Duel: KV-1 vs. Marder:
Stalinův gigant a Hitlerův lovec

První setkání s těžkými tanky KV v létě 1941 způsobilo Němcům šok, protože nevlastnili žádný protitankový kanon, který by si s těmito obry snadno poradil. Okamžitě tak začal vývoj nových protitankových zbraní. Jedním z produktů snahy o ničivější a pohyblivější prostředky se staly stíhače tanků série Marder.

Vývoj sovětských těžkých tanků a německých protitankových kanonů v éře mezi válkami měl trochu paradoxní povahu v tom, že na něm oba státy spolupracovaly. Díky Rapallské smlouvě probíhaly v SSSR testy německých zbraní (právě včetně oněch kanonů), zatímco projektování sovětských těžkých tanků se účastnil tým německých inženýrů. Po nástupu Adolfa Hitlera tato kooperace ovšem skončila, a třebaže obě totalitní mocnosti obnovily spolupráci po neslavném paktu Molotov-Ribbentrop, cílevědomě se připravovaly na vzájemnou konfrontaci. V té došlo samozřejmě i na střety těžkých tanků a protitankových zbraní.

Vítězí koncepce jedné věže
Sovětský vývoj tanků mezi světovými válkami byl silně ovlivněn zahraničními konstrukcemi, což platilo i o těžkých tancích. Když Sověti na počátku 30. let zahájili program svého prvního vozidla této kategorie, postupovali podle tehdy velmi módní filozofie vícevěžových tanků, jež měly být schopné pálit do více směrů současně. Tak vznikl tank T-35 s pěti věžemi, na pohled sice působivé, ovšem neohrabané, poruchové a slabě pancéřované monstrum, jež se hodilo jen pro ohromování publika na přehlídkách. V roce 1938 byl tedy zahájen projekt, z něhož se měl zrodit nástupce této nepovedené obludy. Nejprve se inženýři i generálové stále přidržovali oné koncepce více věží, kterou měly prototypy T-100 a SMK, avšak autor druhého z nich, inženýr Žozef Jakovlevič Kotin z leningradského závodu S. M. Kirova, předložil ještě další variantu, a sice těžký tank s jedinou věží, která ale nesla dva kanony. Na začátku února 1939 byl prototyp připraven a podstoupil tovární zkoušky, po kterých byl v září poslán k testům vojskovým, aby změřil síly s vícevěžovými konkurenty. Vedl si nejlépe, všechny prototypy však absolvovaly i ostré testy ve válce s Finskem, kde se opět potvrdilo, že obrněnec s jedinou věží a názvem KV (Kliment Vorošilov) představuje nejlepší řešení. Ještě v prosinci 1939 byl tedy formálně přijat do služby a v lednu 1940 začala sériová výroba. Ve věži prototypu se nejprve nalézala dvojice děl, a to ráže 76,2 a 45 mm, do Finska však byl už odeslán pouze s jediným kanonem (protože druhý spíše překážel) a sériové kusy již 45mm zbraň neměly vůbec. Vedle 76,2mm kanonu se nacházel souosý 7,62mm kulomet, druhý mířil ze zadní části věže a pozdější kusy dostaly třetí kulomet do čela korby, první tam měly jen střílnu pro osobní zbraň. V korbě tanku seděli řidič a radista, kdežto ve věži měli svá místa velitel (plnící zároveň roli nabíječe děla), střelec a tzv. mladší mechanik, který navíc obsluhoval zadní kulomet.

Těžký, odolný a poruchový
Velkou předností tanku KV (později označovaného jako KV-1) bylo silné pancéřování, jemuž v té době nemohlo téměř nic ublížit. Na čele korby i věže dosahovalo síly asi 75 mm, což byla hodnota, jakou tehdy nedokázal překonat zřejmě žádný protitankový kanon na světě. Slabinou byla naopak značně nízká pohyblivost, protože vozidlo poháněl stejný motor jako daleko lehčí střední tank T-34, navíc velká hmotnost obrněnce komplikovala ovládání tanku, který byl také dosti poruchový (notoricky známá byla nespolehlivost spojky a převodovky). Přesto se ovšem jednalo o výkonnou zbraň, jež na počátku války na východní frontě znamenala pro Němce bez nadsázky šok. Jejich protitankové kanony mu zpravidla nedokázaly ublížit a byl zaznamenán i případ, kdy KV-1 „schytal“ asi 135 zásahů, aniž by u něho došlo k probití pancíře! Ještě vyšší odolnost přinášela verze s odlévanou věží, která se začala dodávat v průběhu roku 1941. Další změny přišly v roce 1942, kdy se začalo vyrábět provedení KV-1S. To zareagovalo na fakt, že nová věž spolu s přídavným pancířem neúnosně zvýšila hmotnost, a to z původních cca 43 tun na více než 47 tun. U obrněnce KV-1S („skorostnyj“, tedy „rychlý“) byl proto pancíř na méně exponovaných místech oslaben, takže se váha dostala pod 43 tun. Vedle toho byl nainstalován výkonnější 76,2mm kanon L-11 (ten se posléze při opravách montoval i do starších vozidel) a změnily se role osádky, neboť mladší mechanik začal pracovat i jako nabíječ, aby mohl velitel efektivněji plnit svůj hlavní úkol. To se však již KV-1 nepochybně nacházel za zenitem, navíc vadilo, že měl vlastně shodnou zbraň jako střední T-34, a proto začal vznikat nový těžký tank, pozdější legendární IS (Josif Stalin). Poslední sériovou verzí řady KV byl KV-85, který dostal věž s 85mm dělem právě z vyvíjeného IS. Nepočítáme-li odvozená samohybná děla SU-122 a SU-152, pak do dubna 1943 vzniklo celkem asi 5200 tanků řady KV, v čemž jsou započteny i KV-2 vyzbrojené 152mm houfnici či plamenometné tanky.

Když „Klepadlo“ nestačilo
Němci o existenci těžkého tanku KV nevěděli, čemuž odpovídala též skutečnost, že neměli ve výzbroji protitankový kanon, který by dovedl probíjet jeho čelní pancíř. Německý Wehrmacht se mohl pochlubit arzenálem tažených kanonů ráže převážně 37 a 50 mm, které byly výtečnou zbraní proti většině britských a francouzských obrněnců na západní frontě, ovšem po útoku na SSSR se ukázaly být dojemně neúčinné. 37mm kanon si záhy vysloužil od německých vojáků ironickou přezdívku „Heeresanklopfgerät“, tzn. „Armádní klepadlo“, jelikož „zaklepání“ bylo to jediné, co zmohl proti pancířům středních tanků T-34 i těžkých KV-1. Němcům nepomohly ani kořistní 47mm kanony československé výroby, a proto se vedení armády obrátilo na firmu Rheinmetall, která již od roku 1939 pracovala na protitankovém kanonu ráže 75 mm, který ale tehdy nezískal příliš velkou podporu státu. V létě 1941 však náhle dostal prioritu a v listopadu 1941 byl hotov prototyp, který obdržel označení 7,5-cm PaK 40. V dubnu 1942 začala sériová produkce tohoto kanonu, jenž dokázal probít čelní pancíř KV-1 na vzdálenost přes 500 m. Ale kromě zvýšení efektivity kanonů začal Wehrmacht usilovat také o nárůst pohyblivosti, jelikož značnou část vysokých ztrát mezi německými protitankovými dělostřelci přivodila nikoli děla, nýbrž pásy sovětských tanků, které rozdrtily málo pohyblivé kanony i s obsluhami. Ve výbavě Wehrmachtu se již nacházely samohybné verze 47mm kanonu, ale po příchodu 75mm kanonu se objevil i požadavek na jeho mobilní provedení. Tak se zrodila populární série stíhačů tanků Marder (Kuna), které existovaly v několika typech a verzích, vždy ale šlo o pásový podvozek, na němž se nacházel kanon střední ráže. Pokud měl Marder I šasi z francouzských obrněnců a Marder III využíval podvozek z československého LT vz. 38, pak nejrozšířenější Marder II se vyznačoval podvozkem německého lehkého tanku PzKpfw II.

Pragmatická improvizace
Samotný „Panzer číslo dvě“ již se svým 20mm kanonem nepředstavoval účinnou zbraň, avšak jeho kvalitní podvozek posloužil jako výborný základ pro samohybný kanon. Na podvozku se tedy objevila jednoduchá, shora a zezadu otevřená nástavba z rovných ocelových desek, jež se na čele mohla pochlubit silou asi 30 mm. Z původního tanku byl převzat též benzinový motor. Nastal však problém s hlavní výzbrojí, jelikož na konci roku 1941 nebyl nový německý 75mm kanon ještě k dispozici. Existovalo však cosi jiného a pragmatičtí Němci po tom sáhli. Jednalo se o sovětské divizní kanony vz. 1936 (neboli F-22) ráže 76,2 mm, kterých padlo Němcům do rukou snad až 1300 kusů. Používali je pod názvem FK 296(r) či PaK 36(r) a právě tahle zbraň se pak objevila v první variantě vozidla Marder II, oficiálně označené Panzer Selbstfahrlafette für 7,62cm PaK 36(r) nebo SdKfz 132. Od května 1942 do poloviny roku 1944 bylo vyrobeno okolo dvou set kusů. Od července 1942 se paralelně dodávalo i provedení, jež využívalo nový německý kanon, a tudíž dostalo jméno 7,5-cm PaK 40/2 auf Fahrgestell PzKpfw II, případně i SdKfz 131. Obě varianty se ale nejčastěji označovaly Marder II, přestože oficiálně nesly tento název až od února 1944. Kromě typu kanonu se odlišovaly i jinak, např. tím, že původní verze měla šasi z PzKpfw II verze Ausf. D nebo E a obsluhu čtyř mužů, zatímco pozdější vznikla na bázi tanku PzKpfw II Ausf. F a stačila jí tříčlenná obsluha čítající řidiče, střelce a nabíječe (ve starším provedení byl navíc velitel). Naopak shodná byla pomocná výzbroj, kterou standardně tvořil 7,92mm kulomet MG 34. Oba užívané protitankové kanony byly účinné, avšak všechny obrněnce řady Marder se vyznačovaly dvěma velikými slabinami, a to vysokou siluetou, která nepříteli usnadňovala zjištění vozidla, a nedostatečnou odolností, protože shora a zezadu měla osádka prakticky nulovou ochranu. Přesto se ovšem stíhač tanků Marder vcelku osvědčil coby efektivní improvizace a sloužil až do konce války.
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Parametry těžkého tanku KV-1
Osádka: 5 mužů
Bojová hmotnost: 43 až 47 tun
Celková délka: 6,95 m
Celková šířka: 3,32 m
Celková výška: 2,71 m
Typ motoru: dieselový V-2
Výkon motoru: 448 kW (600 koní)
Max. rychlost: 35 km/h
Max. dojezd: 250 km
Max. tloušťka pancíře: 75 mm
Hlavní výzbroj: 76,2mm kanon F-32, F-34 nebo L-11
Pomocná výzbroj: tři 7,62mm kulomety DT

Parametry stíhače tanků Marder II
Osádka: 3 až 4 muži
Bojová hmotnost: 11 až 12 tun
Celková délka: 5,65 m
Celková šířka: 2,30 m
Celková výška: 2,60 m
Typ motoru: benzinový Maybach HL 62 TRM
Výkon motoru: 105 kW (140 koní)
Max. rychlost: 55 km/h
Max. dojezd: 190 km
Max. tloušťka pancíře: 30 mm
Hlavní výzbroj: 76,2mm kanon PaK 36(r) nebo 75mm kanon PaK 40/2
Pomocná výzbroj: jeden 7,92mm kulomet MG 34

Měření sil
Na začátku sovětsko-německé konfrontace utrpěly sovětské tanky KV i německé protitankové kanony ohromné ztráty, které odpovídaly asi polovině kusů dostupných v červnu 1941. Rozdíl ovšem spočíval v tom, že jen asi čtvrtina sovětských KV-1 byla vyřazena v boji, velká většina ztrát spadá na vrub poruch, nedostatku paliva či útěku osádky, zatímco téměř všechny zničené „PaKy“ ráže 37 a 50 mm představují bojové ztráty. Je též příznačné, že většinu zničených KV zlikvidovaly těžké protiletadlové či polní kanony, jelikož lehké protitankové kanony proti nim neměly téměř žádnou šanci. Navzdory všem problémům Rudé armády se proto dá říci, že tuto fázi pomyslného „souboje“ jasně vyhrály sovětské tanky. Situace se změnila na jaře 1942, kdy Wehrmacht začal používat nové protitankové kanony ráže 75 mm a paradoxně také ukořistěné sovětské 76,2mm zbraně, zpočátku jen v tažené podobě a poté i jako samohybné na vozidlech série Marder. Těmto prostředkům tedy náleží nezanedbatelná část zásluh za úspěchy německé ofenzivy na jaře a v létě 1942, které Rudá armáda zpočátku nedokázala čelit a která v podstatě pokračovala až ke Stalingradu. Jakmile totiž Němci disponovali kanonem, který dovedl probít čelní pancíř těžkých KV-1, a když ho pak ještě namontovali na pohyblivý podvozek, projevila se v plné síle malá pohyblivost sovětských tanků, protože hbité Mardery je dokázaly poměrně snadno likvidovat. Sovětský obr tedy pozbyl svou zdánlivou nezranitelnost a ztráty KV v roce 1942 přesáhly polovinu zhotovených kusů. Příchod nové generace německých tanků a stíhačů tanků s děly ráže 75 a 88 mm definitivně odsoudil KV k odchodu z první linie, jenže německý triumf neměl dlouhého trvání, protože nové těžké tanky řady IS i nová samohybná děla mohla pro německou techniku opět znamenat důstojné soupeře.

Vyrobeno kusů
KV (všechny verze): cca 5200
Marder II (obě verze): cca 1200
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