Obrněné automobily Rudé armády:
Stalinova ocelová kavalerie

Obrněná vozidla sovětské armády zahrnovala nejen legendární tanky jako T-34 a IS, ale i kolové obrněné automobily. SSSR na ně hodně sázel v meziválečném údobí a udržovaly si význam také za Velké vlastenecké války. Sloužily obvykle jako nástroje průzkumu, ale některé si poměrně zdatně vedly i v přímém boji.

Velký důraz na obrněné automobily úzce souvisel s ofenzivní povahou Rudé armády, jež byla cílevědomě budována jako útočná síla pro operace v hloubce území protivníka. Takové útoky, hodně podobné německé „bleskové válce“ (ostatně navrhované paralelně s ní), se samozřejmě nemohly obejít bez kvalitního průzkumu, který měly provádět kolové obrněné vozy. A jelikož se na území Evropy dalo počítat s dobrými silnicemi, mohly se obrněné automobily využívat i pro ničení nepřátelských cílů. Výsledkem bylo, že se některé typy sovětských obrněných vozů z hlediska výzbroje vyrovnaly tehdejším lehkým tankům.

První sovětský kolový obrněnec
Již carské Rusko patřilo mezi významné provozovatele obrněných automobilů, neboť rozsáhlé pláně ruské říše pro ně nabízely (na rozdíl od zákopového „patu“ na západě) vhodné uplatnění v řadě rolí. Vzhledem k zaostalosti ruského průmyslu však byla carova armáda plně závislá na dovozu, přinejmenším co se týče podvozků, které pocházely zejména z USA, Velké Británie a Itálie. Na tyto šasi poté ruské zbrojovky montovaly pancéřované karosérie. Obdobná praxe ale pokračovala také na počátcích existence SSSR, který také v řadě směrů spoléhal na zahraniční konstrukce. První sovětský obrněný automobil dostal jméno BA-27 a využíval čtyřkolové šasi z typu AMO-F-15, prvního nákladního vozu sovětské výroby. Ve skutečnosti však měl i tento vůz zahraniční původ, protože vycházel z italského typu Fiat 15 Ter. Obrněnec BA-27 obdržel pancéřovou karosérii o síle 6 mm, na jejíž horní části se nalézala otáčivá věž, převzatá z tanku T-18. Výzbroj tvořil 37mm kanon a 7,62mm kulomet a do osádky spadal střelec a dva řidiči, a to jeden hledící vpřed a druhý vzad, protože řízení obrněnce bez výhledu dozadu by bylo dosti obtížné. Konstrukce BA-27 byla celkově problematická a velmi přetížená, a tak dokázal jezdit jenom po silnici, kde navíc dosahoval pouhých 30 km/h.

Výsledky spolupráce s Fordem
Obrovský význam pro sovětskou ekonomiku i ozbrojené síly měla smlouva z roku 1929, která byla uzavřena s automobilkou Ford. Ta tedy začala dodávat součástky pro montáž svých vozů v SSSR a budovat továrny, v nichž se pak rozběhla licenční výroba osobních automobilů Ford A a nákladních vozů Ford AA a AAA. Posledně uvedený šestikolový typ se stal základem pro modernizovaný obrněnec BA-27M. S novým podvozkem se daleko lépe ovládal a vzrostla též jeho nejvyšší rychlost, jež nově činila 48 km/h. Základem pro vojenská vozidla se ovšem stal i osobní Ford A, na jehož podvozku vznikl nejdříve obrněnec D-8. Ten ale měl velmi nevhodně řešenou výzbroj, kterou tvořil pouze 7,62mm kulomet DT v zadní stěně karosérie, takže palba se dala vést jen dozadu. Naopak mezi výhody patřila vysoká rychlost, a to přes 80 km/h. Další vývojový stupeň tvořil vůz D-12, který dostal i kulomet Maxim pro střelbu vpřed, ovšem i tak bylo evidentní, že obrněný automobil potřebuje výzbroj v otáčivé věži. V roce 1933 se tedy ve výrobě přešlo na obrněnec FAI, který již nesl věž s kulometem, a od roku 1938 byla dodávána omlazená a prodloužená verze FAI-M. Sériovou výrobu těchto a většiny pozdějších typů vozů zajišťoval především Ižorský závod ve městě Kolpino.
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BAI a BA-3: Stále na americkém šasi
V roce 1932 se začal produkovat nový obrněný automobil BAI, jenž využíval (stejně jako vůz BA-27M) šestikolové šasi převzaté z amerického nákladního auta Ford AAA. Ocelový pancíř, z něhož byla svařena karosérie, byl silný 8 mm. Za motorovým prostorem byly pozice řidiče a kulometčíka, obsluhujícího 7,62mm zbraň, a na karosérii se nacházela věž, v níž byl lafetován 37mm kanon a druhý 7,62mm kulomet. Jednalo se určitě o impozantní výzbroj, jenže bojovou hodnotu vozu snižoval fakt, že ve věži seděl jen jediný muž, který musel zastat funkce střelce, nabíječe i velitele. 5 tun vážící BAI jezdil rychlostí cca 63 km/h, ale byl dodán jen malý počet exemplářů, jelikož od roku 1934 byl vyráběn další nový obrněnec BA-3. Opět byl postaven na podvozku Ford AAA a disponoval svařovaným a nýtovaným ocelovým pancířem o síle 8 mm, shodný byl také kulomet DT v karosérii, hodně se však lišila hlavní výzbroj. BA-3 totiž dostal věž z tanku T-26, kde se nacházel 45mm kanon 20K a kulomet. Prostornější věž také nabízela místo pro dva muže, z nichž první nabíjel kanon a druhý se staral o střelbu a velení. Vzhledem k výzbroji šlo tehdy o jeden z nejsilnějších obrněných automobilů na světě, jenž se mohl měřit i s většinou tanků. K nedostatkům se řadil slabý motor, kvůli němuž činila maximální rychlost pouze 42 km/h, a navíc standardní problém většiny sovětských vozidel té doby, a sice absence radiostanice. V době německého útoku byly BA-3 již zastaralé, avšak přesto byly nasazeny do bojů, ve kterých se Wehrmachtu podařilo velký počet ukořistit. Takto získané vozy se posléze uplatnily hlavně při střežení týlu a bojích proti partyzánům.

BA-6: Přechod na sovětský podvozek
Šestikolový nákladní Ford AAA představoval základ pro sovětský nákladní automobil, jenž se vyráběl pod jménem GAZ-AAA a posloužil též jako šasi modernizovaného obrněnce BA-3M. Už od roku 1935 se ale dodával další typ šestikolového obrněnce, jenž dostal označení BA-6 a představoval v podstatě hloubkovou modernizaci BA-3. Maximální tloušťka pancéřování byla zvýšena na 9 mm, což se pochopitelně podepsalo na nárůstu hmotnosti vozu, do něhož se tedy montoval nový motor, který se postaral o mírné zvýšení pohyblivosti. Od typu BA-3 se dá vůz BA-6 na pohled rozeznat především podle absence dveří v zádi karosérie a podle jiného řešení poklopů větracích otvorů na motorovém prostoru. Lze si povšimnout i menšího množství nýtů na povrchu, protože se ve větší míře uplatnilo svařování. Významný pokrok přinesl fakt, že se od roku 1936 do obrněnců montovaly radiostanice, a další pozitivní změnou byly neprůstřelné pneumatiky, plněné měkkou gumou. V roce 1936 se začala vyrábět i verze BA-6M, v níž byla použita výkonnější pohonná jednotka GAZ-M, a tak ačkoli opět vzrostla síla pancíře, jež nově činila až 10 mm, vozidlo dosahovalo rychlosti až 50 km/h. Vyráběla se též verze BA-6ŽD, jež dokázala jezdit po kolejích, naopak jen v prototypu zůstal odlehčený BA-9, jenž místo kanonu nesl ve věži 12,7mm kulomet DŠK a dosahoval rychlostí 55 km/h. Vozidel BA-6 a BA-6M se vyrobilo celkem 368 kusů a v boji se velmi osvědčila, neboť dokázala ničit i tehdejší německé tanky. Bojovala ve Španělsku, Mongolsku, Finsku a Polsku a rovněž proti Německu. Poslední kusy byly vyřazeny ze služby až v polovině roku 1942.

BA-10: Nejlepší člen šestikolové řady
Díky úspěchu BA-3 a BA-6 se ve vývoji a výrobě obrněných automobilů na šestikolovém šasi GAZ-AAA samozřejmě pokračovalo. V roce 1938 byl tedy v Ižorském závodě postaven první prototyp obrněného vozu BA-10, který tak lze pokládat za vyvrcholení této vývojové řady. Od svého předchůdce se dá lehce odlišit podle designu čelní stěny kabiny, jež měla pravou přední část jakoby vysunutou dopředu a sloužící jako střeliště pro kulomet DT. Hlavní výzbroj znovu představoval 45mm kanon ve věži, kde se nacházel i druhý kulomet. Karosérie byla svařovaná (viditelné nýty sloužily jenom k uchycení vnějších prvků) a její tloušťka činila 10 mm, na čele ovšem dosahovala dokonce 15 mm. Pohon zajišťoval agregát GAZ-M1, s nímž BA-10 dovedl jezdit po silnici rychlostí asi 53 km/h. S pohonem ovšem souvisel i zřejmě nejhorší nedostatek tohoto jinak skutečně podařeného obrněnce, jenž se ostatně týkal i předchozích typů této řady. Šlo o umístění benzinové nádrže, která se nalézala uvnitř karosérie pod stropem kabiny, a sice přímo za sedadly velitele a kulometčíka-radisty. Konstruktéři se tím snažili nádrž ochránit, ale pokud došlo k průstřelu, mohl hořící benzin stéct přímo na hlavy obou mužů. V prosinci 1939 tak začala sériová výroba varianty BA-10M, která se vyznačovala dvěma hranatými nádržemi na blatnících dvou zadních dvojic kol. Celkově se vyrobilo okolo 3300 kusů obou verzí a opět vznikly i železniční obrněnce BA-10ŽD. „Desítky“ se v boji hodně osvědčily a pro protivníky SSSR představovaly díky své mohutné výzbroji cennou kořist, o čemž svědčí i fakt, že Finové vyřadili svůj poslední ukořistěný exemplář až v roce 1978.

BA-20: Se silničním podvozkem GAZ
Vedle středních šestikolových obrněných vozů se věnovala pozornost také menším typům, jež se měly stát náhradou typu FAI. Jinými slovy, cílem bylo vyrobit nový obrněnec na podvozku civilního osobního vozu. Volba padla na GAZ-M1, což opět nebyla ryze sovětská konstrukce, protože šlo o derivát amerického automobilu Ford Model B. Ten se vyráběl od roku 1936, kdy byla zahájena také produkce obrněné modifikace, jež dostala název BA-20. Už na pohled bylo zřejmé, že se jedná o úpravu civilního vozu, protože karosérie vznikla v podstatě jako „kopie“ původních tvarů s využitím pancéřové oceli o maximální síle 6 mm. Na karosérii se nacházela věž s kulometem ráže 7,62 mm, který obsluhoval jeden z mužů osádky, kdežto druhý zastával roli řidiče. Opět vznikla také kolejová verze BA-20ŽD, ale podstatnější bylo, že od roku 1938 běžela výroba modernizované varianty BA-20M, u níž přibyla radiostanice a třetí muž osádky jako její obsluha. Zvýšila se také síla pancéřování, a to na 9 mm. Výroba probíhala až do roku 1941 a vzniklo přes 2000 kusů. Bylo ovšem zjevné, že odolnost vozu není dostatečná, a hodně vadila i nízká terénní průchodnost, jež v praxi omezovala nasazení jen na silnice. Náhradou za BA-20 se měl stát vůz BA-21, jenž byl postavený na šestikolovém podvozku nákladního vozu GAZ-21, od čehož si konstruktéři slibovali především vyšší pohyblivost v terénu. V roce 1938 vznikl prototyp, jenž v podstatě zachovával tvary karosérie BA-20, měl ovšem pancíř o síle až 11 mm a ve výzbroji dva kulomety. Zkoušky však neprokázaly dostatečné zvýšení schopností, a proto obrněný automobil BA-21 zůstal pouze v prototypu.

BA-64: Úspěšný čtyřkolový průzkumník
V roce 1940 požádala Rudá armáda o nový lehký obrněný automobil, jenž by dovedl operovat i v těžkém terénu, kde by sloužil jako průzkumník. Vzhledem k pokroku ve výzbroji i ochraně tanků už postrádalo smysl požadovat zbraně a pancéřování, se kterými by vozidlo mělo svádět prakticky vyrovnané souboje i s tanky, což starší typy řady BA svého času zvládaly. Výsledek obdržel jméno BA-64, pocházel od automobilky GAZ a byl postavený na šasi jejího terénního auta GAZ-64. Na design finální verze mělo velký vliv ukořistění německého vozu SdKfz 221, jehož lomené pancéřování na sovětské konstruktéry velmi zapůsobilo, takže podobně navrhli i BA-64, jehož vývoj byl završen v listopadu 1941. V lednu 1942 začaly vojskové zkoušky a na jaře se rozběhla sériová produkce základní verze, jež nesla jeden 7,62mm kulomet DT, jelikož konstrukce byla pro kanon příliš lehká. Dvoumístný obrněnec vážil asi 2,4 tuny a díky motoru GAZ-MM jezdil rychlostí 80 km/h. Od září 1943 se dodávala modernizovaná úprava BA-64B na šasi novějšího terénního automobilu GAZ-67B. Z řady odvozených variant lze zmínit např. BA-64D s kulometem DŠK ráže 12,7 mm, vozidla BA-64V a BA-64G vybavená železničními koly či pokusný transportér BA-64E pro šest pěšáků. Vedle průzkumu se BA-64 uplatňovaly i jako velitelské a spojovací. Na počátku trápilo „čtyřiašedesátky“ několik nedostatků, mj. časté poruchy či vysoká spotřeba paliva, ty však u pozdějších sérií zmizely. Oblíbené BA-64 patřily též do výzbroje dalších zemí včetně Československa, jehož brigáda v SSSR získala deset kusů verze BA-64B. Celkem bylo do roku 1945 vyrobeno 9110 exemplářů BA-64 všech provedení, z nichž poslední opustily řadovou službu až v 60. letech.

BA-5, BA-11 a BA-22: Zamítnuté pokusy
Takřka od počátku vývoje obrněných automobilů v SSSR existovaly i snahy postavit skutečně těžké kolové obrněnce. Nejtěžší ze sériově vyráběných typů (jako BA-6 a BA-10) vážily něco přes pět tun, avšak v moskevské továrně ZIS (Zavod iměni Stalina) v roce 1935 vznikl projekt vozu o hmotnosti přibližně 8 tun. Obrněnec nazvaný BA-5 byl zhotoven na šasi šestikolového nákladního automobilu ZIS-6, přestože na první pohled měl osm kol, což koneckonců platilo i o jiných šestikolových obrněncích. Dvě kola „navíc“ sloužila jako rezervy a v terénu se mohla uplatnit jako ochrana před poškozením podvozku. BA-5 měl 45mm kanon a kulomet ve věži a další dva kulomety v korbě, max. síla pancéřování činila 9 mm. Nepřekročil ale fázi prototypu a stejně skončil i druhý pokus o výrobu těžkého obrněnce na šasi ZIS-6, a to vůz BA-11, který absolvoval zkoušky v roce 1939. Nesl 45mm kanon a dva kulomety a pancíř dosahoval síly až 13 mm. Sériově se nevyráběla ani verze BA-11D s dieselovým pohonem. Ukázalo se, že těžké obrněnce nepřinášejí nějaký zásadní pokrok proti středním typům. A sovětská armáda odmítla i obrněný transportér BA-22, který využíval podvozek GAZ-AAA a dokázal převážet až deset pěšáků. Průchodnost v terénu měly zlepšit přídavné pásy, které se navlékaly na dva zadní páry kol. Stejný prvek se mohl použít také u dalších typů sovětských obrněnců. Pro Rudou armádu, jež vždy čerpala z obrovského lidského potenciálu, ovšem ochrana pěšáků nikdy neznamenala prioritu, a proto obrněnec BA-22 nepřekročil fázi zkoušek.
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