M26 Pershing:
Dlouhá cesta k těžké váze

Americký střední tank M4 Sherman zůstává předmětem kritiky, která ostatně zaznívala již za války. Také z toho důvodu byl připravován nový tank, tehdy označovaný za těžký, byť se po válce záhy přesunul do nové kategorie MBT. Americký obrněnec, jenž se mohl měřit i s „Tygry“, dostal jméno M26 Pershing.

Některé designy tanků z druhé světové války vůbec neuspěly, jiné jen krátce zazářily a další si připsaly velké úspěchy. Specifický případ v tomto směru představuje americký M26 Pershing, který v průběhu největšího konfliktu v dějinách prodělal jen omezené bojové nasazení, ale stal se základem velmi úspěšné vývojové řady, jejíž pozdější členové se dodnes nalézají ve službě. Jinou zvláštností tanku Pershing byl fakt, že mohl do boje promluvit daleko dříve, ovšem jeho zavedení výrazně zpomalily zdlouhavé spory v armádním velení, protože mnoho důstojníků si těžký obrněnec s 90mm kanonem z různých důvodů nepřálo.

Idea amerického těžkého tanku
Začátek druhé světové války v Evropě zastihl US Army v tragikomicky slabém stavu, jenž byl v příkrém kontrastu s jinými velmocemi. Velmi absurdně působí mj. fakt, že Američané tehdy měli méně tanků než Československo v roce 1938. Úspěchy německých „Panzerů“ znamenaly velké varování, takže se v USA začaly objevovat nové konstrukce tanků. Přestože prioritu měl mít tank střední, na jaře 1940 přišel i pokyn vytvořit těžké vozidlo o váze okolo 50 tun. Tak se zrodil těžký tank M6, vyzbrojený kanonem ráže 76,2 mm a chráněný pancéřováním o tloušťce max. 83 mm. Přestože vypadal impozantně, ukázal jako značně nepodařený a do boje nakonec vůbec nezasáhl. Americká armáda mezitím zavedla střední tanky M3 Lee a posléze standardní typ M4 Sherman, jehož sériová produkce se rozběhla v roce 1942. V té době už se ale vědělo i o německých projektech těžkých tanků a na konci roku 1942 se v severní Africe objevil Tiger, později tolik obávaný německý obrněnec. Sherman proti němu neměl šanci, a tak armáda opět podpořila dosud spíše okrajovou myšlenku zavedení vlastního těžkého tanku. Práce na něm se rozběhly v květnu 1942, kdy se začal rodit prototyp T20, kvůli standardizaci využívající četné prvky tanku Sherman. Výsledkem tak byl v podstatě zvětšený M4, což dokazovalo mj. použití stejného systému zavěšení kol. Důležitá změna se dostavila s variantou T20E3, která obdržela nové a daleko efektivnější zavěšení s torzními tyčemi. Na tanku T22 byla použita mechanická převodovka převzatá z M4 (kdežto T20 používal problémovou převodovku Torqmatic), načež vznikl velmi progresivní, ale poruchový T23 s elektrickým přenosem výkonu. Zkoušelo se též několik typů kanonů ráží 75 a 76 mm a v neposlední řadě také automatické nabíjení. Oddělení vyzbrojování chtělo typy T20E3 a T23E3 zařadit do výzbroje pod názvy M27 a M27B1, jenže velení pozemních sil to odmítlo a stále věřilo designu M4. Navzdory tomu bylo zhotoveno cca 250 kusů T23, jež měly odlévané věže se 76mm kanony. Do boje nikdy nezasáhly, ovšem tato věž se později uplatnila u modernějších verzí tanku Sherman.

Dlouhé odklady sériové výroby
Mezi armádními špičkami zatím po většinu roku 1943 pokračovaly spory o to, zda je potřebný těžký tank. Odolnost německého „Tygra“ totiž dodala argumenty zastáncům nového vozidla a na začátku roku 1944 zahájil testy prototyp T25, který vznikl jako kombinace podvozku T23 a nové věže s kanonem T7 ráže 90 mm. Podobně jako v případě 88mm kanonu KwK 36, jenž se nacházel v obávaném německém obrněnci, šlo vlastně o odvozeninu protiletadlového děla. Ke zkoušenému vozidlu T25 se poté přidal podobný, ale větší a silněji pancéřovaný prototyp T26. Oba měly armádou prosazovaný, avšak v praxi nespolehlivý elektrický přenos výkonu motoru Ford GAN. Mezitím se však podařilo vyřešit problémy systému Torqmatic, který byl následně vestavěn do obou prototypů, které obdržely nové názvy T25E1 a T26E1. Zprávy o průbojnosti děl tanků Panther a Tiger pak napovídaly, že „pětadvacítka“ by z hlediska ochrany nestačila, a tak bylo rozhodnuto dále pokračovat s odolnějším z obrněnců, který disponoval pancéřováním o max. síle 102 mm (zatímco u T25 to bylo max. 76 mm). Po dalších úpravách T26E1 vzniklo vozidlo T26E3, které se na pohled odlišovalo především úsťovou brzdou kanonu. Jednalo se o prototyp definitivní sériové podoby tanku, který proto mohl vstoupit do sériové výroby na jaře 1944. Oddělení vyzbrojování tehdy skutečně zadalo objednávku na celkově 1500 vozidel (a to po pěti stovkách od verzí T26, T26E1 a T26E3), reálně se však výroba rozběhla až v listopadu 1944. O příčinách tohoto odkladu se dodnes vedou spory, byť nejčastějším „obviněným“ bývá generál Lesley McNair z velení pozemních sil, který vždy patřil mezi největší odpůrce nového těžkého tanku. Zastával tehdy hodně rozšířený názor, že tanky mají spíše podporovat pěchotu, kdežto ničení obrněnců nepřítele reprezentuje úkol pro stíhače tanků. Řada velitelů (mezi nimi i George S. Patton) navíc tvrdila, že průběžně zdokonalovaný M4 Sherman vlastně vyhovuje a že příchod zcela nového typu by zkomplikoval logistiku. Navíc se vedly diskuse o tom, kterou z dostupných variant těžkého tanku vlastně produkovat jako standardní, neboť řada důstojníků trvala na názoru, že by naprosto postačoval 76mm kanon.

První bojové nasazení v Evropě
Nakonec se tedy prosadil T26E3, byť Oddělení vyzbrojování se jen velmi neochotně vzdávalo elektrického přenosu výkonu. Sériové tanky měly benzinové motory Ford GAF, jejichž výkon přenášela na zadní hnací kola převodovka Torqmatic. Ostatně umístění hnacích kol vzad se dá považovat za jeden z největších přínosů celého designu těžkého tanku, jelikož Sherman je měl vepředu, a tak bylo třeba táhnout hnací hřídel od motoru dopředu spodkem korby, což logicky zvětšovalo výšku tanku, takže se navíc musel opatřit pancířem větší objem korby. Tak vznikal poněkud paradoxní stav, že nový těžký obrněnec byl nakonec nižší než většina verzí středního tanku. Označení T26E3 se oficiálně používalo až do března 1945, kdy byl tank formálně přijat do výzbroje US Army jako Heavy Tank M26 Pershing. V době, kdy se tak stalo, však již nové obrněnce měly za sebou „křest ohněm“. Přestože totiž mnoho armádních velitelů stále hledělo na nový design přinejmenším s nedůvěrou, průběh bitvy v Ardenách přinesl velké varování ve smyslu, že německé tanky Panther a Tiger mohou ještě znamenat četné nepříjemnosti. Výroba T26E3 začala v listopadu 1944 ve zbrojovce Fisher Tank Arsenal, a to nejdříve velmi pomalu, protože do konce roku vzniklo jenom 40 kusů, ale právě Ardeny vedly k rozhodnutí ji urychlit a zapojit do ní i linku v Detroitu. Do konce roku 1945 tedy bylo dodáno okolo 2000 sériových M26, z nichž do Evropy do německé kapitulace dorazilo asi 310, ovšem jakéhosi relevantního nasazení v boji se dočkaly pouze asi dvě desítky. První z nich (stále ještě pod jménem T26E3) byly v přístavu Antverpy vyloženy v lednu 1945. Převzala je 1. tanková armáda, ve které byly rozděleny mezi 3. a 9. obrněnou divizi. První bojové nasazení proběhlo 25. února v Porúří, ale nemělo zrovna nejšťastnější průběh, jelikož T26E3 padl do německé léčky, byl vyřazen z boje a dva z členů osádky zahynuli (tank byl ovšem rychle opraven a vrácen do služby). Úspěch se proto dostavil až o dva dny později, kdy jeden Pershing zničil nejen dva německé PzKpfw IV, ale dokonce i Tiger, a to na působivou dálku okolo 820 m.

Úspěch i navzdory problémům
Další pozoruhodný souboj byl zaznamenán 6. března při bojích o město Cologne, kde byl tank Panther vyřazen třemi ranami z kanonu M26, z nichž dvě dosáhly dokonce průstřelů skrze oba boky věže. Na počátku března proběhlo ještě několik izolovaných střetů, z nichž jeden skončil zničením Tigeru, avšak za největší úspěch Pershingů v Evropě se obvykle pokládá bitva, k níž došlo 7. a 8. března 1945 u Remagenu, když se US Army snažila obsadit slavný Ludendorffův most přes Rýn. Zapojila se do ní i četa pěti M26, jež se úspěšně utkaly s německými obrněnci, mezi nimiž se nacházely i tanky Panther a Tiger. Americké těžké tanky tak významně přispěly ke zdaru operace, jenže paradoxně musely posléze několik dní čekat na západním břehu Rýna, než se je podařilo přesunout na území Říše, protože pro onen most byly prostě příliš těžké. Do konce války absolvovaly ony dvě desítky Pershingů ještě několik soubojů s německými tanky, při nichž se ukázaly být prakticky rovnocennými protivníky pro typy Panther i Tiger, avšak na nejtěžší tank Königstiger (neboli Tiger II) nestačily. Na počátku trápily M26 též různé „dětské nemoci“, týkající se především pohonné soustavy, kritice čelila i značná spotřeba paliva, která se odrážela v malém dojezdu, avšak celkově byl M26 hodnocen velice dobře a získal si oblibu i mezi prostými vojáky. Malý počet M26 měl na průběh války jen minimální faktický vliv, ale i tak šlo o silnou psychologickou vzpruhu pro americké vojáky, kteří věděli, že mají tank, jenž se může postavit i „Tygrům“. Po kapitulaci Němců se měly M26 uplatnit na Okinawě, ale tam skončily boje dřív, než do nich Pershingy mohly promluvit. Tank se dočkal bojového nasazení také v Koreji, kde bojovala též zmodernizovaná vozidla M46 Patton, jež obdržela nový motor, a podpůrná vozidla M45, nesoucí 105mm houfnice. Jako produkty dalšího vývoje pak vznikly typy M47 a M48, z nichž druhý v pozdějších variantách dostal 105mm dělo, a nakonec i jeden z nejrozšířenějších tanků studené války M60 Patton. Samozřejmě už nešlo o těžké tanky, ale o typické zástupce kategorie MBT (Main Battle Tank). A kvality designu M26 nejlépe dokazuje skutečnost, že M47, M48 a M60 v řadě zemí dosud slouží.
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Parametry tanku M26 Pershing
Osádka: 5 mužů
Bojová hmotnost: 41,7 tun
Délka korby: 6,38 m
Celková délka: 8,79 m
Celková šířka: 3,51 m
Celková výška: 2,77 m
Typ motoru: benzinový Ford GAF
Výkon motoru: 373 kW (500 koní)
Max. rychlost: 48 km/h
Max. dojezd: 148 km
Hlavní výzbroj: 90mm kanon M3 (zásoba 70 nábojů)
Pomocná výzbroj: 12,7mm kulomet M2 a dva 7,62mm kulomety M1919

Kanon M3 ráže 90 mm
V roce 1940 zařadila americká armáda do služby protiletadlový kanon M1 kalibru 90 mm (čili 3,5 palce), který po následující dekádu zůstal jejím hlavním typem protiletadlové zbraně. Jeho vysoká úsťová rychlost vedla k názoru, že by mohl plnit i roli protitankového prostředku, jako tomu bylo u německé „osmaosmdesátky“ a britského 3,7palcového kanonu. Vznikla tak verze M2 na nové lafetě, která umožňovala pálit na pozemní cíle, a následně se začala zkoušet verze T7 pro zabudování do vozidel, která se sériově vyráběla jako M3. Kromě tanku M26 Pershing se objevila také ve stíhači tanků M36 Jackson. Vyrábělo se pro ni několik druhů střeliva, které odrážely rostoucí potřebu probíjet stále silnější pancéřování německých obrněnců. Začínalo se tedy s projektilem M77 AP, jenž na dálku 1000 m prorážel 122 mm oceli, a skončilo se u typu T33 APC s průbojností cca 178 mm (a vznikaly i experimentální typy s ještě většími výkony). Zbraň pak prodělala modernizaci na provedení T15, později nazvané T54, z něhož poté vznikl kanon M36. Ten je standardní výzbrojí tanků M47 a M48 Patton, které vznikly evolucí M26 a v několika zemích světa spolehlivě slouží dodnes. Může to znít překvapivě, avšak proti slaběji pancéřovaným vozidlům jde o stále velmi účinnou zbraň.

Přezbrojený „Super Pershing“
Dělo tanku M26 představovalo protiváhu obávané německé zbraně KwK 36 v tanku Tiger, ale když se objevil výkonnější Königstiger s novým kanonem KwK 43, Američané se opět dostali do nevýhodné situace. Iniciovali tedy vývoj nové tankové zbraně T15, a to opět v ráži 90 mm, ale s mnohem delší hlavní (73 násobků ráže) a silnější municí. Šlo o opravdu impozantní dělo, schopné na 2400 m prostřelit i čelní pancíř německého Pantheru. Verze T15E1 byla vestavěna do prototypu T26E1, který dostal nové označení T26E1-1. Vzniklo ještě provedení T15E2, jež se vyznačovalo dělenou municí a bylo zabudováno do prototypu T26E3, načež byla postavena série 25 exemplářů, ale paradoxně jediným kusem, který opravdu promluvil do boje, byl první T26E1-1, jemuž se říkalo též „Super Pershing“. Po přesunu do Evropy dostal přídavný pancíř, kupodivu převzatý z německého obrněnce Panther, a v dubnu 1945 prodělal několik bojových akcí, při nichž údajně zničil dva německé tanky, z nichž jeden byl možná Tiger, ovšem přesné informace zatím chybějí. Nepodařilo se ani zjistit, jaký byl další osud prototypu T-26E1-1, ale většinou se soudí, že zůstal v Německu a byl sešrotován.
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