Italské tanky:
Mussoliniho nespolehlivá obrněná pěst

Italské obrněné jednotky si za druhé světové války získaly velmi špatnou pověst. Ačkoliv si některé z nich vedly poměrně dobře, celkové výsledky byly spíše tragikomické. Kromě mizerné morálky se na tom podepsala nekvalitní technika, jelikož italské tanky se leckdy označují za vůbec nejhorší obrněnce celého konfliktu.

Podobně jako jeho nacistický spojenec také italský diktátor Mussolini podporoval tanky, které měly tvořit jeden z úderných hrotů jeho snah o obnovení římského impéria ve Středomoří. Ale na rozdíl od vyspělého Německa, jehož tanky dokázaly ohromit svět, používala Itálie většinou techniku, která vzbuzovala spíše posměch. Nespolehlivost italských tanků byla nakonec téměř příslovečná, a ačkoliv Italové přišli též s některými pokrokovými řešeními, jejich obrněné síly se do historie vojenství zapsaly celkově velmi nelichotivě.

Pohodlný 40tunový obrněnec
Prvním tankem italské armády se v roce 1917 stal obrněnec Schneider z Francie, ovšem firma Fiat se vývojem pásových vojenských vozidel soukromě zabývala již dřív. V roce 1916 vznikl prototyp tanku Fiat 1000 se dvěma kulometnými věžemi, který však nesplnil očekávání, takže se další snaha upnula k těžšímu obrněnci Fiat 2000. Na jaře 1917 získal program také oficiální podporu italské armády, jež v červnu převzala ke zkouškám první prototyp, který dostal název Fiat Tipo 2000 Modello 1917. Na tehdejší dobu se vyznačoval velmi elegantními tvary a mohl se chlubit i dobrou pancéřovou ochranou, protože korba byla snýtována z pancéřových plechů o síle 15 až 20 mm. Cenu za to představovala hmotnost 40 tun, a proto původně letecký motor propůjčoval vozidlu rychlost jen asi 6 km/h. Původně měl tank věž tvaru polokoule, ale potom obdržel kónickou věž, v níž se nacházel 65mm kanon. V korbě bylo instalováno celkově sedm kulometů Fiat Revelli ráže 6,5 mm, které obsluhovalo šest kulometčíků. Do osádky patřil také řidič v korbě a velitel, střelec a nabíječ ve věži. Všichni se těšili velmi dobrému pohodlí a tank se vyznačoval řadou moderních řešení, ovšem nakonec byly dodány jen dva kusy, ačkoliv část zdrojů uvádí i výrobu dalších čtyř trochu odlišných kusů Modello 1919. V každém případě ale tyto tanky nalezly uplatnění takřka pouze na přehlídkách.

Derivát konstrukce z Francie
Kvůli logistické náročnosti totiž italská armáda zatím vylučovala akce tanků v poušti, zatímco hornatý terén Apeninského poloostrova favorizoval lehčí typy. To byl ostatně důvod, proč byl tank Fiat 2000 vyroben v tak malém počtu a proč dostal přednost lehký Fiat 3000, který nebyl ničím jiným než italskou variantou slavné francouzské konstrukce Renault FT. Tento tank byl vůbec prvním, jenž přinesl později standardní design s korbou a otáčivou věží, a tudíž vyvolal velký zájem u mnoha zemí světa. Italové tedy koupili od Francouzů několik exemplářů, firma Fiat se pustila do vývoje vlastního derivátu a získala zakázku na 1400 kusů, ta však byla kvůli konci války zredukována na 100 exemplářů. Tank jménem Fiat 3000 Modello 1921 se nejdřív vyznačoval věží se dvěma 6,5mm kulomety, což se ale považovalo za nedostatečné, a proto se roku 1929 provedlo přezbrojení na 37mm kanon. Modernizovaná vozidla měla název Modello 1929. V rámci podle pozdějšího způsobu označování obdržely původní obrněnce jméno L5/21 a tanky s kanonem L5/30, kde první číslo znamenalo hmotnost v tunách a druhé rok vstupu do služby. Italové použili tyto tanky proti povstalcům v Libyi, posléze během agrese proti Habeši a také za druhé světové války, kdy se objevily na řecké a albánské frontě, jejích výsledky však již plně odpovídaly naprosté zastaralosti tohoto designu.
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Malý tančík podle britské licence
Podobně jako téměř všechny státy také Itálie v meziválečné době podlehla módě tančíků, tedy velice lehkých a pohyblivých vozidel, která se však vyznačovala slabým pancířem a nejčastěji jenom kulometnou výzbrojí. Symbolem této módy byl tančík britské firmy Carden-Loyd, jenž se dočkal zařazení a licenční výroby v řadě států, a to včetně Itálie. Italská firma Ansaldo totiž získala práva na licenční produkci varianty Carden-Loyd Mk VI, jež v Itálii obdržela označení CV-29 (Carro Veloce 29), tj. „rychlé vozidlo z roku 1929“. Zbrojovka Ansaldo se ovšem záhy pustila i do úprav této konstrukce, jež zahrnovaly mj. přepracování podvozku a použití silnější pancéřové ochrany, jejíž tloušťka vzrostla z původních 9 mm na 12 mm, výzbroj ovšem pořád tvořil pouze jeden 6,5mm kulomet. Tančík obdržel název CV-33, avšak už o dva roky později byla zavedena do služby dále inovovaná verze CV-35. Její pancíř již nebyl šroubovaný, nýbrž nýtovaný. Byla rovněž posílena výzbroj, kterou nově tvořily dva 8mm kulomety. Část starších CV-33 byla přepracována na tento nový standard a roku 1938 proběhla další modernizace, jež vedla k instalaci novějších 8mm kulometů Breda na místo starých zbraní značky Fiat. Tančíky tohoto provedení už získaly označení podle nového systému, a to L3/38, kdežto starší varianty se pak nazývaly L3/33 a L3/35. U všech však platilo, že se výzbroj i pancíř ukázaly jako zcela nedostačující, a to již v občanské válce ve Španělsku, tím spíš posléze ve druhé světové válce. Celkově bylo zhotoveno přes 2200 italských tančíků všech provedení (některé zdroje uvádí až 2800 kusů) a vedle služby v italské armádě, která získala cca 1395 exemplářů, byly dodány do mnoha států světa, jimž takto lehké obrněnce postačovaly.

Lehké tanky na východní frontě
Evidentní nedostatky třítunového tančíku logicky vedly ke vzniku těžšího vozidla, byť se stále jednalo o relativně lehký obrněnec o váze kolem šesti tun. Ani jeho původ nebyl ryze italský a dal se vysledovat do Velké Británie, avšak tentokrát již nešlo o licenční kopii či přímý derivát, nýbrž spíše o ideovou inspiraci. Zdrojem byl exportní obrněnec Vickers Six-Ton Tank. Italská firma Fiat-Ansaldo se jím inspirovala již začátkem 30. let a postavila několik prototypů, jež se lišily především různými kombinacemi výzbroje, a proto vznikl mj. obrněnec, jenž nesl kanon ráže 37 mm v korbě a dva kulomety ve věži. Sama italská armáda se však pro pořízení nového tanku rozhodla až na konci 30. let a nakonec zvolila design, jenž byl vybaven 20mm kanonem Breda a 8mm kulometem stejné značky. Obě zbraně se nacházely ve věži, kde je ovládal první člen osádky, zatímco druhý seděl v korbě a plnil roli řidiče. Tank se začal vyrábět v roce 1939 a do výzbroje vstoupil jako L6/40. Pancéřování dosahovalo tloušťky až 30 mm a na silnici byl tank schopný jezdit rychlostí 42 km/h. Oproti předchozím tančíkům se jednalo o velký pokrok a na poměry své váhové kategorie byl L6/40 dosti dobře chráněný, ale v době svého vstupu do služby už představoval zastaralý design. Jednalo se o primární typ italských expedičních vojsk na východní frontě, jenže tam proti sovětským tankům pochopitelně neměl velké šance. Vedle základního provedení se dodávaly také mj. plamenometné a velitelské tanky a celkově vzniklo přes 280 kusů. Kromě samotné Itálie sloužily obrněnce L6/40 mj. též u jednotek chorvatských ustašovců, ale velmi pozoruhodné je, že v Itálii pokračovaly ve službě dokonce i po válce, a to u tamní milice, která je poslala do šrotu až počátkem 50. let.

Zastaralý design s dělem v korbě
Ačkoliv princip zavěšení pojezdových kol s „vozíčky“ rychle zastarával, Italové u něj zůstali i u svých středních tanků. Společnost Fiat-Ansaldo se zabývala středním tankem již od počátku 30. let a opět se trochu inspirovala u Britů, ale pak postavila na svou dobu překvapivě vyspělý prototyp tanku s dieselovým motorem a kanonem ráže 65 mm. Pro italskou armádu ale zřejmě šlo o příliš progresivní konstrukci a roku 1936 si objednala spíš konzervativně řešené vozidlo, které z onoho prototypu přebíralo jen podvozek. Na něm byla posazena korba, jejíž čelo tvořil pancíř silný 30 mm. V pravé části čela korby byl instalován kanon Vickers-Terni ráže 37 mm, zatímco ve věži se nacházela dvojice 8mm kulometů Breda. Tank, který dostal oficiální název Carro Armato M11/39, se však vyznačoval dlouhou řadou nedostatků. Kromě zjevně zastaralé konstrukce se jednalo např. o nevhodné rozloženou osádku, protože kanon v korbě obsluhoval jediný muž, který se tak musel starat o střelbu i o nabíjení, zatímco velitel ve věži musel zastat také funkci kulometčíka. Tank sice dostal tehdy inovativní dieselový motor, ten však byl příliš slabý a nespolehlivý a dával vozidlu rychlost jen něco okolo 32 km/h. Šroubovaný a nýtovaný pancíř se pak ukázal jako naprosto nedostatečná ochrana proti britským zbraním, a tudíž tanky M11/39 utrpěly velké bojové ztráty, k nimž se přidaly potíže způsobené poruchami. Bylo tedy nakonec vyrobeno jen sto kusů těchto nepovedených vozidel. Značný počet jich padl do rukou nepřítele, jenže Britové a Australané navzdory své nouzi o obrněnce neprojevili zájem o jejich zavedení do služby, takže kariéra M11/39 trvala jen krátce.

Nejhorší střední tank celé války?
Výroba středního tanku M11/39 byla zastavena ve prospěch nového obrněnce, jenž se měl stát hlavním typem tanku italských vojsk v druhé světové válce. S jeho předchůdcem jej spojovalo stárnoucí řešení podvozku a celkový design ovlivněný britským typem Vickers Six-Ton Tank, nový italský obrněnec jménem M13/40 však vážil podstatně více, necelých 14 tun. Korba byla opět nýtovaná, ale největší tloušťka pancéřování vzrostla na 42 mm. V čele korby seděl řidič a vedle něj měl místo kulometčík, který kromě dvou zbraní Breda kalibru 8 mm obsluhoval také vysílačku. Ve věži se nacházela místa dvou mužů, z nichž první zastával roli velitele a střelce, kdežto druhý nabíjel 47mm kanon s délkou hlavní 32 ráží. Třetí 8mm kulomet byl instalovaný koaxiálně s kanonem a čtvrtý byl umístěn na střeše věže coby protiletadlová zbraň. Pro pohon opět sloužil dieselový agregát a max. rychlost nepřevyšovala 32 km/h. Tanky M13/40 byly do boje poprvé poslány v řecké kampani a následně bojovaly především v Africe, ale rychle byly deklasovány britskými obrněnci, proti jejichž kanonům italské pancéřování nestačilo. To však nepředstavovalo zdaleka jediný problém, jelikož typ M13/40 byl i notoricky nespolehlivý; dle řady zdrojů byla v kterékoli chvíli nejméně polovina exemplářů nefunkční. K tomu bylo třeba připočítat ještě nedostatečný výcvik a špatnou morálku osádek, a proto se nelze divit, že tanky M13/40 utrpěly velké ztráty. Desítky jich byly opuštěny a posléze ukořistěny, a jelikož vojska Commonwealthu trpěla nedostatkem techniky, vytvořily obrněnce M13/40 výzbroj tří praporů australské armády. Celkově vzniklo cca 2000 kusů, jež zahrnovaly i verzi M14/41 se silnějším motorem, jenže ani ta si v boji nevedla o mnoho lépe. Není nijak vzácný názor, že M13/40 byl vůbec nejhorším středním tankem celé druhé světové války.

Dlouhé čekání na těžký obrněnec
Benito Mussolini v roce 1940 osobně nařídil vývoj těžkého tanku, jenž měl vážit okolo 20 tun a nést 47mm kanon, pozdější specifikace se však změnily na váhu 25 tun a kanon ráže 75 mm. Ambiciózní program ale nabral velké zpoždění a špatné zkušenosti se středními tanky M13/40 a M14/41 naznačovaly, že italská armáda bude potřebovat přinejmenším jakési dočasné řešení ve formě nového středního tanku, než přijde těžký obrněnec. Na bázi dosavadních designů byl tedy navržen tzv. rychlý tank pro Saharu, který se podobal britskému typu Crusader, avšak ten vojáci nakonec odmítli, neboť po evakuaci z Afriky již podobný tank nebyl potřeba. Německo nabídlo možnost licenční výroby svých obrněnců, Italové se však nakonec rozhodli pro vlastní tank, jenž byl v podstatě modernizovaným derivátem designu M14/41. Kvůli nedostatku nafty obdržel benzinový motor, síla čelního pancíře vzrostla na 50 mm a vozidlo se celkově zvětšilo a stalo se pohodlnějším, čímž napravilo jeden z mnoha nedostatků svého předchůdce. Výzbroj tvořil opět 47mm kanon ve věži a čtveřice 8mm kulometů. Nový tank jménem M15/42 se sice ukázal jako spolehlivější a efektivnější než jeho problematičtí předchůdci, jenže Itálie už měla jen málo příležitostí k jeho použití. Část z 90 vyrobených kusů získali Němci, pro které potom vzniklo dalších 28 vozidel. Krátce před italským přechodem na stranu Spojenců bylo dodáno i několik kusů onoho opožděného těžkého tanku P26/40 se 75mm kanonem, jenže i tato vozidla se nakonec uplatnila především ve službách Třetí říše. Wehrmacht užíval italské tanky nejvíce v Jugoslávii ve svých operacích proti tamním partyzánům.

Samohybná děla předběhla dobu
Pokud lze kromě dieselových motorů uvést něco, čím italský zbrojní průmysl v oboru obrněné techniky skutečně zabodoval, pak to byla konstrukce samohybných děl. Většina zemí jim totiž v meziválečném údobí věnovala malou (pokud vůbec nějakou) pozornost, zatímco Itálie se již ve 30. letech zabývala programy stíhačů tanků a dalších samohybných dělostřeleckých zbraní. Nakonec vzniklo šest sériových typů, z nichž mnohé se ve své kategorii řadily na špičku. Jako první to byl typ Semovente L3 da 47/32, který na podvozku příbuzném tančíku L3 vezl kanon ráže 47 mm pro ničení tanků. Zbraň se ale nalézala na otevřené platformě, jež neskýtala téměř žádnou ochranu obsluze. To se změnilo u typu Semovente L40 da 47/32, jenž měl tutéž zbraň, avšak už v uzavřené nástavbě na podvozku lehkého tanku L6/40. Paradoxně se v boji osvědčil daleko více než původní tank. Totéž se dalo říci rovněž o prostředku Semovente da 75/18, což byla kombinace 75mm houfnice Obice da 75/18 Modello 34 a šasi ze středního tanku M13/40 či některého z jeho nástupců. Velmi podobně byl konstruován rovněž typ Semovente da 75/34 nesoucí stejnou zbraň jako těžký tank P26/40, tedy 75mm kanon s hlavní dlouhou 34 násobků ráže. Na podvozku tanku M14/41 se stavělo ještě samohybné dělo Semovente da 90/53, jež se mohlo chlubit původně protiletadlovým kanonem ráže 90 mm, který se stal vysoce efektivním nástrojem proti obrněncům Spojenců. Také podvozek zmíněného těžkého tanku P26/40 se stal základem pro samohybná děla, a sice Semovente da 105/25 a Semovente da 75/46, která nesla dlouhá děla ráže 105, resp. 75 mm. Používala se jako stíhače tanků či jako prostředky dálkové dělostřelecké podpory, ale většinou ve službách německého Wehrmachtu, který je po italském přechodu na stranu Spojenců provozoval až do konce války.
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