Maďarský tank Turán:
Obrněnec z království bez krále

Mezi členy Osy, kteří z hlediska vyzbrojování nechtěli záviset jen na Německu, náleželo i Maďarsko. Jeho průmysl proto vyráběl několik vcelku vyspělých typů obrněnců, z nichž zajisté nejznámější je střední tank Turán. Zásluhy za jeho kvality však rozhodně nepatří jen Maďarsku, protože šlo o derivát konstrukce z Plzně.

Maďarsko admirála Horthyho, jehož režim kombinoval rysy vojenské a fašistické rysy, patřilo mezi spojence Třetí říše, avšak rozhodně nikoliv mezi ty bezproblémové. Trianonská smlouva vedla Budapešť k řadě revizionistických nároků, ty ovšem směřovaly ponejvíce proti ostatním spojencům či satelitům Německa, např. Slovensku či Rumunsku, což v Ose od počátku tvořilo napětí. Maďaři také dlouho vzdorovali absolutnímu podřízení vůči Berlínu a chtěli si zachovat větší nezávislost, což se odráželo i v oblasti vojenské techniky. Maďarsko proto sice kupovalo tanky a další vozidla od německých zbrojovek, avšak zároveň se také usilovně snažilo vyrábět „své“ obrněnce na bázi licenčních smluv s jinými firmami.

Zájem o střední tank z Plzně
Trianonská smlouva sice zakázala maďarské armádě vlastnit obrněná vozidla, Horthyho vláda ale v roce 1937 toto ustanovení otevřeně odmítla a začala budovat tankové síly. Jako první byl do výzbroje zaveden lehký tank 38M Toldi, licenční varianta švédského typu Landsverk L-60, avšak očekávání nesplnil a v roce 1941, kdy se tato vozidla podílela na agresi proti Jugoslávii, byl zřejmá zastaralost celé konstrukce. Maďaři si ale problém uvědomovali a již od roku 1939 počítali se zavedením středního tanku. Nabídku švédské zbrojovky Landsverk odmítli, jelikož její tank LAGO se nacházel jen ve stádiu projektu, a neuspěli ani u Němců, protože ti nechtěli poskytnout své PzKpfw III a IV. Objevil se však jiný zdroj. Během bojů o Podkarpatskou Rus v březnu 1939 totiž Maďaři ukořistili také dva československé lehké tanky LT vz. 35, které na ně velmi zapůsobily, a tak se obrátili na jejich výrobce, firmu Škoda Plzeň. Ta se už nacházela pod kontrolou Němců, ale řada jejích typů vozidel byla uvolněna pro export. To se týkalo také středního tanku T-21, který byl původně vytvořen pro výběrové řízení na střední obrněnec pro čs. armádu. V něm zvítězil typ z pražského podniku ČKD, jenž nesl název V-8-H (a do služby v naší armádě se již nestačil dostat), ale Škodovka považovala svou konstrukci za podařenou a dále na ní pracovala právě kvůli perspektivám exportu. Tak vznikl zdokonalený typ T-22, jenž Maďary rovněž zaujal. V dubnu 1940 tedy maďarská delegace přicestovala do Plzně a rozběhl se proces vyjednávání, jenž byl zakončen 26. května 1940, kdy se maďarská armáda rozhodla, že bude zakoupena licence na výrobu upravené verze tanku od podniku Škoda. V červnu 1940 prodělal prototyp T-21 zkoušky v Maďarsku, následovaly úpravy a v červenci 1940 další kolo zkoušek. Poté proběhla vyjednávání s Plzní, po nichž byla 6. prosince 1940 uzavřena smlouva o licenční výrobě výhradně pro potřeby maďarské armády.

Dlouhý zrod vozidla Turán I
Ta si ovšem ještě vyžádala některé změny. Původně se předpokládalo jen zesílení pancíře z 30 na 35 mm a nahrazení původního 47mm děla zbraní ráže 40 mm, aby se mohlo využít střelivo pro 40mm kanony Bofors, jež se v Maďarsku už vyrábělo. Nakonec ale došlo i k přepracování věže, jež byla původně dvoumístná, ale Maďaři preferovali třímístnou (a tudíž celkově osádku v počtu pěti mužů). Samozřejmostí bylo nahrazení čs. kulometů maďarskými zbraněmi, a sice typu Gebauer 34/40AM ráže 8 mm, kanon ráže 40 mm nesl jméno 41M (původně Škoda A17) a celý obrněnec měl název 40M Turán (později i Turán I nebo Turán 40, což neodkazovalo na rok, ale na ráži děla). Slovo Turán označuje bájnou pravlast Maďarů v Asii. O pohon tanku se staral benzínový osmiválec Škoda T-22, který se v Maďarsku vyráběl pod jménem Z-V8H-4 a dodával výkon 194 kW. Pancéřování korby a věže bylo sestaveno z ocelových desek, jež byly přinýtovány nebo přišroubovány ke kostře z ocelových úhelníků. Vepředu v korbě seděli řidič a radista (jenž navíc obsluhoval jeden z kulometů), kdežto ve věži velitel, střelec a nabíječ. Na objednávku maďarské armády mělo být zhotoveno celkem 230 kusů, o jejichž výrobu se měla podělit čtveřice firem Weiss Manfréd, Maďar Vagon és Gépgyár, MÁVAG a Ganz. Obrněnce měly být předávány od srpna 1941 do srpna 1942, ale vývoj maďarské verze se hodně protáhl, a to zejména kvůli složité konstrukci nové věže. První prototyp vozidla Turán, postavený ještě z nepancéřové oceli, proto vznikl teprve v červenci 1941. Při zkouškách se objevily problémy, jejichž řešení celou záležitost dále protáhlo, takže první sériové Turány vyjely z továrny firmy Weiss Manfréd až v dubnu 1942. V červenci 1942 tedy maďarští tankisté zahájili výcvik, jenž se ovšem musel výrazně zkrátit, protože Němci na své spojence a satelity naléhali, aby posílili Osu na východní frontě vlastními obrněnými jednotkami.

Provedení se silnější výzbrojí
Zkušenosti z nasazení německých tanků na východní frontě ale také vedly k rozhodnutí, že do maďarského tanku musí být zabudována silnější výzbroj. Volba posléze padla na kanon firmy MÁVAG ráže 75 mm, kromě kterého měla nová věž nést i kulomet ráže 12,7 mm, ale továrna Danuvia jeho vývoj nezvládla včas, a proto také přepracovaný tank nesl 8mm kulomety. První prototyp vznikl v lednu 1942 a následné zkoušky proběhly celkem bez problémů, a proto bylo vozidlo oficiálně zavedeno do výzbroje maďarské armády coby 41M Turán II (později rovněž Turán 75). Trvalo však dlouho, než se armáda konečně rozhodla, kolik nových obrněnců bude požadovat a jak to bude s produkcí varianty Turán I, protože k její původní objednávce na 230 kusů měla přibýt další na 207 vozidel. Ta však byla snížena právě ve prospěch typu Turán II a plánovalo se, že po určitou dobu poběží výroba obou verzí současně. Teprve v květnu 1943 se armáda definitivně rozhodla pro objednávku celkem 222 obrněnců Turán II. Už za několik dní byla první vozidla Turán II předána vojákům. Maďarská armáda mezitím dostala též německé lehké a střední tanky a původně československé PzKpfw 38(t), s nimiž potom vyrazila do boje proti Rudé armádě maďarská 1. obrněná divize. Ta však utrpěla obrovské ztráty a v roce 1943 byla rozpuštěna. Nově dodané Turány tak byly posléze zařazeny do sestavy 2. obrněné divize, která byla v dubnu 1944 nasazena na území Haliče. Tam také tanky Turán prodělaly své první „ostré“ nasazení, když se 17. dubna utkaly se sovětskými T-34. V praxi se však plně potvrdilo to, co se dalo vyvodit z neúspěchů předválečných konstrukcí německých tanků, a sice faktická zastaralost těchto tanků. 40mm kanon obrněnce Turán I byl proti pancíři T-34 zhola neúčinný, efektivita kanonu ráže 75 mm s krátkou hlavní na tanku Turán II byla hodně omezená a pancíř Turánů nedokázal zastavit střely sovětských tankových děl.

Použití v boji proti Sovětům
Maďarská 2. divize tak přišla o třicet zničených Turánů a dalších asi 75 bylo poškozeno. Další citelné ztráty následovaly v létě 1944, když se vozidla Turán v sestavě 1. jezdecké divize stala terčem sovětské ofenzívy na území dnešního Běloruska, kde bylo zničeno cca 67 tanků Turán. O něco lepší výsledky zaznamenaly maďarské obrněnce na podzim 1944, když došlo k bojům o anektované Sedmihradsko proti Rudé armádě a rovněž proti Rumunsku, jež přešlo na stranu Spojenců. Maďarská ofenzíva si zpočátku vedla úspěšně, avšak sovětské a rumunské jednotky se zkonsolidovaly a nakonec zastavily postup 2. maďarské armády, která disponovala mj. 132 tanky Turán I a 66 obrněnci Turán II. Na podzim 1944 byla zformována také 3. armáda, jež se účastnila bojů v prostoru měst Békéscsaba, Gyula, Battonya a Kunágota, ale navzdory prvním úspěchům nemohla dlouhodobě odolávat tlaku mnohem silnější sovětské armády, a proto byla donucena k ústupu, jenž vedl přes Kecskemét a skončil v Budapešti. Tam se odehrávaly velmi tvrdé boje, v nichž sice Rudá armáda utrpěla ztráty, ale maďarské tankové jednotky v podstatě přestaly existovat. Posledním fungujícím pozůstatkem byl školní pluk, který vznikl na začátku roku 1945 a disponoval směsí německých a maďarských vozidel, avšak velmi příznačné je, že existoval mimo území Maďarska, a to v Bavorsku. Stojí však za zmínku, že si maďarští vojáci svých tanků cenili více než německých PzKpfw III a IV, které považovali za hůře ovladatelné a méně odolné než Turány. Pro úplnost lze dodat, že maďarská armáda obdržela i menší počet moderních německých tanků Panther a Tiger, ale ani ty samozřejmě nemohly změnit zoufalou situaci na jihovýchodní frontě. Výroba Turánů běžela do května 1944 a celkem bylo vyrobeno zřejmě 279 tanků Turán I a 180 vozidel Turán II. Do současnosti se zachoval jen jediný Turán II, který se nachází v tankovém muzeu v ruské Kubince.

Úspěšná samohybná houfnice
Nedostatečné výkony 75mm kanonu s krátkou hlavní stály u začátku programu Turán III, jenž si kladl za cíl vyzbrojit maďarský tank výkonnějším dělem. Jako ideální se ukazoval německý kanon KwK 40 ráže 75 mm s dlouhou hlavní, který se v Maďarsku vyráběl pod jménem 43M. Jeho instalace si ale vynutila zkonstruování nové, nápadně vysoké věže. Výsledné vozidlo pak mělo dostat označení 43M Turán III, teprve v polovině roku 1944 však začaly testy prototypu, který proto zůstal i jediným exemplářem této varianty. Jen ve čtyřech kusech byl postaven typ Zrínyi I, útočné dělo využívající podvozek tanku Turán. Bylo navrženo roku 1943 jako reakce na úspěchy německých vozidel Sturmgeschütz, resp. jako prostředek palebné podpory pěšáků. Hlavní výzbroj se shodovala s tankem Turán III, takže šlo o 75mm kanon s hlavní dlouhou 43 násobků ráže, ale místo otáčivé věže byla použita jednoduchá pevná nástavba. Stejná základní konstrukce se uplatnila i u posledního sériově vyráběného typu maďarského obrněnce, jenž se označuje i za nejlepší bojové vozidlo maďarské konstrukce. Bylo to samohybné dělo Zrínyi II (nebo také Zrínyi 105), které dostalo modifikovanou 105mm polní houfnicí 40/43M. Prototyp vznikl koncem roku 1942, avšak probíhající nálety na Maďarsko, zpoždění dodávek součástek a výpadky elektřiny si vybíraly svou daň. Sériová výroba samohybných děl na šasi Turán II se tak rozběhla až v srpnu 1943 a do konce války bylo dodáno 66 houfnic Zrínyi II. První bojové nasazení prodělaly v dubnu 1944 a následně se zapojily i do bojů o Sedmihradsko a do obrany Maďarska, aby nakonec byly poslední maďarské jednotky zatlačeny až na Slovensko. Vysoké hodnocení samohybné houfnice Zrínyi II vychází zejména z velké pohyblivosti, malé siluety a velmi účinné výzbroje, vhodné pro boje ve městě i pro ničení tanků. Jediný dochovaný kus lze zhlédnout opět v ruském tankovém muzeu Kubinka.
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Lehký tank 38M Toldi
V polovině 30. let byly maďarské obrněné síly zcela zastaralé a nevyhovující, domácí snahy o samostatný vývoj tanků nebyly úspěšné a německé lehké tanky Maďary moc neoslovily. Bylo tedy přijato rozhodnutí obrátit se jinam, a to na švédskou firmu Landsverk, která nabízela tank L-60, v té době jeden z nejlepších typů své kategorie na světě. V roce 1936 tak začala jednání, v následujícím roce byl dodán první zkušební kus a v roce 1938 získalo Maďarsko i licenci na sériovou produkci pod názvem 38M Toldi (později Toldi I). Maďarská verze ale nebyla úplně shodná s originálem a lišila se především výzbrojí, jelikož Maďaři použili svou protitankovou pušku (resp. lehký kanon) 36M kalibru 20 mm a kulomet Gebauer 34/37AM ráže 8 mm. Max. síla pancíře dosahovala 13 mm, což bylo už tehdy označováno za nebezpečně nízkou hodnotu. Armáda odebrala do roku 1941 celkově 80 kusů, avšak to už byla připravena další verze Toldi II, jež nesla modernější radiostanici a vznikla v počtu 110 exemplářů. Posléze bylo 80 vozidel ještě přestavěno na úpravu Toldi IIa, jež obdržela 40mm kanon 37/42M a modernější kulomet Gebauer 34/40AM. Vzniklo i několik exemplářů verze 43M Toldi III, avšak ty již do reálného boje nezasáhly. Odlišovaly se především snahou vyřešit největší slabinu základní podoby, a to nedostatečnou odolnost, a proto max. síla pancíře narostla na 35 mm. Celkově se vozidla série Toldi příliš neosvědčila, jejich bojová hodnota rychle klesala a nakonec se užívala vesměs pro průzkum a ostrahu týlu. Maďarsko provozovalo také samohybné protitankové a protiletadlové dělo 40M Nimród se zbraní kalibru 40 mm na podvozku příbuzném L-60. Armáda získala 135 kusů tohoto tehdy velmi moderně pojatého vozidla. Jen v prototypu zůstal obrněný transportér 43M Lehel na podvozku Nimród, který měl sloužit k přepravě pěšáků, ženistů či raněných, ale určitý počet tanků Toldi byl upraven na sanitní provedení.

Projekt těžkého tanku Tas
Československý tank T-21 představoval v roce 1939 ještě poměrně moderní konstrukci, avšak průběh bojů na východní frontě způsobil, že předválečné tanky velmi rychle zastaraly. Maďaři si uvědomovali, že jejich Turán prostě nepostačuje a jeho vývojový potenciál je omezený, což pak vedlo k rozhodnutí pořídit si těžké tanky. Maďarští experti roku 1943 navštívili Německo, kde se mohli seznámit s tanky nové generace Tiger a Panther; ty byly později v menším počtu Maďarům dodány, ale „království bez krále“ jevilo zájem i o licenční produkci. Němci ovšem odmítli poskytnout práva, což zdůvodňovali obavami, že úroveň maďarského průmyslu na tak pokročilou techniku nestačí. Byli ochotni povolit pouze výrobu staršího PzKpfw IV, o což ale zase neměli zájem Maďaři, kteří se nakonec rozhodli vyvinout vlastní těžký tank Tas. Jednalo se v podstatě o zvětšený Turán, ačkoli korba a věž byly již vyráběny metodou svařování. Tank o hmotnosti 38 tun měl původně nést domácí 80mm (původně protiletadlový) kanon, následně ale dostal přednost 75mm kanon z tanku Panther, popř. dělo 43M z tanku Turán III; dále měly být instalovány dva kulomety. Pohon měly zajistit dva motory z obrněnce Turán, díky nimž se měl tank pohybovat rychlostí asi 45 km/h. Stavba prvního prototypu vozidla nazývaného 44M Tas začala u firmy Weiss Manfréd počátkem roku 1944, americký nálet dne 27. července však znamenal jeho zničení. Druhý prototyp následně rozestavěla značka Ganz, ale ani ten už nebyl dokončen. Onen nálet zničil rovněž materiál připravený ke stavbě dvou prototypů odvozeného stíhače tanků 44M Tas Rohamlöveg, jenž měl mít na podvozku Tas pevnou nástavbu, v níž by se nacházel 88mm kanon KwK 43, známý z tanku Tiger II. Ani tato zajímavá konstrukce však samozřejmě nemohla zastavit drtivý postup Rudé armády.

Parametry hlavních typů maďarských obrněných vozidel

38M Toldi IIa
40M Turán I
41M Turán II
Zrínyi II
Osádka
3 muži
5 mužů
5 mužů
4 muži
Bojová hmotnost
9,3 t
18,2 t
19,2 t
21,6 t
Celková délka
4,75 m
5,45 m
5,45 m
5,90 m
Celková šířka
2,14 m
2,39 m
2,39 m
2,89 m
Celková výška
2,05 m
2,39 m
2,44 m
1,90 m
Výkon motoru
116 kW
194 kW
194 kW
194 kW
Max. rychlost
48 km/h
47 km/h
43 km/h
40 km/h
Max. dojezd
220 km
165 km
160 km
220 km
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