Giganti impéria:
Britské projekty těžkých tanků

První britské tanky, které vyrazily na bojiště „Velké války“, náležely do těžké kategorie. Později získaly dominantní roli střední a lehké typy, jenže idea těžkého obrněnce žila dál a vedla ke vzniku pozoruhodných projektů TOG a Tortoise. Ačkoli byly technicky velice zajímavé, ani jeden se nedočkal bojového nasazení.

Britské těžké tanky druhé světové války se zrodily na základě některých předpovědí o podobě tohoto konfliktu, z nichž část se ukázala jako správná, zatímco jiné se fatálně zmýlily. Nikoliv nevýznamnou úlohu sehrál rovněž premiér Winston Churchill, který už za první světové války prosadil výrobu prvních tanků a choval k této kategorii techniky velikou náklonnost, jenže ani on pochopitelně nebyl neomylný. Prokazuje to ostatně právě program TOG, jenž zřejmě nebyl ničím jiným než zajímavou slepou uličkou. Tank A39 neboli Tortoise se sice jevil jako daleko perspektivnější a nepostrádal potenciál, ale přišel zkrátka příliš pozdě, takže nedostal možnost prokázat, zda jeho konstruktéři postupovali správně.

„Starý gang“ opět ve službě
Na konci 30. let i navzdory obecně rozšířenému pacifismu patrně jen málokdo pochyboval, že se blíží velký válečný konflikt, jenže mnohde existovaly velmi zavádějící představy o tom, jak bude vypadat. Zvláště ve Velké Británii a Francii převládal názor, že půjde o jakési opakování první světové války s jejími boji o zákopy a pevnosti. Právě tato idea stála i u zrodu programu nového těžkého tanku, jenž by mohl překonávat „měsíční krajinu“ tak jako první britské tanky za „Velké války“. V červenci 1939 zahájila práce komise zvaná Special Vehicle Development Committee, jejíž složení bylo skutečně pozoruhodné a příznačné. V jejím čele totiž stál Albert Stern, jedna z nejsilnějších osobností komise Landship Committee, která vedla vývoj tanků za první světové války. Dalšími členy se stali Eustace Tennyson d’Eyncourt, který kdysi působil jako šéf stavby lodí (připomeňme, že první tanky byly konstruovány pro námořnictvo), slavný Ernest Swinton (nezřídka zjednodušeně označovaný za „tvůrce tanku“), odborník přes motory Harry Ricardo a expert na převodovky Walter Wilson, jenž se podílel na vývoji prvních tanků impéria. Výčet uzavíral další významný konstruktér, strojní inženýr William Tritton, který byl tehdy představitelem strojní firmy William Foster, kde se kdysi stavěly první tanky. Není tedy divu, že tato skupina veteránů záhy dostala přezdívku „The Old Gang“, jejíž zkratka TOG pak označovala i výsledné projekty tanků. Když se Winston Churchill v roce 1940 stal premiérem, poskytoval této skupině velkou podporu, protože měl dobré osobní vztahy s jejími členy a měl i sympatie k „nezávislým“ skupinám, jež vymýšlely nové zbraně. Navíc se tehdy domníval, že se nová světová válka bude podobat té předchozí, a proto usoudil, že britská armáda bude opět potřebovat těžké obrněnce pro překonávání zákopů.

Spojení archaismu a pokroku
Specifikace nového obrněnce se začaly rodit v říjnu 1939 na základě očekávání, že Brity bude na kontinentě čekat dlouhý vyčerpávající boj po boku Francouzů proti Němcům. Tank se tedy měl vyznačovat schopností překonat zákop široký 4,8 m nebo kolmou překážku o výšce 2,1 m a jeho pancéřování mělo na 100 m odolat zásahům ze 47mm kanonů či 105mm houfnic. Coby primární výzbroj se žádalo polní dělo schopné likvidovat bunkry, k němu dvouliberní (40mm) kanon, čtyři kulomety a čtyři minomety pro zadýmování. Obrněnec měl útočit spolu s pěšáky, a proto měla stačit rychlost 8 km/h. Na konci roku 1939 byla hotova dřevěná maketa, která již na první pohled silně připomínala obry z „Velké války“, jelikož „Starý gang“ navrhl obrovské vozidlo s pásy obíhajícími po bocích více než 10 m dlouhé korby. Naopak značně progresivně byl řešen systém pohonu, neboť motor Paxman-Ricardo o výkonu 450 kW poháněl elektrický generátor, který produkoval energii pro elektromotory. Konstruktéři se totiž domnívali, že tím obejdou tradiční slabinu prvních tanků, a sice nespolehlivou mechanickou převodovku. V čele korby se nalézalo francouzské 75mm dělo, kdežto sponsony na bocích měly sloužit pro kanon a kulomety. „Starý gang“ však poté změnil názor a přece jen použil otáčivou věž. Jednalo se o úpravu věže z tanku Matilda II a kromě 40mm kanonu nesla koaxiální kulomet, zatímco boční sponsony nesly jen dva kulomety. Do osmičlenné osádky patřil řidič, velitel, střelec z kanonu, nabíječ a čtyřčlenná obsluha kulometů. Prototyp TOG 1 o hmotnosti 68 tun byl hotový v říjnu 1940, kdy již bylo zřejmé, že válka nabrala úplně jiný charakter, ale projekt přesto pokračoval a pracovalo se i na druhém exempláři. TOG 1 při zkouškách sice dokázal, že si výtečně poradí se zákopy a dalšími překážkami, ale max. rychlost 14 km/h se jevila jako směšná a opakovaně selhával i pokrokový, ovšem složitý pohonný systém.

Změny u druhého prototypu
Elektrické prvky soustavy se totiž neustále přehřívaly, a dokonce došlo i k požáru. Vedle toho se zjistilo, že délka obrněnce značně komplikuje směrové řízení. Potíže s elektřinou měla řešit přestavba na variantu TOG 1A, která používala hydraulický přenos výkonu s pomocí agregátu firmy Sinclair. Modifikovaný tank zahájil testy v červnu 1943, kdy si vedl o něco lépe, jenže i tak už bylo naprosto zřejmé, že jde o zoufale zastaralý design. Současně se zkoušel také druhý prototyp TOG 2, který se začal stavět v červnu 1940. „Starý gang“ si uvědomil, že pásy běžící po obvodu korby jsou velice zranitelné, takže druhé vozidlo již dostalo pásy řešené obvyklým způsobem a chráněné horními kryty. Na korbě se nalézala hranatá věž s šestiliberním (57mm) kanonem, která však byla poté sejmuta, aby na její místo přišla pevná hranatá nástavba. Ani to ovšem nebyla definitivní podoba, jelikož TOG 2 nakonec dostal věž z tanku Challenger, která obsahovala výborný 17liberní (76,2 mm) protitankový kanon. Pomocnou výzbroj opět tvořily tři kulomety BESA ráže 7,92 mm a kromě toho jeden dýmový minomet. TOG 2 užíval systém elektrického přenosu výkonu shodný s původní podobou „jedničky“, ale osádka čítala jen šest osob, a to řidiče, jeho pomocníka, velitele, střelce a dva nabíječe. Testy prototypu se rozběhly v červenci 1941 a TOG 2 si zpočátku vedl dobře, jelikož z hlediska terénní průchodnosti jasně překonával typy Matilda i Churchill, jenže se opět objevily potíže s přehříváním a ani zvýšená rychlost 24 km/h nestačila. „Starý gang“ mezitím navrhl další variantu TOG 2R o váze 61 tun, jejíž série o počtu 50–100 tanků se měla začít ihned vyrábět, aby ještě stihla britskou ofenzivu v severní Africe, ovšem přednost dostaly tanky Churchill se zesíleným pancířem. V roce 1944 byl celý archaický program definitivně zastaven a dochoval se jen prototyp TOG 2, jehož obří rozměry lze obdivovat ve známém muzeu v Bovingtonu.

Gigantické vozidlo bez věže
Jestliže v případě projektu TOG šlo o návrh založený na úplně mylném předpokladu, odlišnou povahu měla vývojová linie tzv. útočných tanků (Assault Tanks). Koncepce se začala rodit na konci roku 1942 a postupně vykrystalizovala do vozidla, které mělo při očekávaném vylodění v Evropě prorazit německé pevnostní linie na pobřeží Atlantiku a později překonat i obávanou Siegfriedovu linii na západě Hitlerovy říše. Tak se zrodil obrněnec A33 Excelsior, jenž stál na pomezí středních a těžkých tanků, ačkoliv konstrukčně patřil spíše do střední kategorie, neboť šlo v podstatě o zvětšený Cromwell o hmotnosti 45 tun. Zůstal však pouze ve stádiu prototypu a stejně dopadl i další koncept, tentokrát určený pro boj proti německým těžkým tankům. Nesl název A43 Black Prince a vycházel z typu Churchill, avšak dostal extrémně silné pancéřování (na čele 152 mm) a impozantní výzbroj v podobě 17liberního protitankového děla. Vedle toho se ovšem od roku 1943 pracovalo na dalším projektu obrněnce, jenž měl zastávat oba popsané úkoly, tzn. ničit jak pevnostní objekty, tak nejtěžší vozidla Panzerwaffe. V podstatě se jednalo o protějšek známějšího amerického obrněnce T28 (později zvaného T95), se kterým se ostatně shodoval i základním přístupem konstruktérů. Ve snaze alespoň trochu zredukovat hmotnost a zároveň dosáhnout nízké siluety totiž inženýři společnosti Nuffield navrhli vozidlo bez otočné věže s kanonem v čele korby. Z hlediska konstrukce a taktického záměru se proto jednalo spíš o kombinaci samohybného útočného děla a stíhače tanků, britská armáda však řadila výsledné vozidlo mezi tanky. Přidělila mu projektové označení A39 a inženýři firmy Nuffield předložili mezi květnem 1943 a únorem 1944 celkem osmnáct návrhů nazvaných AT1 až AT18 (Assault Tank), z nichž si armáda vybrala ten s kódem AT16.

Potenciál dlouhého kanonu
V zájmu přesnosti a úplnosti lze ještě dodat, že od návrhu AT1 hmotnost narůstala a AT16 byl ze všech nejtěžší, zatímco poslední dva návrhy náležely mezi plamenometné tanky. V každém případě se jednalo o skutečně gigantické vozidlo, jež vážilo 79 tun a na délku měřilo 10 m. Na enormní hmotnosti se velkou měrou podílel též extrémně silný pancíř, který na čele dosahoval téměř neuvěřitelné tloušťky 228 mm, a tak se mohl směle srovnávat i s pancéřováním velkých válečných lodí. Na jiných místech korby činila síla oceli „jen“ 178 mm. Pro podvozek vybrali konstruktéři už dost archaické řešení s „vozíčky“, z nichž každý nesl dvojici pojezdových kol, a na každou stranu umístili čtyři takové celky. Těžké monstrum samozřejmě muselo mít velmi silný pohonný agregát, jímž se stal dvanáctiválec Rolls-Royce Meteor o výkonu 480 kW. Jeho síla dokázala obrovskému vozidlu A39 propůjčit na silnici max. rychlost 19 km/h, ale v terénu byla hodnota samozřejmě menší. Nízká rychlost se kvůli hlavnímu účelu nepokládala za velký problém, přestože spolu s tvarem korby vynesla obrněnci zpočátku přezdívku a poté i oficiální název Tortoise, tedy „Želva“. Kromě impozantní odolnosti se mohlo vozidlo pochlubit i velmi silnou výzbrojí, jelikož v čele korby se nacházel derivát 32liberního (3,7palcového čili 94mm) děla, nejprve protiletadlové zbraně, která se však (podobně jako německá „osmaosmdesátka“) změnila ve vynikající protitankový nástroj. Zbraň s délkou 62 násobků ráže používala dělenou munici a hlavním typem byl průrazný podkaliberní granát s hmotností 14,5 kg, jenž dosahoval úsťové rychlosti kolem 1500 m/s. Pozdější zkoušky potvrdily i platnost kalkulace, že na dálku 1000 m prostřelí čelní pancíř německého středního tanku Panther. Na vzdálenost 100 m probil zhruba 200 mm oceli a vykazoval i excelentní přesnost.

Testy a rychlý konec „Želv“
Kromě kanonu, pro který byla vezena zásoba 60 granátů a prachových náplní, nesl A39 trojici kulometů BESA kalibru 7,92 mm. První se nalézal vedle kanonu, zatímco zabývající dva byly usazeny na otáčivé velitelské věžičce. Dělené střelivo se podepsalo též na počtu členů osádky, kam patřil řidič, jeho pomocník, kulometčík, velitel, střelec a dva nabíječi, kteří měli skutečně hodně práce. Umístění zásob munice v A39 totiž bylo řešeno dost problémově, jelikož většina prachových náplní a všechny střely se nalézaly pod podlahou korby, což sice snižovalo riziko exploze při zásahu, avšak současně to hodně komplikovalo nabíjecí proces. Armáda si nejprve objednala prototyp a 25 sériových tanků, z nichž první měl vstoupit do služby v září 1945, ale když válka v Evropě skončila, byl hotov jen prototyp z obyčejné (tedy nikoli pancéřové) oceli a byla rozestavěna pětice sériových kusů. Ty byly předány v roce 1946 a armáda již další tyto obry neodebrala. Poválečné testy na kontinentu potvrdily nejen zmíněnou průbojnost děla, ale i odolnost pancéřování, neboť proti čelu „Želvy“ nic nezmohl ani německý 88mm kanon, a to ani z nulové vzdálenosti. Projevily se však i problémy. Vedle nevhodného umístění munice se samozřejmě jednalo zejména o enormní hmotnost, kvůli které A39 ničil povrch cest a nemohl přejet většinu mostů. Rozměry sice vyhovovaly dopravě po železnici, jenže silniční podvalník s A39 musely táhnout hned dva tahače. Je docela možné, že pokud by byly „Želvy“ postaveny dříve, mohly ještě v závěrečných bojích sehrát určitou roli, v poválečném světě však již pro ně nebylo mnoho uplatnění, a proto je armáda záhy vyřadila. Jeden sériový exemplář bez kanonu se nalézá na základně Kirkcudbright, kdežto funkční prototyp patří mezi klenoty sbírky muzea v Bovingtonu a často se účastní jeho akcí pro veřejnost.
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Parametry britských těžkých tanků

TOG 2
A39
Standardní osádka
6 mužů
7 mužů
Bojová hmotnost
81 tun
79 tun
Celková délka
10,1 m
10,0 m
Celková šířka
3,1 m
3,9 m
Celková výška
3,0 m
3,0 m
Výkon motoru
450 kW
480 kW
Max. rychlost
24 km/h
19 km/h
Dojezd na silnici
80 km
140 km

Mezinárodní projekt T14
Již za první světové války vznikl první mezinárodní projekt tanku v historii, když se Britové a Američané pustili do vývoje vozidla Mark VIII, zvaného též Liberty či International. Za druhé světové války se rozhodli pro zopakování této spolupráce. Všechno začalo roku 1942, když do Anglie dorazili zástupci US Army, aby prodiskutovali otázku vývoje obrněnce, který by mohl efektivně čelit nové generaci německých tanků. Zejména se požadovalo pancéřování, které by převyšovalo ochranu vozidla Churchill a odolalo by i nejlepším německým kanonům. Ze série schůzek vzešlo zadání, které schválily vlády obou mocností. Londýn následně uvolnil finance, které měly pokrýt vývoj nového designu nazvaného T14 a výrobu 8500 vozidel. Nový tank na pohled působil trochu jako „nafouknutá“ úprava známého středního M4 Sherman, od něhož se ostatně převzalo též mnoho prvků. Podvozek vycházel z americké koncepce HVSS, a proto se na každé straně nalézaly tři „vozíčky“, každý s párem pojezdových kol. V zádi byl zabudován benzinový motor Ford o výkonu 385 kW, s nímž dokázal 39 tun vážící tank jezdit rychlostí 28 km/h. Vskutku působivý byl pancíř čela věže, který měl tloušťku 133 mm, zatímco čelo korby tvořila ocel silná 76 mm a boky měly sílu 50 mm. Ve věži se nacházel 75mm kanon M3, který doplňoval koaxiální kulomet M1919 ráže 7,62 mm. Druhý takový byl zastavěný do čela korby a na věži nemohla chybět typická americká „padesátka“, tzn. kulomet M2 ráže 12,7 mm. Tank měl tehdy obvyklou pětičlennou osádku. Vývoj se ovšem dosti protáhnul, takže dva prototypy byly hotovy až v roce 1944. Jeden prodělal testy ve Velké Británii, kdežto druhý se vydal přes Atlantik. Testy skončily pozitivně a neobjevily se žádné zásadní problémy, avšak v té době již Američané chystali vlastní těžký tank (budoucí M26 Pershing), zatímco Britové vyvinuli nové varianty vozidla Churchill se silnějším pancířem. Vláda tedy objednávku zrušila a dochoval se jen jeden exemplář vozidla T14 v muzeu v Bovingtonu.
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