Drtiče pancířů:
Protitankové zbraně československé a české armády

Nástup tanků v první světové válce pochopitelně znamenal nutnost zavést i nástroje boje proti nim. Nejprve se sázelo hlavně na protitankové kanony, avšak objevily se i přenosné protitankové zbraně a nakonec řízené rakety, které v této roli dominují dodnes. Všechny tyto druhy techniky vystřídali také naši vojáci.

Během „Velké války“ se základním nástrojem boje proti tankům staly kanony. Na počátku šlo pouze o úpravy standardních polních děl, avšak v meziválečné éře vznikla spousta speciálních protitankových kanonů. Jejich ráže potom rostla s tím, jak sílily pancíře, takže nejdříve stačily typy ráže 37 mm, kdežto ke konci druhé světové války už byly běžné hodnoty kolem 100 mm. ČSR kdysi vyrobila vynikající 47mm pevnostní kanon, který ale paradoxně nakonec posloužil zejména Němcům. Poválečná čs. armáda disponovala zejména směsí sovětských a německých kanonů, ale opět se rozběhl i domácí vývoj, z něhož vedle nových kanonů vzešly rovněž ruční protitankové zbraně, tedy pancéřovky a tarasnice. Primárním dodavatelem výzbroje se ale stal Sovětský svaz, a tudíž ČSLA zavedla několik typů sovětských protitankových řízených střel a také slavnou pancéřovku RPG-7. Část těchto zbraní se dodnes nalézá ve výzbroji Armády ČR, koupily se však i nové typy západního původu. Na obrněncích Pandur II se vyskytují špičkové rakety Spike-LR, speciální jednotky vlastní americké střely FGM-148 Javelin a pořídil se také menší počet pancéřovek Carl Gustaf. Právě tento typ proto patří také mezi hlavní kandidáty na definitivní a úplnou náhradu zastaralých „erpégéček“.

1934: 37mm kanon vz. 34
Počátkem 30. let se v plzeňské Škodovce rozběhl vývoj protitankových kanonů, jimž se tehdy říkalo KPÚV (kanony proti útočné vozbě). Prvním výsledkem byl 37mm kanon vz. 34, aby se potom objevila i výkonnější verze vz. 37. Ve své době se jednalo o kvalitní konstrukce, avšak nakonec je paradoxně využili hlavně němečtí okupanti.

1936: 47mm kanon vz. 36
Mezi nejlepší produkty čs. meziválečného průmyslu patřil 47mm kanon vz. 36, který vycházel z lodního děla a vznikl jako výzbroj pevností. Nabízel úžasné výkony, neboť na dálku 1650 m probíjel 50 mm oceli a pálil s teoretickou kadencí až 40 ran za minutu. V hypotetické válce by nacistickým tankům zaručeně způsobil těžké ztráty.

1951: Pancéřovka P 27
Už krátce po osvobození byl v ČSR zahájen vývoj nových protitankových zbraní. Pro pěchotu vznikly dva bezzákluzové typy, a to lehká pancéřovka P 27 s účinným dosahem 150 m a velká tarasnice T 21, jež nabízela efektivní dostřel asi 600 m. Obě se široce se užívaly do 60. let, ale ani jednu nelze označit za příliš podařenou konstrukci.

1953: 100mm kanon vz. 53
ČSR navázala na svou vynikající tradici dělostřeleckých zbraní, takže zavedla také úplně nové protitankové kanony, a to 85mm vz. 52 a 100mm vz. 53. První z nich byl vyvinut vlastně jako derivát děla v tanku T-34-85 a vcelku rychle zastaral, ovšem druhý si dlouho uchoval vysokou účinnost, a proto ve výzbroji vydržel až do 90. let.

1959: 82mm kanon vz. 59
Bezzákluzový princip se svého času běžně uplatňoval nejen u přenosných zbraní, ale rovněž u větších konstrukcí. Čs. armáda proto zavedla 82mm bezzákluzový kanon vz. 59, který nabízel účinný dostřel 1200 m. Byl značně výkonný, avšak obrovský zpětný výšleh vyžadoval dlouhý volný prostor a okamžitě prozrazoval pozici zbraně.

1966: 9K11 Maljutka
Roli hlavní zbraně proti obrněným vozidlům postupně převzaly protitankové řízené střely. Do výzbroje ČSLA se dostala řada sovětských typů, z nichž prvním byl 3M6 Šmel s dosahem cca 2000 m, ovšem největší oblibu si získal komplet 9K11 Maljutka. Ručně naváděná raketa měla dolet 3000 m a probíjela pancíř silný přes 400 mm.

1972: 9K111 Fagot
Ruční navádění protitankových střel bylo nepohodlné, a tudíž přišly komplexy druhé generace na poloautomatickém principu. Mezi ty patřil mj. 9K111 Fagot s dosahem 2000 m a jeho větší příbuzný 9K113 Konkurs s doletem 4000 m. Povely se u obou přenášely po drátě, zatímco typ 9K114 Šturm pro vrtulníky užíval přenos bezdrátový.

1975: RPG-75 Kobylka
ČSLA převzala také známou sovětskou „sedmičku“, resp. opakovaně použitelnou pancéřovku RPG-7, ovšem domácí průmysl přišel i s menší zbraní RPG-75, která vznikla v rámci projektu Kobylka. Jde o jednorázovou bezzákluzovou zbraň ráže 68 mm s účinným dosahem asi 300 m a stále se prodávají i její modernizované varianty.

2001: Rafael Spike-LR
Nejúčinnější protitankovou zbraň dnešní české armády představuje systém Spike-LR izraelské značky Rafael. Vypouštěcí zařízení se nalézají na některých verzích vozidel Pandur II. Rakety s max. dostřelem kolem 4000 m prorážejí pancíř o síle přes 700 mm a optický kabel umožňuje automatické navedení i dálkové povelové ovládání.
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