Pěchotní a křižníkové tanky: Velký britský a francouzský omyl

V éře mezi světovými válkami se hledala cesta k správné konstrukci a využití tanků. Na jedné straně stály armády Německa a SSSR, které správně rozpoznaly potenciál tanků jako primární útočné zbraně. Naopak Britové a Francouzi se dlouho drželi filozofie, která brala tanky jenom jako doplňující nástroj zejména k podpoře pěchoty, což ovlivnilo i další země včetně ČSR. Na počátku války tudíž německé tanky slavily úspěchy, za nimiž nestála ani tak technická kvalita, ale zejména vysoce účinný způsob nasazení na bojišti.

Novinka přichází na bojiště
Tanky přivedla na scénu první světová válka, do které nejdříve zasáhly britské těžké tanky. Po nich se objevila těžká francouzská vozidla (a sice Schneider CA1 a Saint-Chamond), následně Britové nasadili střední tanky Whippet a Francie přišla s přelomovým lehkým tankem Renault FT, jenž měl coby první sériový typ otáčivou věž. V několika bitvách na konci konfliktu hrály tanky důležitou roli, rychlé zhroucení Německa však již nedalo příležitost uskutečnit tzv. Plán 1919, tzn. masové použití obrněnců k průlomu do nitra říše Viléma II. Tehdejší tanky se navíc vesměs vyznačovaly nízkou rychlostí, jež je de facto předurčovala k operacím s pěchotou, což se tehdy chápalo jako jejich primární poslání. V poválečném období se ozývali vizionáři, jako např. J. F. C. Fuller (autor „Plánu 1919“) ve Velké Británii nebo Charles de Gaulle ve Francii, kteří vnímali tank jako revoluční zbraň, jež se mohla stát základním útočným nástrojem, jenže ve vrchních veleních vítězných mocností převážilo konzervativní smýšlení. Ekonomická krize omezila peníze na zbrojení a zpomaloval se technický rozvoj, a tak např. Britové tehdy neměli motor, který by mohl dostatečně rychle pohybovat dobře obrněným středním tankem. Z těchto všech faktorů tedy vzešla britsko-francouzská doktrína vývoje, produkce a nasazení tanků, jež se ve světle válečných zkušeností ukázala být slepou uličkou.

Dvě nevyvážené koncepce
V zásadě měly existovat dvě kategorie tanků. Ta první byla označována jako „pěchotní tanky“ (Infantry Tanks), francouzsky se jim říkalo jen „Chars“. Tyto tanky byly slušně pancéřované a zpravidla dobře vyzbrojené, ve výzbroji se ovšem kladl důraz na ničení nepřátelské pěchoty či opevněných bodů na bojišti, což ovlivňovalo povahu kanonů i druhů munice. Britové tedy své obrněnce této kategorie občas vybavovali i děly, která měla nízkou úsťovou rychlost a užívala jen tříštivou (a)nebo trhavou munici, takže proti nepřátelským tankům se mohla angažovat jen velice omezeně. U pěchotních tanků se každopádně nežádala nijak veliká pohyblivost, protože zamýšlená spolupráce s pěšáky znamenala, že takové tanky neměly důvod jezdit rychle. Onen druhý směr vývoje se zaměřoval na vozidla, kterým Britové říkali „křižníkové tanky“ (Cruiser Tanks), kdežto ve Francii se nazývala „Automitrailleuses“. Kromě toho se pro ně občas užíval pojem „tanky pro jezdectvo“, který (podobně jako srovnání s křižníky) dobře vystihoval jejich úkoly. Měly pronikat na území nepřítele, zajišťovat průzkum, narušovat zásobovací linie nebo pomáhat při obkličování, v každém případě se ale čekalo, že budou rozšiřovat úspěch, kterého při generální ofenzivě dosáhne pěchota (s podporou „pěchotních tanků“). Tyto tanky měly být rychlé a vyzbrojené kanony s vysokou úsťovou rychlostí, díky nimž mohly efektivně bojovat i proti nepřátelským tankům, to vše ale na úkor pancíře.

Těžce pancéřovaná Matilda
První britský pěchotní tank, oficiálně Infantry Tank Mk I, se stal známým i jako Matilda I. Šlo o vozidlo s osádkou pouze dvou mužů, jehož výzbroj tvořil jen jediný 7,7mm kulomet, zato se ale mohlo chlubit pancéřováním, jež odolávalo všem tehdejším protitankovým zbraním. Slabá výzbroj však způsobila, že v bitvách v červnu 1940 ve Francii utrpěly tyto tanky veliké ztráty, a proto se pak užívaly jen k výcviku. Jméno Matilda se ale posléze stalo slavným v souvislosti s druhým modelem pěchotního tanku, kterému se zpravidla říkalo Matilda II. Konstrukčně byl na první pohled podobný svému předchůdci a zachovával jeho špičkové pancéřování, byl však o něco větší, měl čtyřčlennou osádku a nesl 2liberní (40mm) kanon. Osvědčil se jako odolný a spolehlivý tank, který se proslavil zejména v bojích v severní Africe. Právě pancíř Matildy byl hlavním důvodem, proč Němci začali své slavné 88mm protiletadlové kanony používat i proti nepřátelským obrněncům, jelikož zkrátka neměli nic jiného, co by dokázalo ochranu britského vozidla překonat. Po bitvě u El Alameinu se začaly Matildy od bojových útvarů stahovat, ale i nadále sloužily v různých podpůrných rolích. Uplatnily se tak např. jako nosiče odminovacích zařízení, plamenometů či světlometů. Stejně jako další pěchotní tanky se rozsáhle exportovaly do Sovětského svazu, kde si také získaly značnou oblibu.

Typy Valentine a Churchill
Tank Matilda pocházel od společnosti Vulcan Foundry, ovšem k sériové výrobě byly přizvány i další firmy, mezi nimi zbrojovka Vickers. Ta však lukrativní nabídku odmítla a pracovala na vlastní konstrukci pěchotního tanku. Britská armáda o něj zpočátku nejevila mnoho zájmu, ale v krizové situaci, která nastala po vypuknutí války, objednala rovněž toto vozidlo, protože v té době zoufale potřebovala jakékoli tanky. Obrněnec od firmy Vickers se pak stal známým jako Infantry Tank Mk III Valentine a první sériové tanky dorazily na konci roku 1940. Stejně jako Matilda se vyznačoval odolným pancéřováním, ale konstrukce věže umožnila instalaci silnější výzbroje. Tank Valentine tedy sice také začínal se 40mm kanonem, ale později dostal 6liberní (57mm) kanon a nakonec i kanony ráže 75 a 76 mm. Čtvrtým typem pěchotního tanku se stalo vozidlo jménem Churchill, o němž se říkalo, že dostalo jméno po britském premiérovi, jelikož vypadalo zastarale a na začátku mělo spoustu problémů, ale nakonec se osvědčilo jako vysoce efektivní a spolehlivé. Mk IV Churchill se dostal do služby v roce 1941 a svým designem dost připomínal vozidla z první světové války, mohl ovšem (stejně jako Matilda) postupně získávat silnější děla a sloužil i v mnoha účelových verzích. Upravené Churchilly proto hrály důležitou roli během invaze v Normandii (více v čísle 6/2010).

První křižníkové obrněnce
První britské křižníkové tanky produkovala v polovině 30. let zejména značka Vickers, od níž pocházely typy Cruiser Tank Mk I a Mk II. Oba obdržely 2liberní kanony a lišily se tloušťkou pancíře (u „dvojky“ byl silnější), ale celkově se moc neosvědčily a vznikly v relativně malých počtech. Podobně tomu bylo s „křižníky“ Mk III a Mk IV od firmy Morris, u nichž se uplatnil nový princip zavěšení kol od amerického inženýra Christieho (více v čísle 10/2015). Obdobné řešení měly i následující modely Mk V Covenanter a Mk VI Crusader, které se sobě na pohled hodně podobaly, ale první pocházel od firmy Leyland, zatímco druhý od společnosti Nuffield. Odlišnost spočívala i v tom, že Covenanter byl dost problematickou konstrukcí, jež se posléze uplatnila převážně jako pomocný a výcvikový obrněnec, kdežto Crusader patřil mezi relativně povedená vozidla. Byl vysoce pohyblivý, avšak pancéřování bylo nedostatečné a 2liberní dělo brzy přestalo představovat efektivní zbraň. Jako zajímavost lze ještě dodat, že první provedení Crusaderu měla kromě hlavní věže s kanonem také dvě malé kulometné věžičky. V zásadě šlo o poslední pozůstatek „módy“ vícevěžových tanků z 20. let, které se ale většinou ukázaly jako složité a těžko ovladatelné. Dvojice věžiček tedy na pozdějších verzích Crusaderu již chyběla. Crusader byl opět i základem pro různá speciální vozidla, mj. nosiče protiletadlových kanonů, vyprošťovací vozidla, buldozery či dělostřelecké tahače.

Cromwell znamenal průlom
Crusader byl vlastně poslední „pravý“ křižníkový tank, protože v době jeho nástupu již vedení britské armády chápalo svou chybu. Zadalo požadavky na nový „křižník“, který se měl ovšem vyznačovat podstatně silnějším pancířem a výkonnější výzbrojí. Z tohoto zadání potom vzešly hned tři konstrukčně velmi podobné typy, a sice Mk VII Cavalier, Mk VIII Centaur a Mk VIII Cromwell. První z nich vyráběla firma Nuffield, druhý značka Leyland a třetí firma BRC&W. Centaur a Cromwell byly v podstatě identické až na pohonnou jednotku, jelikož Cromwell byl opatřen motorem Rolls-Royce Meteor, tankovou variantou slavného leteckého motoru Merlin, kdežto Cavalier a Centaur měly klasický tankový agregát Liberty. Zdaleka nejdůležitějším byl Cromwell, který byl již plně srovnatelný s německým tankem PzKpfw IV a podle mínění řady tankistů byl lepší než americký M4 Sherman. Byl velice pohyblivý a dobře pancéřovaný a věž finálních verzí nesla 75mm kanon. Na základě konstrukce Cromwellu posléze vznikla vozidla Comet a Challenger s vysokorychlostními 76mm děly a po válce prodělalo mnoho Cromwellů přestavbu na obrněnce FV 4101 Charioteer, jež nesly zbraně ráže 20 liber, tj. 84 mm. Přestože za technicky nejlepší britský tank celé války se většinou označuje Comet, dlouhodobě největší význam měl Cromwell, který konečně přinesl vyváženou konstrukci. Cromwelly ještě řadu let po válce používala i armáda osvobozeného Československa.

Francouzská těžká monstra
Soupis francouzských pěchotních tanků lze začít u lehkého vozidla Renault R 35, jehož kanon měl ráži 37 mm. Francouzi stačili postavit i malý počet futuristicky řešených vozidel FCM 36, jejichž výrobce (firma Hotchkiss) použil dieselový motor a neobvykle tvarovaný pancíř, jenže tyto obrněnce hrály prakticky jenom omezenou roli. Střední kategorii pěchotních tanků tvořila především dvojice typů značky Renault, a to Char D1 a D2, které měly už 47mm kanony, a na vrcholu trůnil těžký Char B1, ve své době jeden z nejlépe pancéřovaných tanků světa. Jednalo se o poněkud groteskní design, jelikož kromě věžičky se 47mm kanonem měl tento obrněnec i druhý kanon ráže 75 mm, jenž byl zabudovaný v čele korby. (Podobně tomu ostatně bylo také u první sériové podoby britského vozidla Churchill, která měla ve věži 40mm kanon a v korbě 76mm houfnici.) 28 tun vážící Char B1 byl na pohled impozantní, ale velmi složitý, náročný a problémový. V několika střetnutích sice dokázal útočícím Němcům způsobit veliké potíže, ale většina Char B1 byla ztracena kvůli poruchám a nedostatku paliva. Francouzská armáda tehdy vlastnila dokonce ještě větší tank, a to gigantický Char 2C, který byl navržen již koncem první světové války. Byl to rozměrově největší tank, který byl kdy zaveden do služby, vážil 69 tun a nesl 75mm kanon a osm kulometů. Nejspíše nebude překvapivé, že tyto obludy sehrály během bojů s Němci v červnu 1940 jenom symbolickou úlohu.

Dobrý tank, špatná taktika
Francouzské „tanky pro jezdectvo“ (tj. „křižníkové“) také zahrnovaly více kategorií. Lehkými typy byly např. dva výrobky značky Hotchkiss, a sice H 35 a H 39, vyzbrojené 37mm kanony. Druhý z typů měl delší hlaveň a výkonnější motor. Společnost Renault dodávala dvojici tanků AMC 34 a AMC 35, jež byly označovány jako „bojové“, a navíc vozidla AMR 33 a AMR 35, popisovaná jako „průzkumná“. Ve všech případech šlo o velice lehká vozidla, z nichž nejtěžší vážilo asi 14 tun. S výjimkou AMC 35, jenž dostal 47mm kanon, byly opatřeny jen kulomety, takže jejich bojová hodnota byla v roce 1940 takřka směšná. Francouzi to však napravili, když v roce 1936 zavedli do výzbroje zcela nový tank SOMUA S35. V jeho případě šlo o povedený tank, zdaleka nejlepší, jaký Francouzi v té době užívali, a technicky patrně i lepší než to, co se tehdy nalézalo ve výzbroji Němců (kteří po porážce Francie všechny ukořistěné S35 okamžitě převzali). Tank S35 nesl velice účinný 47mm kanon, byl rychlý a dobře pancéřovaný, ale jeho technické kvality eliminovala fatálně mylná taktika Francouzů, kteří takřka všechny své tanky rozdělili do malých jednotek coby podporu pěchoty či jezdectva. Wehrmacht naopak vsadil na velké formace tanků (tzn. na svoje obávané pancéřové divize) jako na základní útočný nástroj, jenž prolomil linie překvapeného nepřítele, kdežto mechanizovaná pěchota pak „jen“ rozvíjela úspěchy obrněnců a dokončovala obkličovací operace.

Německý a sovětský přístup
Během první fáze války (vlastně až do bitvy o Moskvu) tak Němci vítězili téměř výlučně díky pokročilé taktice, jelikož ze striktně technického hlediska nepředstavovaly jejich tanky nějaké oslnivé zázraky. PzKpfw I byl jen tančík a o mnoho lepší nebyl ani lehký PzKpfw II. Stojí ale za zmínku, že ačkoli Němci pohlíželi na tanky jinak než Britové a Francouzi, také u nich se dá identifikovat jakási vzdálená „ozvěna“ onoho rozdělení obrněnců. Oba německé střední tanky totiž měly aspoň na počátku odlišné role. Slaběji obrněný, ale rychlejší PzKpfw III s kanonem ráže 37 mm byl určen zejména pro rychlé průniky a ničení nepřátelských tanků, zatímco těžší, ovšem lépe chráněný a 75mm dělo nesoucí PzKpfw IV měl ničit především opevněné objekty na bojišti. Teprve později se „čtyřka“ přeorientovala na boj s tanky nepřítele, jelikož navzdory modernizacím nedokázala „trojka“ prostřelit pancéřování nových sovětských vozidel. Ostatně též v SSSR se ona chybná britsko-francouzská filozofie tak trochu projevovala, což byl patrně důsledek faktu, že Sověti tehdy produkovali především licenční kopie či deriváty zahraničních konstrukcí. Tank T-26 (kopie britského exportního typu Vickers 6-Ton Tank) fungoval hlavně coby doprovod pěšáků a rychlé tanky série BT (založené na designu Christie) se daly pokládat za křižníkové. Obě konstrukce však byly slabě pancéřované.

Vznik tanků nové generace
Přístup Francouzů a Britů ovlivnil i další státy, a to včetně Československa, kde se specifikace formulovaly ve dvou verzích, a sice na tanky pro pěchotu a jezdectvo, které se lišily tloušťkou pancíře (více v čísle 8/2015). Specifická situace panovala v Americe, kde musely tanky takřka bojovat o přežití. Předválečné doktríny ale většinou vzaly za své při pohledu na úspěchy tanků s černými německými kříži. Ani ty však neměly trvat věčně, na čemž měl potom značný podíl sovětský tank T-34. Přestože měl daleko k dokonalosti, nepochybně se jednalo o první sériový střední tank, který přinášel dobré vyvážení palebné síly, pancéřové ochrany a pohyblivosti. Na všechny tyto změny pak zákonitě reagovaly i další státy. Britové začali připravovat Cromwell, kdežto Němci vyvíjeli svůj první střední tank nové koncepce PzKpfw V Panther. USA vsadily na tank M4 Sherman, na který dosud panují velice rozdílné názory, ovšem skutečný průlom se dostavil až s obrněncem M26 Pershing. Tehdy byl považován za těžký, s ním však začala linie vedoucí k moderní kategorii MBT (Main Battle Tank), tzn. k vozidlům hmotnostně „těžkým“, ale z hlediska úkolů „středním“. Obdobně tomu bylo s britským typem Centurion a veliký vliv na poválečný vývoj měl také Panther. Bez ohledu na technické peripetie však všechny armády přijaly filozofii tanků jako jednoho ze základních prvků moderního vojska a navzdory různým předpovědím se nezdá, že by tanky o tuto pozici měly přijít.
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