Medium Tank M3:
Staromódní americký obrněnec

Americký střední tank M3 představoval zvláštní konstrukci, jež se zrodila coby výsledek rychlého vývoje v reakci na úspěchy německých obrněnců. Navzdory svému nezvyklému vzhledu a některým počátečním problémům se osvědčil a poté v podstatě vytvořil základ americké konstrukční školy středních tanků.

Nesporně nejznámějším a nejdůležitějším americkým středním tankem druhé světové války je M4 Sherman. USA ale do tohoto sektoru techniky vstoupily již dřív, a to vozidly s oficiálními názvy M2 a M3. To druhé je ovšem daleko známější pod jmény, která dali jeho dvěma verzím Britové, a sice General Grant a General Lee. Jeho charakteristický design s instalací zbraní do tří rovin však zaručeně nejlépe vystihuje přezdívka, kterou dostal od sovětských tankistů, kteří byli díky zákonu o půjčce a pronájmu také jeho významnými uživateli. Sověti tanku M3 říkali „trechetažnyj amerikaněc“, tedy „třípodlažní Američan“.

Výzbroj v korbě, ve věži a v druhé věži
Když v roce 1939 začala válka, disponovala americká armáda zhruba 400 tanky, mezi kterými převažovaly lehké typy, zatímco střední M2 tvořily jen asi čtvrtinu. Zhodnocení bojů v Polsku a západní Evropě navíc jednoznačně ukázalo, že tento obrněnec je naprosto nepostačující, což se týkalo hlavně jeho výzbroje a odolnosti. 37mm kanon by pancíře nových německých tanků neprorazil, zatímco jejich děla by jistě překonala americké pancéřování, jehož tloušťka nebyla větší než 32 mm. Bylo proto rozhodnuto sériovou výrobu M2 po oné stovce vozidel zastavit a vyvinout nový, lépe vyzbrojený a lépe pancéřovaný střední tank. Americká armáda však čelila velkému časovému tlaku a onen projekt nového středního tanku (budoucího M4 Sherman) byl teprve na začátku, a tak se sáhlo k dočasnému řešení v podobě středního tanku M3. Na pohled se poněkud podobal nepříliš povedenému M2, a to zejména nápadně vysokou korbou, na které byla umístěna poměrně malá věž s 37mm kanonem. Nejzajímavějším prvkem nového vozidla, jehož design byl dokončen v létě 1940, ale byla výzbroj umístěná v korbě. Věž zkrátka nebyla dimenzována na to, aby mohla pojmout výkonnější dělo, a tudíž Američané zabudovali 75mm kanon právě do korby tanku, přesněji do pravé přední části korby. Výsledný tank vypadal dost podivně, protože evokoval některé z prvních obrněnců první světové války, které měly rovněž kanony instalované v korbě, jelikož vůbec neměly otáčivé věže. Zvláštní vzhled nového tanku podtrhoval ještě fakt, že na věži se nacházela otáčivá velitelská kopule, do které byl vestavěný kulomet M1919A4 ráže 7,62×63 mm (americká munice .30-06 Springfield), a tak fakticky šlo o „věž na věži“. Druhý kulomet stejného typu se nacházel vedle 37mm kanonu a další jeden či dva byly ve střelišti v korbě, kde je ovládal radista (u některých verzí však chyběly, takže tank měl jen dva kulomety). Není tedy asi divu, že takto montovaná výzbroj vynesla tanku M3 onu zvláštní, ale výstižnou přezdívku sovětských tankistů.

Slavná „pětasedmdesátka“ opět na scéně
Pozoruhodný byl ale vlastně i typ onoho 75mm kanonu v korbě. Zbraň s označením M2 či M3 (druhá měla delší hlaveň) totiž představovala variantu legendárního francouzského děla z roku 1897, slavné „pětasedmdesátky“, která si vybojovala slávu za první světové války jako zřejmě nejlepší tažené lehké polní dělo. Američané ho pak zařadili do své výzbroje jako M1897 Field Gun a posléze ho adaptovali pro použití v obrněných vozidlech. Kromě klasických výbušných granátů a šrapnelů byly potom vyvinuty protipancéřové střely M72 AP-T a M61 APC, z nichž druhá dovedla na vzdálenost 500 yardů (457 m) prorážet přibližně 3,3 palce (84 mm) kolmého ocelového pancíře, což byl v tehdejší době výtečný výkon. Německé střední tanky PzKpfw III a IV chránilo pancéřování o síle max. 50 mm, což mohly kanony tanků M3 prostřelit na dálku okolo 1500 m. Impozantní balistické výkony samotného kanonu ovšem samozřejmě omezoval způsob jeho montáže v obrněnci, kvůli kterému byly limitovány hodnoty odměru. Kromě toho byl tank M3 mimořádně vysoký, takže představoval na bojišti snadný cíl, třebaže výška korby měla i pozitivní efekt v podobě dostatku prostoru pro práci osádky. Ta na počátku čítala sedm mužů, a to řidiče, radistu, střelce a nabíječe v korbě a velitele, střelce a nabíječe ve věži, avšak od poloviny roku 1942 bylo místo radisty zrušeno a jeho činnost byla přidělena řidiči, takže se počet členů osádky snížil na šest. Za zmínku stojí ještě zásoby munice, jež tank M3 převážel a jež obsahovaly 46 granátů ráže 75 mm, 178 střel ráže 37 mm a ještě 9200 nábojů do kulometů kalibru .30-06. Pohon zajišťoval hvězdicový (původně letecký) motor Continental R-975-EC2 s výkonem okolo 250 kW. Největší tloušťka pancéřování činila 51 mm a korba byla nýtovaná, což se později stalo terčem ostré kritiky, jelikož při zásazích do některých „slabých míst“ nýty vylétly jako „střely“ a zabíjely vojáky uvnitř. Bez ohledu na tyto nedostatky obrněnce ale byla v červnu 1941 zahájena jeho velkosériová produkce.

Přehled variant pro Británii i Ameriku
Prvním zákazníkem ovšem nebyla US Army, nýbrž armáda Britského impéria, která naléhavě potřebovala nové tanky pro své tažení v severní Africe. První tanky M3 proto byly určeny pro Brity, avšak ne všechny vyrobené exempláře základního (výše popsaného) provedení M3 byly shodné. Celkem vzniklo 4924 kusů, ale okolo 1250 z nich odebrali Britové v modifikaci, která měla odlišnou věž podle britského návrhu. Věž měla přesahující okraje, postrádala velitelskou kupoli a na její zadní části se objevil převis pro montáž vysílačky. Tanky M3 s touto věží byly v britské armádě označeny jako General Grant, kdežto vozidla s původní americkou věží měla označení General Lee; obě se však nejčastěji zkracovala na Grant a Lee a později se používala i v americké armádě, která tehdy tankům slovní jména nedávala (a podobně tomu bylo později i s tankem M4 neboli Sherman, původně General Sherman). Následovala varianta M3A1 alias Lee II (pak se původní vozidla M3 začala nazývat také Grant I a Lee I), která měla jako jediná korbu odlitou jako jeden celek; vzniklo 300 vozidel. V nejmenším množství se vyráběla verze M3A2 Lee III se svařovanou korbou, jelikož té bylo zhotoveno jen dvanáct exemplářů. Tanky verze M3A3 měly svařovanou korbu a dva diesely General Motors 6-71 s celkovým výkonem 355 kW. Dodávaly je dvě různé továrny, což se odráželo v určitých rozdílech, kvůli kterým je Britové rozlišovali pod jmény Lee IV a Lee V; celkem bylo postaveno 322 kusů. Další úprava jménem M3A4 čili Lee VI se vrátila k nýtování, ale korba byla prodloužena a vozidlo poháněl benzinový agregát Chrysler A-57; z linek sjelo celkově 109 tanků. A poslední provedení neslo název M3A5, vzniklo v počtu 591 kusů a z hlediska konstrukce šlo vlastně o základní M3, ale opatřený dieselem General Motors. Přestože mělo „americkou“ věž, v Británii obdrželo název Grant II. Vedle samotných tanků se dodávala řada účelových variant, především vyprošťovací vozidla M31, tahače M32 nebo samohybná děla M7 a M12.

Tanky M3 v boji proti Africkému sboru
Ze sériové výroby, kterou zajišťovalo pět továren a která běžela do prosince 1942, tak celkově vzešlo 6258 kusů tanků M3 všech verzí. Z nich bylo 2855 dodáno Velké Británii, kterou tento obchod vyšel na tehdy ohromující částku 240 milionů dolarů, která se víceméně rovnala všem finančním prostředkům, kterými Británie disponovala na nákupy v USA; vyřešil to až zákon o půjčce a pronájmu, díky nimž mohli Američané začít Brity podporovat „na dluh“. První tanky M3 byly dodány britské armádě v únoru 1942 a prodělaly svůj „křest ohněm“ 26. května 1941 v bitvě u Gazaly. Ta sice skončila vítězstvím vojsk Osy, která obsadila klíčový přístav Tobruk a uštědřila Britům i morálně neobyčejně těžký „výprask“, avšak tanky M3 se už tehdy ukázaly jako dost slibný typ techniky, a to navzdory své fakticky zastaralé konstrukci a vysoké siluetě. Byly spolehlivé a jejich 75mm dělo znamenalo pro Němce nepříjemné překvapení, neboť jeho nástup ukončil dobu převahy německých tanků nad britskými. Díky svému dostřelu, přesnosti a průrazné síle dokázal ničit německé střední PzKpfw III na vzdálenost, na jakou mohly jejich 50mm kanony nanejvýš poškrábat americký pancíř, a mohl spolehlivě „přestřílet“ i těžší tanky PzKpfw IV. Nad celkově nepovedenými italskými tanky zcela jednoznačně dominoval. To, že britská (a poté i americká) vojska s tanky M3 byla v Africe několikrát poražena, bylo zejména důsledkem taktické vyspělosti, nikoliv technické nadvlády Osy. Američané s tanky M3 prožili svůj debakl v únoru 1943 v (ne)slavné bitvě v Kasserinském průsmyku, kde od Němců utrpěli opravdu krutou porážku, ovšem zejména proto, že Američané byli zcela nezkušení a stáli proti nejlepším veteránům Rommelova Afrického sboru. Důležité také bylo, že to byl pro US Army velmi cenný zdroj zkušeností, z něhož se skutečně poučila. Obrněnce M3 se posléze objevily i v tažení v západní Evropě, ovšem tehdy již měly pouze pomocnou roli, jelikož úlohu hlavního typu tanku v armádách Spojenců převzal M4 Sherman.

Na bojištích v Asii a v Sovětském svazu
Severoafrické a západoevropské válčiště však nebyly zdaleka jediné oblasti, kde M3 bojovaly. Objevily se také v Asii a Tichomoří, a to opět v amerických i britských barvách. Obrněnce US Army zasáhly do bojů proti Japoncům jen jednou, a to v listopadu 1943 na ostrově Makin, ale síly Britského impéria používaly tanky M3 v jihovýchodní Asii zhruba od poloviny roku 1943 až do konce války. Jakmile totiž britská armáda v Evropě získala první tanky Sherman, začala své M3 předávat armádám Austrálie a Indie, které celkem získaly asi 1700 vozidel, ale kromě toho je stále nasazovali i samotní Britové, zvláště v Barmě. Z pohledu evropského bojiště, kde se střetávala špička tehdejších tankových technologií, sice byly nepochybně zastaralé, zatímco v Pacifiku byla situace zcela odlišná, jelikož japonské tanky byly celkově slabé, a tudíž s nimi 75mm kanony tanků M3 obvykle dělaly „krátký proces“. Posledním velkým uživatelem tanků M3 pak byla Rudá armáda, která v rámci zákona o půjčce a pronájmu obdržela 1386 obrněnců provedení M3A3, tj. General Lee, ačkoli Rusové jim zpravidla říkali „Grant“. Oficiálně se pro ně užíval název M3s (čili střední), aby se odlišily od tanků M3 Stuart, v SSSR označovaných i jako M3l (neboli lehké). Kvůli své zoufalé situaci sahali Sověti po jakékoliv technice, jež byla k dispozici, ale roku 1943 již tanky M3 nedokázaly čelit novým německým obrněncům, navíc už Rudá armáda získávala dostatek nových T-34. Přesto však nebyly tanky zvané „třípodlažní Američané“ vyřazeny, nýbrž přesunuty na méně významná bojiště, např. arktickou frontu, kde se poněkud kuriózně střetávaly s kořistními, původně francouzskými vozidly, která tam použil Wehrmacht. Celkově se dá říct, že střední tank M3 představoval sice poněkud staromódní, ale vzhledem k časovému tlaku vlastně docela podařené dočasné řešení. V rámci možností odvedl dobrou práci, vedle toho položil základ vývoje pro tank M4 Sherman a byl důležitým zdrojem zkušeností pro armádní velitele i strojírenský průmysl.
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Parametry tanku M3 General Lee
Osádka: 6 až 7 mužů
Bojová hmotnost: 27,2 tun
Celková délka: 5,64 m
Celková šířka: 2,72 m
Celková výška: 3,12 m
Světlá výška: 0,43 m
Typ motoru: benzínový Continental R-975-EC2
Výkon motoru: 253 kW (340 koní)
Max. rychlost na silnici: 42 km/h
Max. dojezd na silnici: 190 km
Tloušťka pancíře: 12 až 51 mm
Kanonová výzbroj: 75mm M2/M3 a 37mm M5/M6
Kulometná výzbroj: dva až čtyři 7,62mm M1919A4
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