Projekty tanků Škoda:
Plzeňské obrněnce pro Wehrmacht

Společnost Škoda Plzeň se řadila mezi nejúspěšnější a nejrespektovanější české podniky, a tudíž o její ovládnutí usilovali i nacisté. Po okupaci českých zemí se proto stala součástí koncernu Reichswerke Hermann Göring a zapojila se do německého válečného úsilí, což přineslo i zrození několika návrhů nových tanků.

Už v údobí habsburské monarchie získala firma Škoda Plzeň velký respekt a vybudovala si na světovém trhu silnou pozici, v čemž pokračovala také v časech první republiky. Plzeňská děla se stala vážnou konkurencí i pro výrobky takových gigantů, jako byl německý Krupp a britský Vickers. Okupace českých zemí v březnu 1939 tak přinesla nejen to, že se německé zbrojovky zbavily konkurence, ale též možnost zapojit vývojový a výrobní potenciál plzeňské fabriky do služeb Třetí říše, čehož Němci samozřejmě využili.

Němci požadují nový lehký tank
Zpočátku fungovala Škoda pod nacistickou kontrolou jenom jako výrobní podnik, ale již roku 1940 dorazila i žádost o vývoj nového typu obrněnce. Kampaň v západní Evropě totiž ukázala silné a slabé stránky německých lehkých a středních tanků s tím, že u těch lehkých zcela jasně převažovaly slabiny. Panzerwaffe tedy potřebovala lehký tank nové generace, který by sloužil především pro průzkum. 30. července 1940 proto vydala specifikace na takové vozidlo, jež se při hmotnosti 11 až 13 tun mělo chlubit rychlostí 50 až 60 km/h. V srpnu se zadání upřesnilo a obsahovalo váhu 10,5 tuny a rychlost 60 km/h. Výzbroj měl tvořit kanon ráže 20 nebo 37 mm. K výrobě se mělo použít svažování, nikoliv už překonané nýtování. Německá armáda oslovila tři společnosti, a to Škodu Plzeň, ČKD (za okupace fungující pod jménem BMM) a MAN, jež měly pro účely zkoušek vyrobit po pěti prototypech. Plzeňští inženýři se hned pustili do práce a do konce roku 1940 měli hotovou projektovou dokumentaci vozidla zvaného T-15. Číslice 1 uváděla, že jde o lehký tank, kdežto pětka znamenala pátý typ této kategorie (např. lehký tank vz. 35 firma vedla pod jménem T-11). Záhy začala stavba prvního prototypu T-15, který vyjel z bran továrny v říjnu 1941, a v prosinci 1941 jej doplnil druhý. Konstrukčně vzato se jednalo o velmi konvenčně pojaté vozidlo, které víceméně rozvíjelo základní design LT vz. 35, ovšem s využitím některých nových technologií. V přední části korby měli svoje místa řidič a radista, zatímco ve věži seděli další dva muži, a to velitel-střelec a nabíječ. Průzkumnou úlohu nového tanku potvrzovalo několik nápadných průzorů ve věži.

Nepřesvědčivé výsledky zkoušek
Primární výzbroj tvořil 37mm kanon Škoda A-19, pro který se dopravovala zásoba 78 nábojů. Vedle něj se nalézal kulomet MG 34 ráže 7,92 mm se zásobou 2100 nábojů, ale oproti starším typům tanků chyběl obvyklý kulomet umístěný v čele korby, jenž se v praxi ukázal jako málo užitečný. V průběhu roku 1941 německá armáda opět změnila specifikace a žádala kanon ráže 47 mm. V roce 1942 přišla druhá změna a plánovala se montáž věže s kanonem KwK 39 L/60 ráže 50 mm, jenže to by se mohlo uskutečnit až u pozdějších kusů, protože všichni tři zájemci dodali prototypy s 37mm děly. Vedle druhého prototypu T-15 se na známý armádní polygon u Kummersdorfu vypravila také dvě vozidla ČKD TNH n.A. (tedy vlastně varianta LT vz. 38) a jeden tank MAN PzKpfw II n.A. Testy probíhaly od března do května 1942 a nejlépe si v nich vedly prototypy od ČKD, zatímco tank T-15 se příliš neosvědčil a zaznamenal řadu problémů, a proto se vrátil do Plzně k přepracování. Na podzim 1942 proběhlo druhé kolo zkoušek, které opět skončilo nejlepšími výsledky vozidla TNH n.A., kdežto T-15 byl označen jako nevyzrálý a jeho sériová výroba se nedoporučovala. Navzdory závěrům testů ovšem armáda rozhodla, že vybere vozidlo značky MAN, které pak zavedla pod názvem PzKpfw II Ausf. L neboli Luchs. Zbrojovka Škoda se nehodlala vzdát, na vlastní náklady pokračovala v úpravách T-15 a chtěla vyrobit další prototypy, což se jí do konce války skutečně povedlo. Ještě krátce po osvobození se o T-15 krátce uvažovalo pro čs. armádu či pro vývoz, ale koncepce již byla zjevně zastaralá a pětice hotových vozidel nakonec putovala do šrotu.

Plovoucí, hybridní a střední typy
Škoda Plzeň za okupace v omezeném měřítku pokračovala rovněž v některých meziválečných projektech, které vzbudily pozornost Němců. Jednalo se např. o plovoucí vozidlo ŠOT (Škoda obojživelný tank), známé též pod názvem TO (tank obojživelný). Testy probíhaly v létě 1939, nepřinesly však uspokojivé výsledky a projekt byl zastaven. Součásti prototypu se pak použily pro stavbu dalšího pokusného vozidla nazvaného ŠET (Škoda elektrický tank), popř. TE (tank elektrický). Jeho pohon se dá popsat jako „hybridní“, jelikož jeho hvězdicový spalovací motor s výkonem 114 kW sloužil k pohonu elektrického generátoru, který produkoval proud pro dva elektromotory, každý o výkonu 48 kW. Také zatáčení vozidla se dělo elektricky, protože páky a pedály řízení měnily směr i rychlost chodu elektromotorů. Testy však opět přinesly rozporné výsledky a projekt definitivně skončil. Dále naopak běžely práce na středním tanku T-22, jenž vznikl na základě obrněnce T-21, který sice prohrál ve výběrovém řízení s vozidlem V-8-H od ČKD, ale vzbudil zájem Maďarů. Dalším vývojem T-22 pak vznikl maďarský tank Turán, což se však už nalézá mimo rámec tohoto článku. Následoval prototyp T-23, který zahájil zkoušky v únoru 1941 a najezdil přibližně 9000 km, ovšem jeho koncepce již byla překonaná. Mezitím se novým ředitelem plzeňské fabriky stal Wilhelm Voss, pod jehož vedením vznikaly projekty samohybných děl na šasi T-21, T-22 a T-23, jež měla nést 75mm protitankové kanony A-16 či 149mm houfnice sIG 33. Zůstalo však jenom u výkresů a modelů, protože na konci roku 1941 nabraly práce pod Vossovým vedením zcela jiný směr.

Plzeňská odpověď na tank T-34
Již první zkušenosti německé armády ze Sovětského svazu totiž napovídaly, že sovětské tanky budou představovat hodně vážný problém, zatímco potenciál dosavadních německých vozidel se blíží svým limitům. Znamenalo to urychleni dosud okrajového projektu těžkého tanku (jenž vedl k typu Tiger) a k vývoji nového středního tanku, budoucího vozidla Panther firmy MAN. Obecně se ví, že kromě ní o zakázku usilovala i společnost Daimler-Benz, ale podstatně méně známý fakt představuje zájem firmy Škoda Plzeň, resp. ředitele Vosse, jenž tedy koncem roku 1941 pověřil své podřízené rozpracováním projektu nového středního tanku T-24. První plány byly hotovy v únoru 1942 a počítaly s vozidlem o váze asi 18,5 tuny. Německé úřady mu daly zelenou a potvrdily také svou podporu vývoje dalšího, silněji pancéřovaného vozidla, které by vážilo zhruba 23 tun. Tento projekt dostal tovární jméno T-25. V září 1942 bylo rozhodnuto o zastavení prací na slabším T-24 a veškeré úsilí se mělo soustředit na „pětadvacítku“, jež se dle tehdejších předpokladů měla na jaře 1943 dostat do stádia zkušebního prototypu. Konstrukčně šlo o vozidlo dramaticky odlišné od všech předchozích výrobků z Plzně, protože již odráželo i nové poznatky o bojovém nasazení tanků, resp. informace o sovětském obrněnci T-34, čemuž proto odpovídalo řešení pohonné soustavy, pancíře či výzbroje. Pro pohon se zvažovaly různé typy agregátů včetně dieselových, ale nakonec zůstalo u benzinových dvanáctiválců. T-24 měl obdržet motor chlazený vodou, zatímco pro T-25 se počítalo se vzduchem chlazeným hlavním motorem, který měl doplňovat ještě pomocný agregát.

Konec Vossových velkých plánů
Hlavní motor o objemu skoro 20 litrů měl dodávat výkon až 320 kW, zatímco pomocný motor s výkonem 37 kW měl zajistit jeho startování a pohon dvou mohutných ventilátorů. Obrněnec měl dosahovat rychlosti až 60 km/h. Mezi charakteristické rysy nových škodováckých návrhů patřil nápadně skloněný pancíř, jenž se zjevně inspiroval sovětským vzorem. Čelo korby T-24 i T-25 mělo mít max. tloušťku 60 mm, zatímco boky a záď měla tvořit ocel silná 10 až 20 mm u prvního z obrněnců, resp. 20 až 25 mm u druhého. V korbě měli sedět řidič a radista, kdežto ve věži se nacházela místa velitele a střelce. Pro oba tanky se počítalo s děly ráže 75 mm. Typ T-24 měl dostat kanon A-13, jenž by na vzdálenost 1500 m prostřelil asi 70 mm oceli. Zásoba munice měla obsahovat 50 nábojů. Tank T-25 měl nést kanon A-18, jehož průbojnost na 1000 m činila 98 mm, a k dispozici by bylo 60 nábojů. Pomocná výzbroj obou tanků se shodovala a zahrnovala dva 7,92mm kulomety MG 34 se zásobou 3000 ran. Některé zdroje uvádějí, že pro T-25 se počítalo i s revolverovým poloautomatickým nabíjecím zařízením. Jako zajímavost se dá doplnit, že se kanon A-18 dočkal i výroby prototypu a střeleckých zkoušek, tank T-25 však neopustil stádium modelu, jelikož koncem roku 1942 byl projekt zastaven kvůli narůstajícímu nedostatku materiálu v Hitlerově říši. Stejně pak dopadly též studie dvou samohybných děl na šasi T-25, jež měla dostat 105mm houfnici leFH 43 či 149mm houfnici sFH 43. Část výsledků těchto prací se však po válce uplatnila v projektech nových tanků a samohybných děl, které se v Plzni začaly rodit pro armádu osvobozené republiky.
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Výzbroj pro Tiger a Panther
Kromě vývoje vlastních obrněných vozidel probíhaly v plzeňské továrně též práce na výzbroji pro německé konstrukce tanků. K některým inženýrům podniku Škoda měl koneckonců vazby i Ferdinand Porsche. Zejména proto ve vývojovém oddělení firmy vznikl program alternativní věže pro Porscheho chystaný těžký tank, resp. vozidlo Tiger (P). Místo kanonu ráže 88 mm se počítalo se zbraní kalibru 105 mm s hlavní o délce 40 násobků ráže, celý návrh však zůstal jen na papíře a nakonec se neprosadil ani samotný tank Tiger (P). Snad ještě zajímavější je ovšem návrh z roku 1944, který tvořil součást vývoje nové verze středního tanku Panther, jež dostala jméno Ausf. F. Plzeňská firma dostala úkol zdokonalit 75mm kanon, s čímž začala prostě tím, že odstranila úsťovou brzdu, takže střely dosahovaly větší rychlosti, zákonitě ovšem vzrostla i síla působící na věž, a tudíž se muselo přepracovat i brzdovratné zařízení. Tím ale ještě změny nekončily, protože čeští inženýři navrhli též samočinný nabíjecí systém, jenž měl být poháněn zákluzem hlavně. K systému patřil zásobník na čtyři náboje, jež by se daly vypálit za pouhých šest sekund, což by přineslo teoretickou kadenci 40 ran za minutu! V praxi by se pochopitelně tak rychle střílet nedalo, protože náboje do zásobníku by nabíječ musel zasouvat ručně, ale již schopnost vypálit krátkou „dávku“ by pro tank Panther Ausf. F znamenala ohromnou výhodu. Naštěstí pro armády Spojenců zůstalo pouze u návrhu.

Parametry tanku T-15
Standardní osádka: 4 muži
Bojová hmotnost: 11,1 t
Celková délka: 4,58 m
Celková šířka: 2,17 m
Celková výška: 2,16 m
Výkon motoru: 162 kW
Max. rychlost: 60 km/h
Dojezd na silnici: 200 km
Kanon: 37mm Škoda A-19
Kulomet: 7,92mm MG 34
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