První italské tanky:
Obři vedle trpaslíků

Stejně jako další velmoci také Itálie v době první světové války vyvíjela obrněná vozidla. Vyrobila pozoruhodný těžký tank FIAT 2000, hlavním typem se však nakonec stal lehký FIAT 3000, příbuzný slavného vozidla Renault FT.

Během druhé světové války získaly italské tanky mizernou pověst kvůli špatným parametrům a vysoké poruchovosti. S tím dosti kontrastuje situace z počátku 20. století, kdy Itálie náležela naopak mezi pionýry v nové oblasti obrněných vozidel a vyrobila řadu zajímavých typů. Patří mezi ně mj. obrněné automobily Lancia IZM, jež používala i armáda Československa. Italové se však angažovali také v sektoru tanků a jejich obrněnec FIAT 2000, ačkoli vznikl jen v šesti kusech, nesporně zaujal progresivními technickými řešeními, kdežto lehký FIAT 3000 přinesl velké zdokonalení okopírované francouzské konstrukce.

Těžký, dobře obrněný a pohodlný
Program těžkého tanku začal ve slavné italské firmě FIAT v podstatě jako soukromá iniciativa a armáda na něj poskytla finance až později, takže zpočátku probíhal poměrně pomalu. Vznikl s cílem zkonstruovat těžký tank, jenž by se stal základem italských obrněných jednotek a plnil by hlavně roli ochránce a podporovatele útočící pěchoty. Kapitán italské armády Luigi Cassali a inženýr Pavesi navrhli a nechali zhotovit pásové vozidlo se dvěma kulometnými věžemi, jež se označovalo jako FIAT 1000, tento projekt však byl po nepříliš úspěšných testech prototypu zastaven a firma se v srpnu 1916 zaměřila na jiný koncept s označením FIAT 2000. Již v říjnu 1916 začala stavba prototypu, ale teprve na jaře následujícího roku projekt oficiálně podpořila armáda, která pak vozidlo přijala do výzbroje a přidělila mu označení FIAT Tipo 2000 Model 1917. První exemplář byl hotov v červnu 1917 a již na pohled zaujal elegantními tvary, jež jej výrazně odlišovaly od tehdejších britských „krabic“. Korba byla sestavena z nýtovaných plátů pancéřové oceli o síle od 15 do 20 mm a charakteristické kryty na bocích chránily téměř celou boční plochu podvozku (podobně jako u britských obrněnců). Vozidlo tak mělo dosti vysokou odolnost, za což ovšem platilo značně velkou hmotností přibližně 40 tun. K pohonu byl použit původně letecký motor FIAT A12 o výkonu 179 kW, se kterým obrněnec dosahoval na silnici rychlosti zhruba 6 km/h. Dnes to asi vypadá směšně, ale u tehdejších těžkých tanků se jednalo o zcela běžnou hodnotu. V čem FIAT 2000 své tehdejší konkurenty jednoznačně předstihoval, to byl komfort pro osádku. V jiných tancích byly prostory hrozivě stísněné a práce v nich byla utrpením, kdežto rozměrný FIAT 2000 nabízel svým deseti vojákům nezvyklé pohodlí. Oněch deset vojáků zahrnovalo velitele, střelce, nabíječe (tito tři seděli ve věži), řidiče a konečně šest mužů, kteří obsluhovali kulomety v korbě. Motor se nalézal v zádi pod podlahou, odděleně od osádky, jež nebyla tolik obtěžována hlukem a zplodinami.

Obrněnec, který zaujal Mussoliniho
Ono rozložení posádky nám současně prozrazuje, že FIAT 2000 byl skutečně silně vyzbrojen. Prototyp měl na začátku jen kónickou věž s kulometem ráže 14 mm, avšak záhy prodělal jeho arzenál dramatické posílení. Místo kónické věže byla namontována věž polokulovitého tvaru, což samo o sobě představovalo velmi novátorský prvek, protože hladká zakřivená plocha byla pro granáty z nepřátelských kanonů hodně problematickým cílem. Ve věži se nacházel kanon, který měl kalibr 65 mm, ačkoli jeho efektivitu snižovala krátká hlaveň, dlouhá jen 17 násobků ráže. Měl však veliký rozsah náměru, od –10 do 75 stupňů. Kromě toho měl těžký FIAT sedm 6,5mm kulometů FIAT Revelli, a to jeden v každém rohu korby, jeden v každém boku a navíc sedmý v zádi, což ve spojení s kruhovým odměrem věže přinášelo možnost účinně postřelovat prakticky celé okolí obrněnce. Celkově lze říci, že italský těžký tank představoval ve své době velmi moderní prostředek, jenž v řadě ohledů překonával své současníky. Z jeho nedostatků je třeba zmínit zejména velkou hmotnost, kvůli níž by měl zřejmě problémy v těžkém terénu. Do konce války dostala armáda Itálie dva exempláře, resp. popsaný prototyp a jeden shodný tank, ale do bojových akcí již nezasáhl ani jeden. Posléze byla vyrobena ještě čtyři poněkud odlišná vozidla FIAT Tipo 2000 Model 1919. Všech šest tanků se objevovalo zejména na přehlídkách jako doklad síly italské armády a občas byly použity i během cvičení. Část zdrojů uvádí, že na místo přední dvojice kulometů později přišly 37mm kanony. Existují i nepotvrzené informace, že jeden nebo dva tanky byly použity při potlačování povstání Arabů v tehdejší italské kolonii Libyi (a že tam jeden údajně byl zničen). V ocelových obrech nalezl zalíbení rovněž fašistický diktátor Mussolini, který je rád předváděl na různých militaristických akcích režimu, což však nemohlo zakrýt fakt, že na začátku 30. let šlo o již beznadějně zastaralé obludy. Armáda je tak roku 1934 vyřadila a následně poslala na sešrotování, ovšem jeden exemplář byl od roku 1936 jistou dobu vystaven jako památník v kasárnách v Bologni.

Vylepšování francouzského vzoru
Tím nejvýznamnějším důvodem, kvůli němuž byla produkce vozidel FIAT 2000 zastavena po dodání pouhých šesti kusů, byl příchod nového tanku FIAT 3000. Přestože na italskou armádu obři o váze 40 tun hodně zapůsobili, hledala inspiraci i jinde. A u dalších bojujících mocností, hlavně u Velké Británie a Francie, mohla vnímat postupný odklon od těžkých gigantů směrem ke středním nebo lehkým tankům. Jasnou „jedničkou“ byl v té době francouzský Renault FT o váze okolo sedmi tun, jehož vzhled s nízkou korbou a otáčivou věží fakticky předznamenal to, jak měla vypadat drtivá většina pozdějších tanků. Dostal se do arzenálů mnoha dalších států, a to včetně Itálie, která si objednala hned sto lehkých obrněnců (a vedle nich navíc jeden střední Schneider CA1), avšak Francouzi dokázali dodat pouze tři (a jeden Schneider). Italové se tedy rozhodli vyrábět modifikovaný Renault licenčně pod názvem FIAT 3000, armáda si objednala ohromujících 1300 kusů, avšak po skončení války seškrtala kontrakt na 100 vozidel. Vývoj se ale hodně protahoval, jelikož existovala intenzivní snaha obrněnec oproti originálu maximálně vylepšit, což se podařilo, ale za cenu toho, že prototyp finální verze byl hotový až v roce 1920 a sériová výroba začala až v roce následujícím. Armáda proto tank označila FIAT 3000 Model 1921. Od původní podoby se lišil mj. silnějším motorem FIAT, který mu propůjčoval rychlost víc než třikrát větší oproti Renaultu, a lepší výzbrojí, protože ve věži byla zabudována dvojice 6,5mm kulometů (kdežto francouzský tank nesl jenom jeden). Italská armáda tlačila i na vznik verze s 37mm kanonem, jenže ta byla hotova až v roce 1930, a tak obdržela jméno FIAT 3000 Model 1930. Vzniklo okolo 50 kusů, z nichž část byla i exportována, a to do Dánska, Albánie, Lotyšska a paradoxně také do Habeše, proti níž Italové své lehké tanky potom nasadili. Italská armáda je omezeně používala dokonce i během druhé světové války, ačkoliv je zřejmé, že v té době byla již jejich bojová hodnota jen minimální.
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Parametry tanků FIAT 2000 a 3000

FIAT 2000
FIAT 3000
Standardní osádka
10 mužů
2 muži
Bojová hmotnost
40 tun
6 tun
Celková délka
7,38 m
4,29 m
Celková šířka
3,09 m
1,85 m
Celková výška
3,78 m
2,2 m
Výkon motoru
179 kW
37 kW
Max. rychlost
6 km/h
21 km/h
Dojezd na silnici
75 km
100 km
Max. síla pancíře
20 mm
16 mm
Kanonová výzbroj
1×65 mm
1× 37 mm
Kulometná výzbroj
7× 6,5 mm
2× 6,5 mm
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