Generál Jisrael Tal:
Výjimečný velitel i tvůrce revolučního tanku

Izraelské tanky Merkava stále sklízejí obdiv za svou mimořádnou odolnost. Pochvalu ale zaslouží zejména ten, kdo tuto koncepcí navrhnul a kdo vlastně vytvořil i celou doktrínu izraelských tankových jednotek. Byl to generál Jisrael Tal, jeden z určitě nejnadanějších a nejúspěšnějších vojáků, jaké kdy židovský stát měl.

Dějiny moderního Státu Izrael jsou v podstatě historií válek, protože Izrael od prvních dnů své nelehké existence čelil útoku svých arabských sousedů. S nimi se poté znovu a znovu utkával, a přestože téměř vždy čelil obrovské početní přesile a leckdy se nacházel v nevýhodné situaci, ze všech konfliktů vyšel vítězně. Nadále si udržuje v regionu silnou pozici a respekt a u svých nepřátel vyvolává strach, protože izraelská armáda se dokázala výborně adaptovat i v nové éře asymetrických válek. Lví podíl na úspěších židovského státu nese nadaný generál Jisrael Tal a jeho vynikající „dítě“, výjimečně odolný tank Merkava, který odráží snahu izraelské armády o maximální ochranu životů a zdraví svých vojáků.

V kruté válce již od útlého dětství
Životopis generála Tala je úzce provázaný se vznikem Izraele a jeho bojem za nezávislost. Na světě se Jisrael Tal, přezdívaný „Talik“, objevil dne 13. září 1924, a sice v kibucu Mahanayim na severu tehdejšího britského mandátního území Palestina. Pro Židy to nebyly zrovna snadné časy, jelikož čas od času propukalo násilí a židovské rodiny se stávaly cíli útoků Arabů. Jeden takový mířil také na rodinu Talových, jejíž dům v roce 1929 zapálili arabští ozbrojenci. Jisrael Tal tak již v mládí pochopil, že Židé mohou přežít a uspět jedině v případě, že na svou obranu pozvednou zbraně. Záhy se stal členem židovské polovojenské organizace Hagana, ze které se později vytvořil základ izraelské armády, a v únoru 1942 se přihlásil do britské armády, neboť chtěl bojovat i proti nacistům. Sloužil v Egyptě a posléze se účastnil bojů v Itálii, kde vznikala tzv. Židovská brigáda. Velmi málo známou epizodou ze života Jisraela Tala je však fakt, že se v údobí těsně po válce zapojil do činnosti „Mstitelů“, tajné ilegální jednotky Židů, kteří pátrali po vysoce postavených nacistech (zejména velitelích SS) a likvidovali je, často opravdu velmi nevybíravým způsobem. Následně se Tal vrátil do domovské Palestiny, kde se rodil nový Stát Izrael, jenž nutně potřeboval zkušené vojáky, aby mohl zvítězit ve válce o nezávislost. Tam se mladý Tal projevil jako skutečně schopný, a tudíž mohl rychle vystoupat v žebříčku hodností i funkcí. Po válce získal funkci velitele praporu, v roce 1952 se stal šéfem Velení výcviku a byl vybrán i pro prestižní důstojnický kurs ve Velké Británii. Během suezské krize v roce 1956 se stal velitelem slavné 7. brigády, se kterou dosáhl velkých úspěchů, což určitě zásadně přispělo k tomu, že pak získal funkci zástupce velitele obrněných vojsk. To mu umožnilo, aby konečně vytvořil slavnou tankovou doktrínu izraelské armády.

Vize střelby na delší vzdálenosti
Jisrael Tal údajně přiznal skutečnost, že se inspiroval u někdejšího nepřítele, a sice u Třetí říše a její „bleskové války“. Zároveň ovšem nešlo o prosté zkopírování německé taktiky, ale spíš o její modernizaci a adaptaci pro izraelské podmínky. Základní vzorec zůstal stejný a primárním útočným prostředkem byly tanky, jež měly prorazit linie nepřítele v nejslabším místě (to měly zavčas určit průzkumné jednotky). Oním průlomem měla proniknout mechanizovaná pěchota, jež by posléze (spolu s částí tanků) obklíčila a zničila překvapeného protivníka, kdežto většina tanků by mířila dál do hloubi území nepřítele. Tal si ovšem uvědomoval, že technický pokrok, jenž od druhé světové války proběhl v oboru výzbroje tanků, způsobuje také změnu některých parametrů taktiky. Dříve se totiž předpokládalo, že střední tanky, jež tvoří hlavní údernou sílu, střílejí na poměrně krátké vzdálenost, většinou jen několik málo stovek metrů, zatímco střelba na delší vzdálenosti byla doménou těžkých tanků a samohybných děl. A oněch starých pouček se držely i arabské tankové jednotky. Jisrael Tal, tehdy v hodnosti plukovníka, ovšem přišel se zásadní změnou, když rozhodl, aby se izraelští tankisté naučili střílet na vzdálenost přes 1 km, což jim umožnilo způsobit nepříteli velké ztráty ještě dřív, než on sám zahájí palbu. Také díky tomu se Izraelcům povedlo naprosto překvapit Egypťany a Syřany v šestidenní válce v červnu 1967, ve které Tal (již generálmajor) velel 84. brigádě. Už v roce 1964 však v žebříčku funkcí postoupil na pozici velitele celých izraelských obrněných sil, kde působil až do roku 1969. To byl ovšem začátek další, přinejmenším stejně významné etapy jeho života, neboť Tal se dostal do čela programu nového tanku izraelské konstrukce.

Další postup po žebříčku kariéry
Nyní ale mírně předběhneme události a posuneme se až do října 1973, tedy do války na svátek Jom Kippur, kdy se Izrael stal terčem překvapivého útoku arabských armád. Nový tank dosud nebyl hotov, a tak židovský stát musel spoléhat na již zavedené typy. Situace byla kritická, ale Izrael dokázal znovu ubránit svou existenci, a dokonce přejít do protiútoku. Zásluha za to opět patřila vynikajícím velitelům, mezi něž samozřejmě patřil i generál Jisrael Tal, který se v roce 1972 vrátil do aktivní služby. Stal se zástupcem náčelníka izraelského generálního štábu, resp. náčelníkem operací. Varoval před arabským útokem, kritizoval výstavbu opevnění na sinajské frontě, tzv. Bar-Levovy linie (kterou poté egyptská armáda opravdu celkem rychle překonala), a prosazoval i preventivní úder proti Egyptu. Jeho slova ale nedošla sluchu a Izrael musel opět bojovat o přežití. Velitelské schopnosti generála Tala pomohly izraelskému úspěchu. Po válce působil Tal jako šéf Jižního velitelství Izraelských obranných sil a musel zvládat incidenty, ke kterým docházelo s egyptskými vojáky. Kromě Egypťanů však musel Tal stále více „bojovat“ i s nadřízenými, konkrétně s ministrem obrany Moše Dajanem i náčelníkem generálního štábu Davidem Elazarem. Spory vyvrcholily na počátku roku 1974, kdy Tal odmítnul přímý rozkaz, aby na jednu z egyptských provokací reagoval plnou vojenskou silou. Tal argumentoval, že to by poškodilo mírové úsilí. Dříve se s ním počítalo pro roli náčelníka štábu, ale po této události jeho šance padly na nulu. Tal tedy následně odešel z aktivní služby a vrátil se k vývoji nového tanku. Působil rovněž jako poradce ministrů obrany, ovšem v prosinci 1979 se znovu vrátil do uniformy. Po svém definitivním penzionování v květnu 1989 dále dohlížel na vývoj i nasazení svého nepochybně nejslavnějšího „dítěte“, tanku Merkava.

Podíl na projektu tanku Chieftain
Nyní se tak vraťme do roku 1970, kdy Jisrael Tal poprvé opustil aktivní službu. Byl jmenován hlavním manažerem nového, tehdy přísně utajovaného projektu, jehož cílem bylo vytvořit pro izraelskou armádu zcela nový tank. Poněkud méně známým faktem ovšem je, že se Jisrael Tal vývoje obrněných vozidel účastnil již dřív, a sice v návaznosti na svá studia ve Velké Británii. Od poloviny 50. let byly Izrael a Velká Británie těsnými spojenci, což koneckonců souviselo i se suezským konfliktem v roce 1956. Vedle toho, že židovský stát kupoval britskou vojenskou techniku, mj. tanky Centurion, se tajně účastnil vývoje nového tanku pro britskou armádu. Byl to obrněnec, který se poté stal známým jako Chieftain a jehož konstrukce obsahuje řadu prvků izraelského původu. Byli to především Izraelci, kteří přiměli Brity položit maximální důraz na odolnost vozidla, resp. na zvýšení šancí osádky přežít v případě zásahu. Proto dostal Chieftain onen nápadný sklon pancéřování na čele korby i věže a proto měl svoje střelivo skladované ve schránkách s vodou. Dva prototypy tanku Chieftain podstoupily testy v Izraeli, avšak nakonec vznikl obrněnec tak kvalitní, že se britská vláda hodně paradoxně rozhodla, že jej židovskému státu neposkytne. Právě proto pak Jisrael Tal, jenž byl hlavním zástupcem Izraele v programu, dostal od izraelské vlády pokyn zúročit své znalosti v návrhu nového tanku, který bude přesně odpovídat izraelským požadavkům. Navzdory izraelským příspěvkům byl totiž Chieftain stále tankem klasické západní konstrukční školy, kdežto Izraelci požadovali něco radikálnějšího, co položí opravdu absolutní důraz na odolnost vozidla a zvýšení pravděpodobnosti přežití osádky v boji. Vznikala principiálně zcela převratná koncepce.

Revoluční design tanku Merkava
Tento důraz byl ještě posílen zkušenostmi z války na svátek Jom Kippur, v níž izraelské tanky utrpěly velké ztráty kvůli kumulativním hlavicím pancéřovek a protitankových řízených raket. Bylo zřejmé, že zejména proti nim je nutno chránit nový tank a jeho osádku. V roce 1970 byla vyrobena dřevěná maketa, po níž následovaly dva demonstrátory, jež využívaly některé prvky podvozku tanku Centurion. Onen radikální zlom ale představovalo to, co se pak stalo hlavním poznávacím prvkem vozidel řady Merkava, a to motor umístěný vpředu. Blok motoru se tudíž stal součástí ochrany čelní polosféry tanku proti útokům, protože stanoviště osádky se nachází až za ním. Motor vpředu rovněž znamená, že nástup a výstup osádky probíhá skrze záď, takže vojáci jsou stále chráněni pancířem tanku, navíc je v zádi (kde mají jiné tanky motor) umístěn prostor, který může sloužit k přepravě doplňkových zásob munice či evakuaci raněných, popř. i k dopravě čtyř až pěti vojáků, a tak Merkava může provizorně plnit i úlohu bojového vozidla pěchoty. Samozřejmostí je výrazný sklon pancéřových desek, který zvyšuje efektivní tloušťku pancéřování, jež je sestaveno z několika ocelových vrstev. U pozdějších verzí nastupují i další materiály, čímž vzniká kompozitní pancíř, navíc se používá i dynamická ochrana. První tanky sériové verze Merkava Mk 1 vstoupily do služby v roce 1979. Pak následovaly modernizace a vznik dalších variant. Pochopitelně vzrůstala odolnost i palebná síla, a to pořád pod dohledem Jisraela Tala, jenž dohlížel i na zavedení zatím poslední verze Merkava Mk 4 v roce 2004. Tal za svůj přínos obdržel řadu vyznamenání a ocenění a vysloužil si značný respekt i v zahraničí. Do válečnického nebe odešel 8. září 2010 (krátce před svými 86. narozeninami), avšak „jeho“ tanky Merkava stále střeží bezpečnost židovského státu.
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