Projekt tanku EMIL:
Těžká váha pro švédskou armádu

Na počátku studené války armády vyhodnocovaly a aplikovaly poučení z nedávno ukončeného konfliktu, což se samozřejmě týkalo i vývoje obrněných vozidel. Řada zemí pořád věřila, že má smysl stavět těžké tanky s mimořádně silným pancířem a výzbrojí. Produktem těchto diskusí se ve Švédsku stal pozoruhodný projekt tanku EMIL.

Druhá světová válka znamenala zenit a současně zpochybnění dosavadní koncepce středních a těžkých tanků. Debatovalo se o správném vyvážení palebné síly, odolnosti a pohyblivosti, což postupně vedlo k etablování koncepce „Main Battle Tank“, tedy obrněnců o váze odpovídající dřívějším těžkým tankům, ovšem s univerzálním posláním na úrovni vozidel středních. Přesto však ještě řadu let vznikaly specializované těžké tanky, např. sovětský T-10, fakticky poslední člen legendární řady IS. Pro západní země znamenal zdroj velkých obav, jež měly ve Švédsku za následek zrod vskutku impozantní odpovědi. Ačkoli se projekt EMIL zpravidla označuje za těžký tank, ve skutečnosti se už blížil filozofii MBT.

Poválečné koncepty švédských tanků
Neutrální Švédsko se sice druhé světové války nezúčastnilo, ale z řady zdrojů mělo informace o vývoji vozidel obou stran. V roce 1944 začalo být zjevné, že švédské tankové síly již značně zaostávají, neboť střední vozidlo Strv m/42 by zdaleka nestačilo na sovětský T-34 či německý Panther. Armáda si tedy objednala studie modernizace typu m/42 a také návrhy nových tanků, které měly vážit kolem 30 tun. Kromě samotného tanku s dlouhým 75mm dělem byl navržen i stíhač tanků se 105mm zbraní. Uvažovalo se také o snížení hmotnostního limitu na 25 tun. Na bázi těchto požadavků firma Landsverk připravila studii vozidla TLP-46, avšak armáda v roce 1947 oznámila, že už nemá zájem. Společnost Landsverk poté ještě navrhla 25tunové exportní vozidlo Leo, technicky příbuzné konceptu TLP-46, kdežto armáda požádala o zcela nový tank o váze jen 20 tun, který by nesl 75mm kanon. V té době totiž Švédsko ještě nemělo potřebnou úroveň infrastruktury pro těžší obrněnce. 20tunový tank měl představovat variantu exportního tanku Lansen a kromě ničení obrněnců protivníka se měl starat o podporu pěchoty, což vedlo i k úvaze vyzbrojit jej eventuálně také 105mm dělem. V roce 1950 vznikla maketa typu Lansen o váze 20 tun se 75mm kanonem a vyskytl se i zájem ze strany Pákistánu, avšak sama švédská armáda již pochybovala o účelnosti takového obrněnce. Na konci roku 1950 tudíž vrátila limit hmotnosti na 25 tun a požádala o zesílení výzbroje, takže Landsverk postavil další maketu, jež reprezentovala vozidlo se 105mm kanonem. Začaly též rozhovory se Švýcarskem, díky čemuž se zvažovala obměna nesoucí švýcarskou kopii britského 20liberního (84mm) děla. Mezi další možné odběratele švédských vozidel se tehdy řadilo např. Thajsko a Irsko, avšak roku 1951 se požadavky armády na nový obrněnec od základu změnily.

Rozhodující význam cesty do Francie
Tank Lansen byl totiž označen jako koncepčně zastaralý a nehodící se na moderní bojiště, kde navíc mohly operovat také sovětské těžké tanky série IS. Švédové uvažovali o nákupu vozidel Centurion z Velké Británie či M46 Patton z USA, avšak ani ta by zřejmě nestačila na sovětské obry. Už v roce 1949 byl ostatně vyhodnocován pozoruhodný návrh samohybného děla, jež se označovalo jako 15 cm kanonvagn fm/49. Mělo vážit zhruba 30 tun a jeho 152mm zbraň měla zajistit jak nepřímou podporu na vzdálenost až 25 km, tak ničení sovětských těžkých tanků při vedení přímé palby. Zbraň s hlavní dlouhou 50 násobků ráže měla mít samočinné nabíjení, jež by zaručovalo kadenci přes 15 ran za minutu. Ze švédského zbrojního úřadu KATF (Kungliga Arméförvaltningens Tygavdelning) na tento projekt dohlíželi dva muži, jimiž byli Eric Gillner a Sven Berge, z nichž druhý se později proslavil jako tvůrce designu Strv 103. Pro další vývoj nového švédského tanku však měla rozhodující váhu cesta švédské delegace pod Gillnerovým vedením do Francie, kde se Skandinávci seznámili s novým těžkým tankem AMX-50, lehkým AMX-13 a kořistní německou technikou. Jeden exemplář AMX-13 byl zakoupen pro zkoušky a chybělo pouze málo, aby švédská armáda objednala větší počet, ale pozornost si každopádně získala francouzská myšlenka kyvné věže a některé prvky německého obrněnce Panther, např. řešení pancíře či překrývající se pojezdová kola. Švédská armáda tedy zadala nové požadavky na tank, který dostal název EMIL a měl sloužit jako skutečně víceúčelové vozidlo, které by na bojišti mohlo ničit tanky nepřítele (včetně těch nejtěžších) a zajistilo by i podporu pěchoty. To by ho již v podstatě řadilo mezi obrněnce kategorie MBT.

První kroky ke zrodu těžkého tanku
Švédská armáda o něm zpočátku hovořila jako o středním a pak o těžkém tanku, což je ovšem nutno chápat v místním kontextu. První návrh z roku 1951 počítal s váhou 28 tun, což by bylo daleko méně než 52 tun u sovětského těžkého T-10, dokonce i střední Panther vážil asi 45 tun, ale Švédové tehdy provozovali jen 22tunové „střední“ obrněnce Strv m/42. Kromě samotného tanku EMIL se předpokládal vývoj 155mm houfnice a 57mm protiletadlového kanonu na jeho podvozku, který měl částečně čerpat z návrhu samohybného děla fm/49. Zvažovalo se několik řešení podvozkové části, mj. již zmíněná „německá“ překrývající se pojezdová kola nebo osm párů malých kol, ovšem nakonec zvítězila klasická konstrukce s pěti či šesti páry pojezdových kol, hnacími koly vzadu a napínacími koly vepředu. Zavěšení a odpružení kol mělo být pojato shodně jako u samohybného protiletadlového systému Lvkv 42, tzn. za pomoci hydraulických pružin. Podvozek a korbu řešila opět společnost Landsverk, hlavní výrobce švédských tanků a dalších obrněnců, avšak vývojem výzbroje byla pověřena zbrojovka Bofors, protože armáda si stanovila opravdu neobvyklé specifikace, které odpovídaly spíš „dělostřelecké“ výzbroji, s níž měl větší zkušenosti právě Bofors. Jelikož EMIL měl ničit i těžké tanky a starat se o palebnou podporu pěchoty, od jeho děla se požadovala schopnost střílet výkonnou kumulativní municí i tříštivo-trhavými granáty. Vysokou rychlost palby mělo zajistit automatické zařízení, jež mělo užívat dva bubnové, resp. revolverové zásobníky, každý s jedním typem střeliva. Navíc by tak mohl klesnout počet členů osádky na tři (řidič, velitel a střelec), což by zase umožnilo vozidlo zmenšit, a tudíž by bylo třeba pancéřovat menší objem.

Silný pancíř a nezvykle vyřešená věž
Zařazení návrhu EMIL mezi „těžké“ tanky by se totiž dalo ospravedlnit i faktem, že navzdory rozměrům a hmotnostem na úrovni středního obrněnce by měl pancéřování, které by se mohlo klidně porovnávat s ochranou těžkých vozidel. Čelo věže měla chránit ocel silná 150 mm, a to navíc se sklonem 45 stupňů, což by efektivní tloušťku ještě zvýšilo. Pancíř čela korby měl být silný 70 mm se sklonem 22 stupňů. Uvažovalo se také o dodatečné vrstvě pancéřování na štítu kanonu, což by celkovou tloušťku čela věže zvýšilo dokonce na 200 mm. Ostatně sama věž se musela považovat za výjimečnou konstrukci, jelikož Švédové sice převzali francouzskou ideu kyvné věže, avšak zrealizovali ji odlišně. Místo pohybu celé horní části totiž pojali věž tak, že se měla hýbat jen střední a zadní část s lafetou kanonu a zásobníky, zatímco její přední část se měla jen otáčet ve vodorovné rovině. To by výrazně zlepšilo odolnost věže a stabilizaci děla a také by to eliminovalo (u AMX-13 dosti časté) potíže se změnou náměru. Co se týče výzbroje samotné, nejdříve se počítalo se 105mm drážkovaným kanonem, ke kterému by příslušely dva bubnové zásobníky po osmi ranách a k tomu zásoba dalších šestnácti ran (čili celkem 32). Pak se ale začalo stále více hovořit i o 120mm drážkovaném kanonu se zásobníky po sedmi ranách a celkovou zásobou 28 nábojů. Hmotnost se každopádně měla udržet pod 30 tunami, což mělo zaručovat bezproblémový provoz v tehdejší dopravní infrastruktuře Švédska a zároveň dobrou pohyblivost při použití nejvýkonnějšího agregátu, jaký byl k dispozici. Jednalo se o vzduchem chlazený motor s protilehlými písty (tzv. boxer) od producenta leteckých motorů SFA, jenž by s výkonem 410 kW stačil na nejvyšší rychlost 55 km/h.

Zásadní změny díky motorům z USA
V roce 1952 ale projekt EMIL prošel velkými změnami. V několika uplynulých letech se totiž přece jen značně rozvinula švédská dopravní infrastruktura, takže už nebylo nutno brát takový ohled na nosnost silnic a mostů, a navíc se objevila možnost koupit daleko výkonnější motory od americké firmy Teledyne Continental. Spektrum obsahovalo jednotky AOS-195 (370 kW), AV-1195 (400 kW), AVS-1195 (500 kW) a AV-1790 (600 kW), ovšem na počátku roku 1952 ještě nebylo jasné, jak výkonný agregát budou Američané ochotni poskytnout, a proto vznikly tři nové varianty projektu EMIL, které se odlišovaly hmotnostním limitem, jenž byl odvozený od mohutnosti pancéřování a výzbroje. Varianta E1 se blížila návrhu z roku 1951 a počítalo se u ní s hmotností max. 35 tun, zatímco E2 se měla blížit 40 tunám a u největší E3 by limit činil 45 tun. Všechny tři však pojil fakt, jenž zároveň představoval významnou odlišnost od návrhu z roku 1951, a sice vyšší tloušťka pancéřování korby, jejíž čelo navíc dostalo nápadně lomený tvar, podobný tankům série IS. U návrhů E2 a E3 navíc připadala v úvahu též silnější výzbroj, a sice hladký kanon ráže 150 mm se dvěma zásobníky po šesti ranách. Stále se předpokládalo, že EMIL bude střílet kumulativní a tříštivo-trhavou municí, avšak firma Bofors tehdy vyvíjela nový druh kumulativního střeliva, jehož samotná nálož byla řešena jako podkaliberní, a tak by po opuštění hlavně (podobně jako u průbojného střeliva APDS) odpadly vnější objímky, takže by se zvýšil dostřel a přesnost kumulativní střely. Jednalo se však o dost komplikované řešení, takže se uvažovalo také o klasických podkaliberních průbojných střelách, případně i o střelách s měkkou hlavou (HESH). Díky gyroskopické stabilizaci ve dvou rovinách se mělo dosáhnout přesné palby na nepřátelské tanky vzdálené až 2000 m.

Pokračování debat o kalibru kanonu
Bubnové nabíjecí zařízení mělo zajistit až neuvěřitelnou teoretickou rychlost palby, protože se (v závislosti na ráži kanonu) kalkulovalo s kadencí mezi 30 a 40 ranami za minutu. Armáda se totiž řídila celkem logickou úvahou, že pokud bude Švédsko napadeno nepřátelskými tanky (u čehož se mlčky předpokládalo, že budou sovětské), bude vzdorovat obrovské početní převaze, takže relativně nepočetné švédské tanky by měly být schopny rychle přenášet palbu z jednoho cíle na druhý. Kromě hlavního kanonu měl EMIL mít také dva koaxiální kulomety ráže 8 mm, některé zdroje zmiňují i protiletadlový kulomet ráže 12,7 mm. Největší diskuse se však týkaly hlavního děla, neboť nikdy nebyla nalezena shoda na tom, zda je lepší ráže 120 nebo 150 mm, jenže jisté bylo, že firma Bofors zaznamenávala při vývoji posledně jmenované zbraně značné problémy, protože se nedařilo dosáhnout požadavku na úsťovou rychlost min. 800 m/s. Znovu se tedy dostala na stůl myšlenka použít „jen“ 105mm kanon s úsťovou rychlostí více než 1000 m/s. Kromě modifikace existující zbraně Lvkan m/42 se zvažovala také možnost použít kanon britské či francouzské konstrukce. Na rozdíl od problematického vývoje výzbroje pokračovalo velmi uspokojivě řešení podvozku u firmy Landsverk, a navíc bylo dosaženo průlomu v oboru pohonu. Američané nabídli své nejsilnější agregáty, a tak se dalo počítat s koupí nebo licenční výrobou motorů AV-1790, a firma SFA navíc vytvořila domácí motor F 12, jehož potenciál se pohyboval kolem 670 kW. Bylo tedy zřejmé, že lze uskutečnit nejtěžší plán EMIL E3, v němž se ještě v letech 1953 a 1954 prováděly menší změny ohledně pancéřování, ale každopádně již celý projekt dospěl do stádia, kdy mohl vzniknout prototyp.

Dva podvozky čili „jeřábová vozidla“
Firma Landsverk postavila nejprve působivou dřevěnou maketu ve skutečné velikosti, načež jí bylo na konci roku 1954 nařízeno zhotovit tři prototypy podvozku. Dva z nich měly odpovídat těžkému tanku a měly zahájit testy na jaře 1955, resp. 1956, zatímco třetí se měl stát základem pro 155mm samohybnou houfnici Akv 151 a měl být připravený v roce 1957. Podvozky nesly krycí označení KRV (Kranvagn, jeřábové vozidlo), které se někdy (ne úplně přesně) používá i jako krycí jméno celého projektu těžkého tanku. Firma Bofors však nadále zápasila s vývojem věže a kanonu, takže projekt byl nejprve zredukován na dva podvozky (jeden tankový a druhý pro houfnici) a pak pozastaven, protože firma Bofors uvedla, že nějaký prototyp věže a děla je možno očekávat nejdříve v roce 1957. To by logicky znamenalo veliké zpoždění, a navíc bylo zřejmé, že se vývoj obrněné techniky otáčí jiným směrem, takže boj s těžkými tanky již neměl takovou důležitost. V roce 1955 zahájil testy první hotový podvozek KRV, jenž na místě věže vozil pouze hmotnostní zátěž, a v roce 1956 se přidal druhý. Pojezdové zkoušky prokázaly, že jde o velmi kvalitní konstrukci, takže se ještě objevil nápad ji využít tak, že by se na podvozek KRV usadila věž z tanku Centurion Mk 10, ale armáda dala přednost nákupu „celých“ vozidel Centurion, ačkoli nadále jevila zájem o 155mm samohybnou houfnici. Z té se pak vyvinul typ Bandkanon 1, jemuž se budeme podrobně věnovat v příštím čísle a který využíval šasi nového bezvěžového tanku Strv 103 (více v č. 10/2016). Při vývoji Strv 103 se využil jeden kus KRV, jenž pozbyl dva páry pojezdových kol a dostal pevně umístěný kanon, aby tak mohl simulovat vlastnosti nového tanku. Opět v původní podobě se přestěhoval do muzea ve městě Strängnäs, kde dnes v depozitáři čeká na umístnění do veřejné expozice.
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Kalkulované parametry různých návrhů tanku EMIL

1951
1952 E1
1952 E2
1952 E3
Bojová hmotnost
28 tun
30–35 tun
34–39 tun
36–45 tun
Celková délka
7,40 m
6,40 m
6,40 m
6,75 m
Celková šířka
2,60 m
2,84 m
3,00 m
3,05 m
Celková výška
2,35 m
2,46 m
2,56 m
2,66 m
Světlá výška
0,40 m
0,40 m
0,40 m
0,40 m
Výkon motoru
410 kW
370 kW
500 kW
600 kW
Max. rychlost
55 km/h
48 km/h
56 km/h
60 km/h
Ráže kanonu
105/120 mm
120 mm
105/150 mm
105/150 mm
Zásoba munice
32/28 ran
28 ran
32/24 ran
32/24 ran
Pancíř věže
150/30/30 mm
140/40/20 mm
170/60/30 mm
170/80/30 mm
Pancíř korby
70/20/30 mm
120/20/30 mm
145/30/30 mm
145/40/40 mm
Hodnota tloušťky pancíře je uvedena ve tvaru čelo/boky/záď.
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