Izraelské muzeum Latrun

V těchto dnech si připomínáme 36. výročí války na svátek Jom Kippur. 6. října 1973 provedly armády arabských zemí mohutný útok proti židovskému státu. Přes počáteční krizovou situaci se Izraelcům podařilo stabilizovat frontu, zahájit protiútok a po osmnácti dnech bojů zvítězit. Cenou za to bylo na straně Izraele asi 2500 obětí, jejichž velkou část tvořili muži z obrněných sborů. Jejich oběť připomíná památník Jad La-Širjon.

Jedno ze dvou nejznámějších izraelských vojenských muzeí se nachází u města Latrun a zcela běžně se tak i označuje. Jeho oficiální název ovšem zní Památník a muzeum obrněných sborů, hebrejsky Jad La-Širjon. Ačkoli naprostou většinu plochy zaujímá expozice obrněné techniky, hlavní symbolický význam má památník na počest příslušníků izraelských obrněných sil, kteří padli v ozbrojených konfliktech od roku 1948. Ústřední budovou je bývalá pevnost přestavěná na „Věž slz“ a uvnitř pokrytá kovem ze zničených tanků. Před ní je vztyčena „Zeď jmen“, což je stěna, na níž se nacházejí jména padlých tankistů, a k nahlédnutí je také rozsáhlá počítačová databáze všech jmen, hodností i okolností úmrtí (ale pouze v hebrejštině). Zřejmě nejznámější symbol celého areálu však tvoří tank M4 Sherman usazený na původně vodárenské věži. Mezi skutečně působivé prvky patří i monument, který vzdává čest vojákům devatenácti států, které během druhé světové války bojovaly proti nacismu; na vrcholu objektu jsou instalovány tanky tří hlavních spojeneckých mocností.
Ostatně i sám Latrun je místem, pro které bylo prolito mnoho krve. Díky výhodné geografické pozici bylo z tohoto místa možné ovládat hlavní silnici vedoucí do Jeruzaléma. Z toho důvodu na místě dnešního muzea vybudovala britská mandátní správa opevněnou policejní stanici. Na začátku první izraelsko-arabské války v roce 1948 byl Latrun a jeho okolí pod kontrolou elitní jednotky Jordánského království, tzv. Arabské legie. Nově organizované jednotky židovského státu se několika neúprosnými ztečemi snažily vyvýšeninu dobýt, avšak neúspěšně. Přikročily proto k rychlé improvizaci a otevřely druhou cestu do Jeruzaléma, tzv. Barmskou stezku. Poté zůstal Latrun s okolím v držení Jordánska, a to do června 1967, tj. do šestidenní války, kdy jej rozhodným útokem dokázali obsadit izraelští výsadkáři.
Samotné muzeum obrněné techniky určitě nabízí jednu z nejpůsobivějších sbírek na světě. Jde o více než sto vozidel; většina pochází z výzbroje izraelské armády, podstatnou část však tvoří i typy ukořistěné arabským státům či zakoupené speciálně pro muzeum. V muzeu tak najdeme vozidla izraelská, americká, sovětská, britská, francouzská i německá (zejména syrská armáda totiž až do 60. let používala německou techniku z druhé světové války). Kromě této kolekce je v areálu umístěno Muzeum historie obrněných sborů, kde se nacházejí modely a makety nejen tanků, ale i jejich „předchůdců“, např. rytířů a válečných vozů. K dispozici je i velký amfiteátr pro nejrůznější přehlídky či ceremoniály. Do Latrunu se lze pohodlně dostat několika různými autobusy, které jezdí mezi Jeruzalémem a Tel Avivem.
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Mezi nejdůležitější tanky izraelské armády patří americké M48/M60 Patton, resp. jejich tamní modernizace Magach. Izraelci vybavili tanky zejména moderními 105mm kanony L7, novými systémy řízení palby, výkonnějšími dieselovými motory či dynamickým pancířem. Na snímku nejnovější Magach 7C, za ním tank Sho’t (modernizace typu Centurion).

Britský Centurion se označuje za jednu z nejúspěšnějších konstrukcí v dějinách tanků. Svědčí o tom také jeho využití v izraelsko-arabských válkách, v nichž židovský stát použil svou verzi jménem Sho’t. Jedná se o tanky Centurion Mk 3 a Mk 5 s novým 105mm kanonem, přidaným 12,7mm kulometem a některými dalšími prvky.

Teprve nedávno přibyl do sbírek muzea Latrun nový tank Merkava Mk 4, který je ve výzbroji Izraelských obranných sil od roku 2004. Obrněnec 4. generace disponuje např. automatickým nabíjením 120mm kanonu, špičkovým systémem řízení palby (schopným samočinně sledovat pohyblivé cíle) a systémem aktivní ochrany. Po vzoru moderních ruských tanků dokáže kanon tohoto tanku odpalovat řízené střely LAHAT.

Během blokády Jeruzaléma a války o nezávislost (1947–1948) se zásoby do obležených měst a kibuců dopravovaly pomocí tzv. Sendvičů, provizorních obrněnců stavěných na podvozcích nákladních vozů Dodge, Chevrolet či Ford. Výzbroj nejprve tvořily jen osobní zbraně osádky, ale pozdější „Sendviče“ už dostaly i organickou výzbroj.

Tanky M60, M60A1 a M60A3 v izraelských službách dostaly jméno Magach 6. Na snímku je modernizace Magach 6B, vyznačující se např. velitelskou kopulí Urdan se sníženým profilem, dynamickým pancířem Blazer, kvalitnějším systémem řízení palby, novými pojezdovými koly a moderní tepelnou ochranou kanonu.

Ukázkou improvizačního umění Izraelců jsou těžké obrněné transportéry Achzarit. Základem jejich konstrukce jsou totiž podvozky ukořistěných tanků T-54/55. Výsledná vozidla se chlubí vysokou odolností, jež se srovnává s tanky řady Merkava. Achzarit váží 57 tun, dopraví deset mužů a výzbroj tvoří dálkově řízený 7,62mm kulomet. Vystavené vozidlo ovšem kvůli utajení postrádá mohutné pancéřování operačně nasazených kusů.

Izraelci vyrobili řadu vlastních variant tanku M4 Sherman, mezi nimi zdravotnická evakuační vozidla Ambutank. Vepředu novější varianta Ambutank HVSS, za ní původní Ambutank VSS a kořistní zdravotnické vozidlo na základě sovětského transportéru BTR-50. V pozadí symbol muzea Latrun, tank M4 Sherman na vodárenské věži.

Památník vzdávající poctu tankistům zemí protinacistické koalice z druhé světové války. Jeho dominantu tvoří nejdůležitější obrněnci tří hlavních spojeneckých velmocí: sovětský T-34/85, americký M4 Sherman a britský Mk VIII Cromwell.

Nemalou část expozice muzea Latrun tvoří ukořistěná technika. Na snímku (zepředu a zprava) sovětský těžký tank IS-3, egyptský samohybný protitankový kanon ráže 100 mm na podvozku tanku T-34 a dobře známá sovětská „samochodka“ SU-100.

Zvláštností ve sbírkách jsou dvě vozidla, která pocházejí z nacistického Německa a která byla ukořistěna syrské armádě na Golanských výšinách. Jde o střední tank PzKpfw IV (na snímku) a samohybné útočné dělo Sturmgeschütz III. O kvalitě německých konstrukcí určitě vypovídá fakt, že se tato vozidla dokázala uplatnit ještě v 60. letech.

Mezi technicky nejzajímavější exponáty se řadí jedno z vozidel ukořistěných Egypťanům. Jde o podvozek tanku M4 Sherman, na němž je namontována kyvná věž z francouzského lehkého tanku AMX-13 s automaticky nabíjeným 75mm kanonem.

Jistě nejznámějším izraelským obrněným bojovým vozidlem je tank Merkava, zkonstruovaný speciálně pro bojiště Středního Východu a schopný např. i přepravovat pěchotu. V muzeu lze vidět všechny typy vývojové řady (zepředu: Merkava Mk 1, Merkava Mk 2, Merkava Mk 3 a Merkava Mk 4) a ověřovací prototyp využívající šasi tanku Centurion. Při pohledu do krajiny navíc vynikne velký strategický význam Latrunu.
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