PIAT proti tankům:
Podivné, ale pragmatické řešení

Naprostá většina ručních protitankových zbraní druhé světové války používala raketový nebo bezzákluzový princip. Výjimku představoval britský vrhač PIAT, jenž kombinoval násadkový a pružinový systém. Navzdory této podivnosti i několika nedostatkům se však jednalo o vcelku efektivní nástroj nejen proti tankům.

Ve sbírkách Vojenského historického ústavu Armády ČR se nachází rovněž neobvyklá britská zbraň PIAT, která patřila do výzbroje 1. československé obrněné brigády, s níž se také dostala na české území. V oné době šlo o standardní protitankovou zbraň armád Commonwealthu, ale je nutno silně zdůraznit, že ona „standardnost“ se týkala oficiálního užívání ve službě, a nikoli konstrukce zbraně, protože z druhého pohledu byl PIAT zbraní naopak naprosto nestandardní. Navíc je prakticky jisté, že nebýt tehdejší zoufalé situace ve Velké Británii, taková prapodivná záležitost by do armádní výbavy nikdy přijata nebyla.

Nouzový plán Stewarta Blackera
Na počátku druhé světové války měla britská armáda dvě pěchotní protitankové zbraně, a sice pušku Boys a puškový granát No 68. Ani jedna z nich ale nevykazovala moc velkou účinnost, a když se k tomu přidá zoufalá situace Britů po porážce ve Francii, nelze se divit, že se začaly zkoumat také některé prapodivné nápady, které by mohly zastavit ocelový příval Wehrmachtu při očekávané invazi do Velké Británie. Jeden z nich vymyslel podplukovník Stewart Blacker, který působil u dělostřelectva a navrhl zbraň, které se po něm začalo říkat „Blacker Bombard“ a která vlastně patřila mezi tzv. násadkové minomety. Taková zbraň má dlouhou tyč, na níž se nachází úderník, kdežto v zadní části granátu se nachází trubka, která se nasadí na tyč, čímž se uskuteční zažehnutí pohonné náplně v trubici. Malá série těchto zbraní se skutečně zhotovila a byla předána domobraně, ale bylo zřejmé, že jejich trhavé granáty by tanky dokázaly nanejvýš poškodit, určitě ne zničit. Blacker se ale v té době dozvěděl o existenci kumulativních náloží a pochopil, že kombinace tohoto principu a „jeho“ násadkového minometu by mohla být vysoce účinným řešením. Navrhl pak zmenšenou, z ramene odpalovanou verzi své zbraně, jež dostala jméno „Baby Bombard“. Zkoušky provedené v roce 1941 však vyzněly negativně a poukázaly mj. na neohrabanost a nespolehlivost Blackerova nového výtvoru. To mohl být i konec, ale do situace se nečekaně vložil vládní odbor MD1, jemuž se přezdívalo „Churchillovo hračkářství“ a kde se vyvíjely nekonvenční zbraně mj. pro guerillový boj a budoucí invazi do Evropy. Jako jedna z hlavních osobností tam pracoval major ženistů Millis Jefferis, jenž dospěl k závěru, že zbraň „Baby Bombard“ v sobě ukrývá velký potenciál, avšak potřebuje některé změny, aby se proměnila v prakticky skutečně použitelný prostředek.

Princip fungování vrhače PIAT
Jefferis tedy upravil Blackerův prototyp do podoby, která poté úspěšně absolvovala zkoušky a které se určitou dobu říkalo „Jefferis Shoulder Gun“. Dokonce i sám Churchill zastával názor, že zbraň by se takhle měla jmenovat i nadále a že hlavní zásluhy patří Jefferisovi, ale nakonec většinu odměny za vynález získal Blacker a armáda vytvořila oficiální název PIAT (Projector, Infantry, Anti-Tank). Do služby tak byla nová zbraň oficiálně zavedena v létě 1942 jako PIAT Mk 1 a zůstalo právě jen u toho, protože žádná další verze nevznikla. Vojáci se na ni zpočátku dívali s nedůvěrou, která vycházela mj. z velké hmotnosti či nepříliš pohodlné obsluhy, ovšem v oné situaci zkrátka nic lepšího k dispozici nebylo. Velkou výhodou zbraně PIAT byl fakt, že šlo o velice jednoduchý a laciný výrobek. Její tělo tvořila ocelová roura, jež měla v zadní části mohutnou opěru. Vevnitř roury se nalézala pohyblivá trubka, jež do jisté míry zastávala úlohu závěru, byla ovinuta pružinou a měla v sobě zašroubovanou další trubici, jež měla na předním konci úderník. K přední části vnější roury bylo připojené korýtko, kam se ukládal náboj, který tvarově připomínal minometný granát. V přední části měl distanční zapalovač, nesl mohutnou kumulativní hlavici (tzn. dutou kovovou číšku obalenou trhavinou) a za ní následovala dlouhá stabilizační trubka. V té se v přední části (tj. hned za hlavicí) nalézala hnací náplň, zatímco na zádi trubky byla přivařena čtyři křidélka a okolo nich kruhový prstenec. Na jednom z křidélek bylo umístěno pouzdro pro zapalovač, jenž se těsně před výstřelem našrouboval na granát, ten se pak umístil do korýtka a bylo možno vypálit. Napnutá pružina vymrštila vnitřní trubici, pak úderník narazil na zápalku v stabilizační trubce granátu a došlo k explozi. Granát vyletěl a síla exploze současně napnula pružinu pro další výstřel, avšak před první ranou bylo nezbytné toto napnutí pružiny provést ručně, což nebylo příliš snadné.

Plusy a minusy neobvyklé zbraně
Právě nutnost ručního napínání masivní pružiny patřila mezi hlavní důvody stížností vojáků, a ačkoli předpisy říkaly, že ve správné poloze by to měl (za použití všech čtyř končetin) zvládat i jediný muž, ve skutečnosti to byla velká dřina i pro dva vojáky. Vedle toho se pružiny někdy lámaly nebo zasekávaly, což zbraň samozřejmě vyřazovalo z činnosti, nehledě k tomu, že ono napínání v chaosu a stresu bojové situace bylo samo o sobě nebezpečné. PIAT byl dosti těžký, přestože byl ve srovnání s jinými typy ručních protitankových zbraní menší, ovšem kvůli váze vnitřní trubice a mohutné pružiny celková hmotnost značně narostla. Na přední části zbraně se nalézala pevná dvojnožka k opoře při palbě, zatímco na horní části těla byla umístěna sklopná muška a hledí. Rozměrnou spoušť chránil velký lučík s rukojetí a zbraň měla též jednoduchou pojistku. Nápadným a nezvyklým prvkem byl řetízek se zátkou, která sloužila k ucpání otvoru pro průnik úderníku do prostoru nábojového korýtka, jelikož jinak by se tímto otvorem mohly do zbraně dostávat nečistoty. Samotný PIAT se nakonec projevil jako poměrně spolehlivý, ale relativně často docházelo k částečnému selhání střeliva. Granát sice vylétl k cíli, jenže výbuch nevyvinul dostatečnou sílu na opětovné napnutí pružiny, a tak muselo dojít na výše zmíněné a vždycky hodně neoblíbené ruční napínání. Současně je ovšem nutné zdůraznit, že kumulativní hlavice granátu fungovala zpravidla výtečně a zvládla prorazit čelní pancíř většiny německých tanků, jelikož průbojnost 120 mm oceli stačila i na obávaný Tiger. Vedle toho vznikla munice trhavá a kouřová, a tak se PIAT kromě destrukce obrněnců uplatnil i jako efektivní nástroj pro palebnou podporu pěchoty. Existovaly také tři typy nebojových granátů, a to cvičný k nácviku nabíjení (obsahoval jen zátěž v zájmu shodné váhy), inertní školní pro seznámení s konstrukcí a konečně „slepý“ granát pro praktický výcvik ve střelbě.

Nasazení v Normandii či Polsku
Díky jednoduché a laciné konstrukci se mohla rozjet skutečně masová produkce vrhačů PIAT, kterých tak do konce války vzniklo přes 115 000 kusů. Prvními uživateli se pochopitelně staly armády Velké Británie a zemí Commonwealthu, takže prvními vojáky, kteří PIAT nasadili při „ostrém“ boji, se v červenci 1943 stali Kanaďané během invaze na Sicílii. Probíhaly však také dodávky pro další spojenecká vojska, tedy pro exilové armády některých okupovaných států a pro partyzánské jednotky v Evropě i v Tichomoří. Vrhače PIAT proto postupně obdrželi např. Belgičané, Filipínci, Francouzi, Jugoslávci, Malajci, Nizozemci, Poláci a Řekové, kromě toho bylo zhruba 1000 kusů odesláno Rudé armádě. Jistě nejznámější případ nasazení vrhačů PIAT reprezentují první hodiny a dny bojů v Normandii, neboť Britové dokázali díky svým zbraním vyřadit pozoruhodný počet německých tanků. Pozdější analýzy ukázaly, že vrhače PIAT měly na kontě kolem 7 % všech obrněnců Třetí říše, které Britové v Normandii zničili. Když potom došlo na střety ve městech, projevila se jedna původně opomíjená výhoda zbraně PIAT, a sice absence jakéhokoli zpětného zášlehu (který byl u bezzákluzových a raketových zbraní velikou komplikací), což umožňovalo palbu z budov či střelbu s velkým úhlem náměru. To ocenili též francouzští a polští partyzáni, a tudíž se vrhače PIAT dočkaly intenzivního použití také během varšavského povstání. Vojska Commonwealthu užívala neobvyklou zbraň do konce války, ale její kariéra tím zdaleka nekončila. Mladý Izrael nasadil PIAT ve válce o nezávislost, Austrálie je použila v Koreji a sami Britové je poslali do výslužby až počátkem 60. let. PIAT sice zůstal kuriozitou, jejíž princip už poté nikdo nepoužil, avšak navzdory slabinám se vcelku osvědčil a v zoufalé situaci nabídl jednoduché a pragmatické řešení.
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Parametry zbraně PIAT
Průměr hlavně: 83 mm
Délka zbraně: 0,99 m
Hmotnost zbraně: 14,51 kg
Hmotnost střely: 1,36 kg
Úsťová rychlost: 76 m/s
Efektivní dostřel: 100 m
Maximální dostřel: 320 m
Průbojnost pancíře: 120 mm
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