Sovětské improvizace:
Obrněné traktory pro obranu vlasti

V televizních záběrech ze současných konfliktů často vídáme i různá provizorní obrněná vozidla. Poněkud méně známým faktem však je, že se podobné improvizace používaly už ve druhé světové válce. Zejména v Sovětském svazu vzniklo hned několik typů obrněnců označovaných svéráznou složeninou „bronětraktory“.

Sýrie, Irák, Libye, Somálsko, Mexiko, Ukrajina a jiné země zmítané vnitřními konflikty jsou i prostředím, jež velmi přeje stavbě improvizovaných zbraní. Nejrůznější ozbrojené skupiny tak často nasazují v boji provizorní obrněná vozidla, většinou vytvořená na bázi běžných civilních dopravních prostředků od osobních aut po traktory. Ačkoliv se může zdát, že jde o „vynálezy“ ze současné éry asymetrických válek, ve skutečnosti se takové konverze objevovaly už během celého 20. století, a to včetně obou světových válek. Nejvíc takových improvizací je známo ze SSSR z počátečního období Velké vlastenecké války.

Myšlenka maršála Tuchačevského
První obrněné improvizace se v Rusku vyskytly již za první světové a občanské války, kdy šlo většinou o nákladní automobily „podomácku“ doplněné pancířem, případně i výzbrojí. Setkali se s nimi rovněž českoslovenští legionáři na Sibiři. Je známo, že malý počet podobných kreací provozovala v prvních poválečných letech i etablovaná Rudá armáda, ale rozvoj průmyslu pak samozřejmě vedl k užívání standardizovaných vojenských vozidel, a tudíž většina improvizací zamířila do šrotu. Přesto ale existoval jeden hodně vlivný muž, který prosazoval něco, co bylo tomuto přístupu dosti blízké. Maršál Michail Nikolajevič Tuchačevskij, hlavní strůjce reforem Rudé armády na přelomu 20. a 30. let a nejznámější oběť Stalinových masových čistek, tvrdil, že by Sovětský svaz měl využít potenciál svého strojírenského průmyslu k výrobě vozidel, jež budou vhodná pro civilní i vojenský provoz. Proto navrhoval, aby se v národním hospodářství i v ozbrojených silách používala vozidla buď shodná, nebo co nejvíce technicky příbuzná, což mělo znamenat mj. identické podvozky pro traktory i tanky. Sám Tuchačevskij byl sice v roce 1937 popraven, některé jeho návrhy však došly uplatnění, takže Rudá armáda rozsáhle užívala pásové traktory (jako Staliněc S-65), kterých byl Sovětský svaz vůbec největším producentem na světě a které standardně sloužily v civilním provozu.

Zoufalá situace žádá zoufalé kroky
Tuchačevského myšlenka tanků s traktorovými podvozky se znovu dostala na stůl v létě 1941, když se SSSR stal cílem operace Barbarossa. Armády agresorů rychle postupovaly, takže brzy ohrožovaly města s hlavními podniky, jež zajišťovaly dodávky zbraní. 20. července 1941 tedy vydal Státní výbor obrany svůj Příkaz č. 019, který měl titul „O zesílení pancíře lehkých tanků a o pancéřování traktorů“. Dvě největší sovětské továrny na výrobu traktorů, tedy Charkovský traktorový závod (ChTZ) a Stalingradský traktorový závod (STZ), dostaly na této bázi rozkaz, aby spustily výrobu obrněných vozidel na podvozcích traktorů. Druhý z nich to nedokázal, ale v Charkově se podobný program skutečně rozběhl. Jeho výsledkem se stalo vozidlo ChTZ-16, nejznámější ze sovětských „bronětraktorů“. Objevilo se i několik jiných typů, ale žádný z nich se v boji příliš neosvědčil. Horečná výroba improvizací nemohla Sovětský svaz spasit a rychle se ukázalo, že jedinou šancí je evakuace výrobních závodů dál na východ. Němci sice obsadili území, kde se nacházela asi třetina sovětského průmyslu, avšak přes 2500 podniků i s více než 10 miliony zaměstnanců i jejich rodinných příslušníků bylo přesunuto převážně za Ural. To se pak ukázalo jako jeden z rozhodujících faktorů sovětského vítězství, přesto však i nepodařené, ale zajímavé „bronětraktory“ mají v historii své místo.
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Pancéřovaný traktor ChTZ-16
Koncept nejznámějšího sovětského „bronětraktoru“ byl původně vypracován v institutu NATI (Vědecký auto-traktorový institut). První návrh počítal s kanonem ráže 37 mm, ale poté dostal přednost 45mm kanon typu 20K. Coby podvozek se zkoušely nejméně čtyři typy traktorů, a to 1TMV, STZ-3, STZ-5 a SChTZ-NATI, z nichž dostal přednost druhý jmenovaný, ale původní dodavatel traktoru, tedy závod STZ, kvůli nedostatku surovin nedokázal výrobu rozběhnout, a proto ji zajišťoval jen charkovský podnik ChTZ. Oproti původnímu designu ale stejně provedl několik změn, neboť spojil základ povozku STZ-3 a pojezdová kola a pásy ze STZ-5. Vozidlo dostalo „traktorové“ jméno ChTZ-16, pod nímž je nejznámější dodnes, ovšem některé dobové dokumenty užívají „tankové“ označení T-16. Vedle kanonu mělo rovněž 7,62mm kulomet DT a obě tyto zbraně byly vestavěny v jednoduché ocelové korbě, jejíž tvary přibližně odpovídaly tvaru původní karosérie traktoru. Korby vznikly snýtováním či svářením z ocelových plechů o tloušťce 10 až 25 mm. Výsledek vážil zhruba 7 tun, měl obvykle osádku dvou mužů a nemohl jezdit rychleji než nějakých 20 km/h. Produkce začala v srpnu 1941 a do poloviny září, kdy se zahájila evakuace závodu na východ, bylo vyrobeno nejspíše 70 až 100 exemplářů. Většina se zapojila do zoufalé (a neúspěšné) obrany Charkova a vzhledem k povaze jejich konstrukce asi nepřekvapí, že tam většina byla také zničena. Několik kusů se objevilo v jiných oblastech, mj. u Kyjeva, Leningradu a Moskvy, ale zprávy o jejich použití jsou velmi sporné. Do současnosti se žádný originální kus nezachoval, existují ovšem nejméně dvě repliky, které se od sebe dosti odlišují. Ostatně i dobové fotografie ukazují, že jednotlivé kusy ChTZ-16 nevypadaly zdaleka identicky. Replika, jež se nalézá v muzeu v Kyjevě, má dokonce 20mm letecký kanon ŠVAK, byť do reálných ChTZ-16 se tato zbraň zřejmě nemontovala.

Pancéřovaný traktor NI-1
Pokud byl ChTZ-16 výsledek „shora“ nařízeného projektu, další sovětský improvizovaný tank vznikl pouze jako iniciativa pracovníků továrny, ačkoli pak zřejmě získal také „posvěcení“ od oficiálních orgánů. Dochovalo se o něm jen málo spolehlivých zpráv, lze však objevit spoustu spekulací a fabulací. Týká se to ostatně i názvu, jelikož se zdá, že vozidlo nikdy nemělo žádné oficiální armádní označení. Většinou se mu říkalo „Na Ispug“, což lze volně přeložit jako „Na odstrašení“. Zkracovalo se to jako NI, popř. NI-1, v pozdějších zdrojích však najdeme i názvy jako „Terror Tank“ nebo „Tank z Oděsy“, což odkazuje na skutečnost, že toto vozidla vyráběl Závod Lednového povstání v Oděse. Část prací však probíhala v Závodě Říjnové revoluce, ze kterého pocházely obrněné korby, které se posléze v prvním zmíněném podniku montovaly na šasi traktorů STZ-5. K výrobě koreb se použila ocel z loděnic, NI-1 však měl vlastně cosi jako vrstvený pancíř, neboť mezi vrstvami oceli se nacházela guma a dřevo. Na rozdíl od obrněnců ChTZ-16 měly „tanky“ NI-1 i otáčivé věže, v nichž byly umístěny různé zbraně. Zdroje mluví např. o kanonech ŠVAK, 5K a 20K ráže 20, 37 a 45 mm, o kulometech PM a DŠK ráže 7,62 a 12,7 mm či o plamenometech, kromě toho se do korby mohly instalovat kulomety DT. Mnoho pramenů uvádí, že NI-1 nejdříve vznikaly zejména coby „bluf“, který měl Němcům ukázat, že SSSR má větší počet tanků, ale že pak slavily i jakýsi úspěch v boji. Důvodem byl patrně fakt, že vyrazily do boje proti méně kvalitním rumunským jednotkám, jež navíc vůbec nečekaly, že by se mohly ve svém sektoru setkat s tanky. NI-1 se účastnily též dalších bojů na Ukrajině, ale bez vlivu překvapení už jejich efektivita klesala. Žádný originální NI-1 se nezachoval, ačkoliv muzea v Rusku a na Ukrajině vystavují několik jeho replik.

Samohybný kanon ZIS-30
Postup německých tanků znamenal ohromný šok pro sovětskou armádu, jež postrádala účinné samohybné protitankové zbraně. Hitlerovy divize totiž nevítězily ani tak díky kvalitě techniky (jež byla v řadě ohledů diskutabilní), ale zejména díky překvapení, vyspělé taktice a důrazu na manévr. 1. července 1941 proto obdržely tři továrny, a to Závod č. 4 ve Sverdlovsku, Závod č. 8 v Podlipkách a Závod č. 92 v Gorkém, rozkaz k výrobě samohybných protitankových děl na již existujících podvozcích. První z nich k tomu použil 37mm kanon, druhý zbraň ráže 85 mm a konečně třetí kanon ZIS-2 ráže 57 mm. Zelenou dostal ten posledně uvedený, jehož projekty se zdály jako nejvíce životaschopné. Během července v horečném spěchu dodal dva prototypy na různých podvozcích, a to VMS-30 na šasi obrněného pásového tahače T-20 Komsomolec a VMS-31 na podvozku automobilu GAZ-AAA. Druhý prototyp byl sice stabilnější, takže mohl střílet přesněji, ale přednost dostal pásový model, protože nabízel větší průchodnost v terénu a vyšší odolnost. 1. září 1941 měla začít výroba samohybného kanonu, jenž dostal finální jméno ZIS-30, jenže ve skutečnosti se muselo čekat až do 21. září, než moskevský Závod č. 37 dodal do Gorkého první zásilku tahačů T-20. Během necelého měsíce převzala armáda okolo stovky ZIS-30, které nasadila zejména na jihu a při bojích o přístupy k Moskvě. První zprávy mluvily o úspěchu, avšak v zoufalé situaci, v níž se SSSR nalézal, se za „úspěch“ označovalo všechno, co nebylo totálním debaklem. ZIS-30 nepochybně sehrály pozitivní roli, ale pozdější hlášení o nich hovořila jako o zbraních, jež jsou nestabilní a přetížené a poskytují pouze malou odolnost a malou zásobu střeliva. Přesto se ZIS-30 sporadicky objevovaly v bojích až do léta 1942, kdy byla ona stovka kusů zničena. Závod č. 92 zkoušel také vozidlo VMS-41 na polopásovém šasi ZIS-22, ale tento prostředek zůstal jen ve fázi prototypu.

Obrněný automobil ADG-R
Sovětská armáda měla zkušenosti s provizorním pancéřováním nákladních vozů nejen z údobí „své“ občanské války, ale i z konfliktu ve Španělsku. Tam se totiž sovětští vojáci mohli setkat s vozidly, jimž se souhrnně říkalo „Tinzaos“. Republikánská armáda tak řešila svůj nedostatek obrněných vozidel. Šlo o různá nákladní auta, autobusy či kolové traktory, na něž se montoval provizorní pancíř, resp. nové obrněné karosérie, někdy i výzbroj, většinou ve formě kulometů. Zdá se pravděpodobné, že si v červnu 1941 na tyto zkušenosti vzpomněl kdosi v Estonsku, jež tehdy tvořilo faktickou součást SSSR. Mnozí Estonci tak vnímali Němce jako osvoboditele od sovětské okupace, takže ještě před příchodem Němců povstali proti Rudé armádě. Ta se ocitla v kritické situaci, protože neměla v Pobaltí ani dostatek techniky k obraně před Němci, a tudíž nemohla postrádat vozidla pro potlačení povstání. Tamní loděnice tedy zhotovily nejméně dva provizorní obrněné automobily, obvykle označované jako ADG-R, byť oficiální jméno zřejmě nedostaly. Vznikly na základě šestikolových nákladních vozidel ADG, jež původně pocházela od rakouské firmy Austro-Daimler a v SSSR se vyráběla licenčně. Dostaly proto jednoduchou karosérii z pancéřové oceli a hranatou věž, kde se nacházel kulomet PM kalibru 7,62 mm, tzn. slavný Maxim. O výsledcích bojového nasazení se nedochovaly přesné zprávy, jisté ovšem je, že minimálně jedno vozidlo padlo do rukou německých vojáků. Objevila se dokonce teorie, že skutečný původ obrněnců ADG-R je zcela jiný; údajně si je měli postavit estonští protisovětští bojovníci na podvozcích automobilů ADG, které obdrželi od Němců. Na několika fotografiích ADG-R je ovšem čitelná azbuka a existuje i snímek se sovětskými námořníky, takže pravdě je asi přece jen blíže původní tvrzení o sovětském designu.
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