Pěchotní protitankové zbraně:
Jak zastavit ocelové kolosy

Tanky dosud vzbuzují u pěšáků respekt a strach, ale moderní pěchota proti nim zdaleka není bezmocná. Může použít rozsáhlé spektrum řízených a neřízených protipancéřových zbraní, jejichž kořeny sahají hluboko do minulosti.

Armáda ČR dosud používá staré sovětské pancéřovky RPG-7 a domácí RPG-75, avšak vlastní rovněž vyspělé švédské zbraně Carl Gustaf a protitankové řízené střely FGM-148 Javelin. Lze tedy říci, že v její výzbroji figurují ukázky již spíše „muzeální“ techniky i moderní zbraně, jež se řadí na světovou špičku. Je však pozoruhodné, že i mnohé soudobé typy využívají principy, které pocházejí z druhé světové války, a dokonce lze stále narážet na typy, které po koncepční stránce náleží spíše do první světové války. Jak tedy armády od prvních protitankových pušek dospěly až k samonaváděcím protitankovým raketám?

1918: Přichází protitanková puška
První útok britských tanků v dubnu 1916 představoval pro Němce šok, záhy však začali hledat protiopatření. Mezi ta patřila i první protitanková puška světa, tzv. T-Gewehr, kterou vyvinula společnost Mauser. Zbraň o váze přes 16 kg střílela speciální průbojnou municí ráže 13,2 mm. Její vliv na průběh konfliktu byl kvůli pozdnímu zavedení dosti omezený, ale stala se inspirací pro další protitankové pušky v meziválečném údobí.

1942: Slavná americká Bazooka
Evropské armády favorizovaly protitankové pušky, kdežto US Army vsadila na něco jiného, a sice na pěchotní raketomet. V roce 1942 zavedla do služby zbraň M1, jež vstoupila do historie pod přezdívkou „Bazooka“ a střílela rakety ráže 60 mm na účinnou dálku asi 270 m. Následně vznikla výkonnější verze M9 a nakonec „Super Bazooka“ čili M20 ráže 90 mm. Američané se jich drželi do 60. let, kdy vstoupily do výzbroje bezzákluzové pušky M67 ráže 90 mm a dosud populární jednorázové pancéřovky M72 LAW ráže 66 mm.

1943: Němci nasazují Panzerfaust
Po prvním setkání s „Bazookou“ vytvořili Němci její kopii zvanou Panzerschreck, daleko více se však proslavila další německá zbraň, jež vznikla spíše coby nouzové řešení. Panzerfaust byl jednoduchý, ale přesto vysoce účinný. Šlo o jednorázově použitelný bezzákluzový granátomet s kumulativní hlavicí, jež probíjela až 200 mm pancíře na dálku (podle verze) 30, 60 nebo 100 m. Němci vyrobili údajně přes 6,7 milionu exemplářů.

1948: Vznik systému Carl Gustaf
Není příliš známým faktem, že bezzákluzová pancéřovka Carl Gustaf, kterou vlastní i Armáda ČR, vznikla už na konci 40. let. Zbraň ráže 84 mm byla opakovaně modernizována a současná verze nabízí účinný dosah více než 1000 m, schopnost prorazit pancíř odpovídající až 500 mm oceli a mnoho dalších typů střel (mj. tříštivé, dýmové nebo osvětlovací). Kvalitu systému Carl Gustaf prokazuje také fakt, že si jej pořídila i US Army.

1961: Sovětská pancéřovka RPG-7
SSSR za druhé světové války poznal „Bazooku“ i Panzerfaust. Po několika ne moc úspěšných pokusech vyvinul zcela novou pěchotní protitankovou zbraň, jež kombinovala bezzákluzový a raketový princip (granát vymetla z hlavně prachová náplň a potom se zapálila raketa). Dostala jméno RPG-7 a pořád jde o nejrozšířenější zbraň svého druhu na světě, na čemž se ale podílejí i četné zahraniční kopie. Dnes standardní střela má účinný dostřel 300 m a proráží asi 500 mm oceli, ale existuje také mj. tříštivý či termobarický granát.

1963: Obávaná raketa Maljutka
Krátce po pancéřovce RPG-7 zařadil SSSR do výzbroje také další novinku, a to protitankovou řízenou raketu 9M14 Maljutka. Manuální navádění na dálku max. 3000 m nebylo jednoduché, avšak navzdory tomu šlo o vcelku efektivní a svého času velmi obávanou zbraň. Tyto rakety a pancéřovky RPG-7 způsobily těžké ztráty např. izraelské armádě v roce 1973 a ještě dnes jsou vyráběny a používány modernizované verze rakety Maljutka.

1975: Zlomový Dragon na rameno
US Army také užívala různé typy protitankových raket zahraniční a domácí konstrukce, ale až s typem M47 Dragon se dostavil technologický průlom. Šlo o první zbraň této kategorie, která byla dostatečně malá na to, aby se dala odpalovat i z ramene. Naváděla se poloautomaticky po záměrné linii na max. dálku kolem 1000 m, ale nikdy nebyla mezi vojáky moc oblíbená a více se rozšířil známější a daleko větší systém BGM-71 TOW s dostřelem až 3750 m. Ten se pořád rozsáhle používá, jak ukazuje mj. jeho uplatnění v Sýrii.

1989: Jak se zrodila střela Javelin
Maljutka s manuálním naváděním patří do první generace řízených střel, zatímco typy Dragon a TOW s poloautomatickým principem zastupují generaci druhou. Na konci studené války byl zahájen vývoj protitankové střely třetí generace, která již měla mít navádění plně automatické. Výsledkem se stal komplex FGM-148 Javelin, jenž byl přijat do US Army v polovině 90. let a patří mj. do výbavy speciálních sil AČR. Střela používá pasivní infračervené navádění a na cíl útočí shora. Má max. dosah až 4750 m a proráží 800 mm oceli.

1997: Izrael zavádí systém Spike
Izraelská společnost Rafael uvedla na trh protitankové rakety série Spike, z nichž některé jsou s odpalovacím zařízením spojené optickým kabelem, který dovoluje operátorovi např. zaměřit cíl až po vypuštění, popř. dokonce dálkově řídit střelu „z jejího pohledu“. Systémy řady Spike zaznamenaly i velké úspěchy na světovém trhu. Armáda ČR vlastní obměnu Spike-LR, jež má dosah 4000 m a je montována na obrněncích Pandur II.

2014: Protitankové pušky se vrací
Protitankové pušky prožily zenit své slávy na začátku druhé světové války, kdy ještě dokázaly prorážet pancíře tehdejších tanků. Jejich bojová hodnota ale poté rychle klesala, byť některé si udržely význam delší dobu. Sovětské pušky ráže 14,5 mm (např. PTRS-41) se dokonce někdy objevují též v současnosti, mj. v bojích na Donbasu v roce 2014, jelikož proti lehce obrněným cílům jsou dodnes efektivní. Moderními nástupci těchto zbraní jsou těžké odstřelovačské (tzv. anti-materiálové) pušky kalibru nejčastěji 12,7 mm.
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