Ocelové kuriozity:
Prototypy a projekty čs. obrněných vozidel

Kromě řady dobře známých typů obrněných vozidel, které zavedla do služby čs. armáda či zahraniční odběratelé, vzniklo v éře první republiky také mnoho prototypů a projektů vozidel, které se do sériové výroby nedostaly. Některé z nich využívaly vysoce pokroková řešení, kdežto jiné patřily spíše mezi slepé uličky.

Československé zbrojovky ČKD a Škoda Plzeň vyvinuly mnoho typů tančíků i lehkých tanků, některé podle specifikací domácí armády, jiné vyloženě pro export. Některé se opravdu velice povedly, kdežto hodnocení jiných zůstává spíš negativní, nesporné však je, že čs. konstruktéři nikdy nepřestali hledat, zkoumat a navrhovat, což jim potom vyneslo velký respekt i ze strany Němců. Je paradoxní, že několik typů obrněnců, jež původně vznikaly zejména k obraně ČSR proti Třetí říši, se zkoušelo pod německým dohledem.

Ambiciózní střední tank
Čs. armáda měla k dispozici kvalitní lehké tanky, jenže rychlý vývoj v zahraničí napovídal, že bude nezbytné zavést do služby i silněji pancéřované typy, tzn. střední tanky. Na podzim 1937 tedy byly naplánovány srovnávací testy několika obrněnců, mezi které náležely i dva vyvinuté původně coby soukromé iniciativy výrobců, a to Škoda Š-II-c a Praga V-8-H. Právě ten druhý z nich si potom armáda vybrala pro sériovou výrobu, ačkoli počáteční výsledky testů hovořily spíš v jeho neprospěch. Vyskytlo se mnoho závad mj. kvůli výkonnému, avšak nevyladěnému motoru Praga NR. Tank tudíž musel projít úpravami, po kterých na jaře 1938 absolvoval další testy, které ukázaly výrazně lepší spolehlivost. Komise sice znovu nedoporučila jeho zavedení do služby, jenže zhoršující se mezinárodní situace přiměla vojáky tank zakoupit, jelikož tehdy zkrátka nic lepšího v této kategorii neexistovalo. V dubnu 1938 armáda objednala 300 vozidel V-8-H se zamýšleným vojskovým názvem ST vz. 39, ovšem sériová produkce nikdy nezačala a po Mnichovu byla zakázka zrušena. Po okupaci zbytku českých zemí však tank hodně zaujal Němce, protože v řadě ohledů překonával jejich tank PzKpfw III. Nabízel lepší poměr výkonu k hmotnosti (výkon 192 kW, váha 16,2 tuny), jezdil rychlostí přes 43 km/h, mohl se pochlubit pancéřováním o tloušťce až 32 mm a disponoval výborným kanonem Škoda A11 ráže 47 mm, kromě něhož nesl též dva 7,92mm kulomety vz. 37. Oproti německé „trojce“ však měl osádku pouze čtyř mužů, zatímco německý typ užíval pokročilejší uspořádání s pěti muži. Kvůli tomu a kvůli již běžící produkci „trojky“ tudíž ani Wehrmacht nenařídil sériovou produkci, ačkoli si kvůli testům objednal druhý prototyp. Němci ale nijak nebránili snahám ČKD najít pro V-8-H zahraniční zákazníky. Tank zkoušeli zejména Rumuni (kteří však nakonec zvolili konkurenční typ od Škody) a jednalo se mj. se Švédy, Číňany či Turky, jenže úspěch se nakonec nedostavil a ambiciózní čs. střední tank zůstal jen v prototypu.
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Prapodivné „Kolohousenky“
V meziválečné éře se mnoho zemí snažilo nalézt způsob, jak zkombinovat výhody pásových a kolových podvozků. Nejvíce se prosadila polopásová vozidla, existovaly však také typy, které měly vlastně samostatná kolová a pásová pojezdová ústrojí s možností jejich střídání. Velkým propagátorem této koncepce byl německý konstruktér Joseph Vollmer, a tudíž právě od něj čs. firma Breitfeld-Daněk (jež se roku 1927 spojila s firmou Českomoravská-Kolben do koncernu ČKD) koupila patent na vozidlo s kombinovaným podvozkem. Vozidlům tohoto druhu se zde říkalo „Kolohousenka“, zkráceně KH. V základu se jednalo o pásové vozidlo, které ale mělo i čtyři velká kola s pneumatikami, jež se po zastavení dala spustit dolů. Pásový podvozek se tím zvedl a vozidlo mohlo jezdit na kolech po silnici, kdežto pásy se samozřejmě užívaly v terénu. Firma Breitfeld-Daněk v roce 1924 vyrobila dva prototypy zvané KH-50 (číslo uvádělo výkon motoru v koních), první pojatý jako dělostřelecký tahač a druhý jako bojové vozidlo, jež mělo nést věž s 37mm kanonem Škoda či 7,92mm kulomet vz. 24. Výsledky testů ale neodpovídaly očekáváním, a tak se do vozidel v roce 1927 zastavěly výkonnější motory a vznikl typ KH-60. Počítalo se s výzbrojí ve formě 47mm kanonu nebo dvou kulometů vz. 24, avšak ani tentokrát nedopadly testy uspokojivě. V roce 1929 vznikla „Kolohousenka“ třetí generace KH-70, která nabízela max. rychlost na kolech 60 km/h (u starších verzí jenom 45 km/h) a přechod z kol na pásy či zpět za dobu 10 až 15 minut (u starších typů min. 20 minut), avšak na sériovou výrobu nedošlo. Vozidla byla značně složitá, přechod mezi oběma režimy byl nepraktický a obrněnce působily archaicky, jelikož konstrukce korby a věže se inspirovala starým tankem Renault FT. Přesto se ovšem podařilo prodat dva tahače KH-60 do SSSR, někdy se udává i prodej jednoho KH-70 do Itálie a zájem patrně projevilo i Švédsko.

Kombinovaný útočný vůz
Navzdory neúspěchu „Kolohousenek“ se část vedení čs. armády této koncepce držela, ačkoliv žádala pokročilejší provedení. V červnu 1929 armáda vydala specifikace KÚV (kombinovaný útočný vůz), které popisovaly obrněné bojové vozidlo s kombinovaným podvozkem, avšak se čtyřmi koly umístěnými mezi pásy (tedy již nikoliv zvnějšku). O jejich zvedání a spouštění se měl postarat systém napojený na motor, kdežto u vozidel řady KH se to muselo dělat ručně za pomoci klik. KÚV měl dosahovat rychlosti 28 km/h na pásech a 40 km/h na kolech a měl nést 75mm kanon. Bojová hmotnost měla činit 12 tun, ale limit se později zvýšil na 15 tun. Kromě obligátní dvojice zbrojovek Škoda Plzeň a ČKD projevila zájem též kopřivnická Tatra a právě její návrh nazvaný T-III se stal jedním ze dvou, které armáda podpořila pro další vývoj. Druhý typ představoval Š-III z Plzně, zatímco návrh ČKD neuspěl. Škoda i Tatra získaly smlouvy na stavbu prototypů a plzeňská firma navíc obdržela objednávku na výrobu věží, protože ty měly být u obou konkurentů shodné. Kanon ráže 75 mm ovšem ještě nebyl k dispozici, takže se pro tanky KÚV prozatím počítalo se zbraněmi ráže 47 mm. V Plzni a Kopřivnici ale záhy narazili na podobné problémy, jelikož kombinovaný podvozek se ukázal jako velmi složitý, a proto se nedařilo plnit časové ani hmotnostní limity. Obě firmy tudíž požádaly o přepracování projektu do čistě pásové podoby. Armáda vyhověla, takže v průběhu let 1936 a 1937 převzala od každé z továren dvojici prototypů, ovšem další objednávky již nenásledovaly, protože výsledky testů byly neuspokojivé. Tanky nedosahovaly žádaných výkonů, trpěly spoustou poruch a zvláště u vozidla T-III byly podmínky pro činnost osádky velmi špatné, takže projekt skončil neúspěšně a pro čs. armádu nakonec neznamenal žádný přínos.

Pokus o samohybné dělo
Obdobně jako další státy také Československo v meziválečné éře podlehlo módě tančíků, tedy malých a lehkých obrněnců s kulometnou výzbrojí. Armáda zařadila do služby tančík vz. 33 a společnosti ČKD a Škoda vyrobily řadu exportních typů, z nichž si nejlépe vedly tančíky řady AH-IV z Prahy. Velice zajímavý krok však uskutečnili v Plzni, kde v roce 1932 navrhli tančík jménem MU-6/III, který se od naprosté většiny typů této kategorie odlišoval faktem, že kromě kulometů měl nést i kanon. Na jaře 1933 byl vyroben prototyp, který skutečně dostal otáčivou věž s kanonem ráže 47 mm. Škodovka nabízela cca 4 tuny vážící vozidlo čs. armádě a hledala i zahraniční zájemce, ale neúspěšně. V zájmu úspory nákladů se tedy rozhodla využít součásti tančíku pro výrobu dalšího vozidla, a sice samohybného děla PÚV-6 (pásový útočný vůz). Šlo vlastně o upravený podvozek MU-6/III s plošinou, která obdržela sklápěcí pancéřové bočnice, zatímco uprostřed plošiny se nacházelo 40mm dělo Škoda Z1, s nímž se dalo pálit na pozemní i vzdušné cíle. Maximální mířený dostřel proti tankům odpovídal cca 2500 m, kdežto výškový dostřel proti letadlům činil asi 4000 m. Pro kanon existovaly protipancéřové střely a časované tříštivé granáty. Zbraň dovedla střílet s max. kadencí 40 ran za minutu a PÚV-6 nesl i kulomet vz. 26 ráže 7,92 mm. Osádku tvořili čtyři muži. V letech 1934–1935 probíhaly vojskové testy, při nichž se projevily některé problémy s podvozkem, vadila také omezená pancéřová ochrana kanonu. Sama koncepce ovšem byla hodnocena pozitivně, jelikož představovala spojení dobré pohyblivosti (max. rychlost 41 km/h) s výtečnou ničivou silou proti tankům a letadlům. Firma Škoda potom tedy zpracovala podobný projekt vozidla PVD-4 (pásový vůz dělový) nesoucího 47mm kanon Z3, avšak stavba prototypu už nezačala.

Nosič protitankového kanonu
Nezávisle na projektu PÚV-6 vznikla v čs. armádě myšlenka obrněného pásového vozidla, jež by vezlo protitankový kanon vz. 34 nebo vz. 37M ráže 37 mm. Primárně mělo sloužit opravdu jen jako transportní prostředek pro kanon, jenž by standardně střílel z palebné pozice na zemi, ale nouzové měla být možná i palba přímo z vozidla. Armáda tudíž na jaře 1936 vybídla firmy Škoda a ČKD, aby předložily svoje návrhy obrněnce LKMVP (lehký kanonový motorový vůz pásový). Obě zareagovaly a odeslaly své nabídky, ze kterých se vojákům více zalíbilo vozidlo z Plzně, a tudíž na jaře 1937 objednali prototyp, zatímco podnik ČKD dostal pokyn svůj návrh přepracovat a nabídnout znovu. Zadání splnil, takže v červnu 1937 byl objednán také prototyp LKMPV z Prahy. Obě firmy zvolily podobné řešení, a sice pásový podvozek s nástavbou, kde měla sedět obsluha, zatímco na zádi se nacházela ložná plocha s rampou pro kanon. Projekt se ale kvůli technickým problémům zpožďoval. Jako první stihla dokončit svoje vozidlo pražská továrna, a to již na konci roku 1937, kdežto prototyp od Škodovky byl hotový až na jaře 1938. Také vojskové zkoušky ukázaly, že LKMVP značky Škoda vyhovuje požadavkům lépe, jenže celý projekt začínal budit rozpaky, protože nebylo úplně jasné taktické určení tohoto vozidla a při testech se objevily nedostatky. Pancéřová ochrana se jevila nedostatečná, při střelbě přímo z vozidel měl kanon velmi omezený odměr a hodně obtížně se obsluhoval. Dalším problémem byla vysoká cena LKMVP, takže závěr armádních zkoušek vyzněl přibližně tak, že i obyčejný nákladní automobil dokáže splnit většinu původních požadavků za cenu podstatně menší. Tím byl osud projektu LKMVP zpečetěn a na sériovou produkci nedošlo, avšak prototyp od Škody během okupace odkoupila a testovala německá armáda.

Zájem o plovoucí obrněnce
Další pozoruhodný trend meziválečné éry reprezentovaly obojživelné průzkumné tanky, takže v roce 1936 projevila zájem o takové vozidlo rovněž čs. armáda. Koneckonců plzeňská Škoda soukromě pracovala na plovoucím tančíku již od roku 1933. Vojáci oslovili také podnik ČKD a stanovili hmotnost vozidla do 6,5 tuny, pancíř o síle do 15 mm, max. rychlost jízdy 45 km/h a rychlost plavby až 16 km/h, což se ale později ukázalo jako nereálné. Obrněnec ŠOT (Škoda obojživelný tank) byl kvůli čekání na dodávku součástí z Francie dokončen až během okupace a poté pod německým dohledem prodělal zkoušky. Jen o málo rychlejší byla společnost ČKD, která dokončila prototyp F-4-H (často psáno též jako F-IV-H) v únoru 1939, takže i jeho testy se odehrály již pod dohledem okupantů. Ani jeden z typů nebyl schválen pro sériovou výrobu, protože u obou se při zkouškách projevily nedostatky, patrně plynoucí z malých zkušeností čs. průmyslu s takovými vozidly. Prototyp ŠOT byl rozebrán a jeho součásti se použily ke stavbě obrněnce ŠET s elektrickým přenosem výkonu, kdežto na základě zkoušek F-4-H byl vyroben druhý prototyp. Ten už dosáhl vcelku uspokojivých výsledků, a tudíž byl nabízen zahraničním zájemcům (např. Argentině), jenže neúspěšně. Poháněl jej motor o výkonu 100 kW, se kterým 6,5 tuny vážící obrněnec jezdil rychlostí 45 km/h. V zádi se nacházela dvojice lodních šroubů, díky nimž se dalo plavat rychlostí 11 km/h. Nad pásy byly upevněny plováky naplněné balzou či korkem, které zvyšovaly vztlak vozidla. Vojáci nejdříve žádali, aby se ve věži tanku nalézal 15mm kulomet ZB-60, avšak to by patrně zvýšilo hmotnost vozidla nad původní limit, a proto se ve věži prototypu objevil pouze 7,92mm kulomet vz. 37 (na přání zákazníka se druhá zbraň stejného typu dala vestavět do čela korby). Inženýři plánovali, že instalaci kulometu větší ráže vyřeší u sériové podoby, jenže ta už nikdy nevznikla.

Atypický tank z Kopřivnice
Mezi vůbec nejzajímavější projekty obrněných vozidel, které se u nás objevily, nesporně patří tzv. atypický tank Tatra, jenž byl navržen s cílem vyřešit některé nedostatky klasicky pojatých tanků. Za základní problém se pokládal velice omezený rozhled řidiče, jenž byl tedy při řízení odkázán na pokyny velitele, kterého to zákonitě přetěžovalo. Mezi další slabiny se řadil hodně stísněný prostor věže, skladování většiny zásob munice v korbě (a tudíž daleko od nabíječe) či blízkost motoru a palivových nádrží u prostoru osádky, kterou tak ohrožoval požár či exploze. To vše měla vyřešit nová koncepce vozidla, oficiálně nazvaná „Projekt tanku s otáčivou věží a nástavkem“. Kopřivničtí inženýři hodlali použít některé prvky pojezdového ústrojí z obrněnce T-III, ale vytvořili úplně originální řešení korby a věže. V zádi se nalézal pancéřovaný prostor s motorem, převodovkou a palivovou nádrží, k jehož spodní části byla připojena plošina, která nesla ústřední část celé konstrukce, a to mohutný dutý sloup, kterým vedly řídící mechanismy. Na sloupu se otáčela rozměrná věž, v níž měli svá místa velitel a střelec a kde měl být umístěn 47mm kanon a 7,92mm kulomet se zásobou munice. Na vrcholu onoho sloupu, resp. na stropě věže se měla nacházet nepohyblivá budka řidiče, jenž by měl takto výtečný rozhled. Řidič měl ovládat druhý 7,92mm kulomet. Do budky měl vstupovat poklopem shora, kdežto pro velitele a střelce měly sloužit dveře v zádi věže. Celá koncepce byla vysoce kompaktní, takže by bylo potřeba pancéřovat menší objem, což by při limitu hmotnosti 15 tun dovolovalo použít silnější pancéřové plechy. Tloušťka pancíře tak měla činit až 50 mm, kdežto u typu T-III to bylo max. 32 mm. Pohon měl zajišťovat tentýž motor T-78, takže i jízdní výkony měly být stejné. Firma Tatra požádala o patent v srpnu 1936 a počínaje lednem 1938 jí byl skutečně udělen, avšak na stavbu prototypu tohoto originálního vozidla nedošlo.
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