou pověst, kterou italská obrněná bojová vozidla získala.
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Takticko-technická data tanku Crusader III
Osádka: 3 až 4 muži
Bojová hmotnost: 20 tun
Celková délka: 5,99 m
Celková šířka: 2,64 m
Celková výška: 2,24 m
Typ motoru: benzínový Nuffield Liberty Mk III
Výkon motoru: 254 kW (340 koní)
Max. rychlost: 43 km/h
Max. dojezd: 204 km
Hlavní výzbroj: 57mm kanon OQF 6-pounder
Pomocná výzbroj: jeden až dva 7,92mm kulomety BESA

Takticko-technická data tanku Fiat M14/41
Osádka: 4 muži
Bojová hmotnost: 14,5 tun
Celková délka: 4,92 m
Celková šířka: 2,28 m
Celková výška: 2,37 m
Typ motoru: dieselový SPA 15-TM-40
Výkon motoru: 107 kW (145 koní)
Max. rychlost: 33 km/h
Max. dojezd: 200 km
Hlavní výzbroj: 47mm kanon M37 L/32
Pomocná výzbroj: dva až čtyři 8mm kulomety Breda M38

Měření sil
Je třeba přiznat, že ani jeden ze srovnávaných tanků nepředstavoval právě konstrukční klenot. Crusader měl každopádně obrovskou výhodu v rychlosti, kdežto italský tank byl nepřiměřeně pomalý. Slabinu výzbroje Crusaderu představovala absence jiné než protitankové munice, což několikrát přivodilo velké potíže. Naštěstí pro Brity musely Crusadery zpočátku čelit zejména lehkým německým tankům PzKpfw III a italským tankům, pro které byl britský typ víceméně důstojným soupeřem a proti kterým stačil dvouliberní kanon. Crusader jako „křižníkový“ tank totiž sice trpěl nedostatečnou odolností, jenže italský tank na tom byl ještě hůře. Italský 47mm kanon dokázal prostřelit čelní pancíř tanku Crusader I na přibližně 500 m, avšak britský kanon dovedl prorazit čelo italského M14/41 na vzdálenost přibližně dvojnásobnou. A jakmile přišly tanky Crusader II se zesíleným pancéřováním a Crusader III opatřené šestiliberními děly, byly italské obrněnce zcela deklasovány. Oba tanky měly zpočátku problémy i se spolehlivostí, což však Britové u Crusaderů postupně vyřešili, zatímco u italských obrněnců nepřestalo platit, že v kterékoli chvíli byla bojeschopná jen zhruba polovina exemplářů. Britové navíc přesvědčivě vedli z hlediska výcviku, morálky a taktiky. Crusader byl dosti problémový stroj, ale při střetu s ještě problémovějšími italskými tanky vybojoval vítězství.
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