Duel: SU-85 vs. StuG IV:
Samohybné kanony na východní frontě

Před první světovou válkou představovala samohybná děla zvláštnost, zatímco během ní se z nich stala běžná součást mechanizovaných jednotek. Mezi nejrozšířenější typy patřil sovětský samohybný kanon SU-85 na šasi T-34 a jeho protějškem v řadách Wehrmachtu byl StuG IV využívající podvozek tanku PzKpfw IV.

Je skutečně příznačné, jak ke konstrukci samohybných děl přistupovaly různé válčící velmoci. Pro Francouze, Brity a Američany šlo zejména o nástroje pro nepřímou palbu, a proto lze říci, že vyráběli a provozovali spíše samohybné houfnice. Naopak ozbrojené síly Německa a SSSR představovaly proponenty ofenzivního manévrového způsobu boje, v němž hrály základní roli tanky jako hlavní útočný prostředek. Potřebovaly ovšem i palebnou podporu, a proto německá a sovětská samohybná děla sloužila zejména jako kanony, tzn. zbraně pro nepřímou palbu, jež mohly efektivně ničit „měkké“ cíle i nepřátelské tanky.

Nová „samohybka“ proti „Tygrům“
Sovětská armáda si samozřejmě povšimla, že Němci rozsáhle užívají nejen samotné tanky, ale i samohybná děla na jejich podvozku, označovaná rovněž jako „útočná děla“ (Sturmgeschütz) a stavěná obvykle na podvozku tanku PzKpfw III. Na sovětskou armádu evidentně zapůsobily výkony vozidla StuG III tak, že se na jaře 1942 rozhodla zařadit do výzbroje něco podobného, a to pokud možno rychle a levně. Výsledkem se stalo samohybné dělo SU-122, v podstatě šasi slavného tanku T-34 s novou jednoduchou obrněnou nástavbou, v jejímž čele byla instalována houfnice M-30S kalibru 122 mm. Navzdory původnímu určení spíše pro nepřímou palbu byly tyto zbraně hodně používány coby prostředky přímé podpory, které pálily na německé pěšáky, opevnění apod. V květnu 1943 byly zavedeny i efektivní kumulativní granáty, díky nimž se ze SU-122 stala také poměrně dobrá protitanková zbraň. Vadil však její poměrně krátký dostřel a nízká rychlost palby. V té době ale už sovětští konstruktéři pracovali i na novém samohybném dělostřeleckém prostředku, jehož zrod podnítily zkoušky ukořistěného tanku Tiger. Zjistilo se, že standardní sovětský tankový kanon ráže 76,2 mm dovede prorazit pancíř „Tygra“ jedině na prakticky sebevražednou vzdálenost, a proto bylo rozhodnuto dále vybavovat obrněná vozidla již jen silnějšími zbraněmi ráže 85 mm a více. V seznamu požadovaných vozidel figuroval též samohybný kanon, jenž měl vzniknout zástavbou nového děla do SU-122. Původním hlavním kandidátem byl 85mm kanon S-18, jenže zkoušky záhy ukázaly, že tato zbraň je pro vestavění do zmíněného obrněnce moc velká. Ale zatímco se pracovalo na řešení, nečekaně se objevila i alternativa ve formě kanonu D-5S stejné ráže, jenž nabídnul tytéž palebné výkony při menších rozměrech a vyšší spolehlivosti. Zkoušky provedené v létě 1943 to potvrdily, a proto sovětská armáda dne 7. srpna 1943 zařadila do výzbroje nové samohybné dělo kombinující podvozek a korbu SU-122 s kanonem D-5S, a to pod názvem SU-85.

Slabina v podobě absence kulometu
Vzhledem k naléhavosti situace byla již do konce srpna 1943 vyrobena stovka kusů. Produkce pokračovala až do července 1944, kdy se přešlo na výkonnější variantu SU-100, jež nesla (jak napovídá jméno) kanon ráže 100 mm. Jelikož ovšem po jistou dobu nebyl k dispozici dostatek nového 100mm střeliva, vzniklo kromě asi dvou tisícovek standardních SU-85 také okolo 315 exemplářů vozidla SU-85M, což byla fakticky základní konstrukce SU-100 vybavená původní zbraní ráže 85 mm. Výhodou této varianty byl silnější čelní pancíř, který měl tloušťku 75 mm, zatímco u základního SU-85 byl o 30 mm slabší. Boky a záď obrněnce dostaly, jak bylo v této kategorii techniky obvyklé, pancéřování podstatně slabší (max. 20 mm), protože se očekávalo, že se samohybný kanon bude k protivníkovi vždy obracet čelem. Také se nepředpokládalo, že se zapojí do boje na nejkratší vzdálenost, a proto bylo přijato kontroverzní rozhodnutí nedávat vozidlu SU-85 žádnou pomocnou výzbroj. Chybějící kulomet k obraně proti pěchotě se potom ukázal jako možná největší slabina jinak povedených „samohybek“, jejichž osádky byly v boji proti německým pěšákům odkázány jen na své osobní zbraně. Naopak za velkou výhodu platil dobrý rozhled okolo vozidla, k němuž přispívaly periskopy a velitelská věžička, což podstatně kontrastovalo s tankem T-34, u jehož původní podoby patřil velice špatný rozhled z věže mezi hlavní nedostatky. Vozidlo SU-85M poté obdrželo ještě lepší věžičku, která pocházela z tanku T-34/85. Pokud jde o zásobu munice, v obrněnci SU-85 se standardně dopravovalo 48 nábojů, z nichž obvykle něco přes polovinu tvořila munice protitanková (nejlepší podkaliberní střelivo mohlo na 500 m probít až 145 mm oceli) a zbytek tříštivo-trhavá. Obrněnce SU-85 se objevily v boji v září 1943 při překračování Dněpru a bojovaly až do konce války, při čemž v nich byly samozřejmě nasazovány také československé osádky.

Zrození německého „útočného děla“
Německá armáda pracovala na samohybném („útočném“) dělu již během 30. let, kdy se rodila taktika „bleskové války“. Vlastně šlo o reakci na zkušenost z první světové války, kdy vznikla myšlenka na mobilní obrněný prostředek, který bude doprovázet postupující pěchotu a bude jí pomáhat při ničení opevněných bodů v linii nepřítele. Tuto roli sice mohl plnit i tank, ten však měl v nové německé taktice ústřední roli jako základní, samostatně postupující útočný nástroj, takže nasazení vyspělých tanků k doprovodu pěchoty bylo svým způsobem „plýtvání“. Hodila by se jiná konstrukce, která by mohla být jednodušší, protože by se klidně obešla i bez otáčivé věže, tolik důležité ve vzájemných soubojích tanků. Právě takhle se začalo rodit „útočné dělo“ neboli Sturmgeschütz, zkráceně StuG. Specifikace byly zadány v červnu 1936 a vyskytoval se v nich mj. kanon ráže nejméně 75 mm, schopný probíjet na 500 m pancíř všech tanků a mající max. dostřel 6 km. Roku 1938 byly hotovy první prototypy vozidla, které využívalo podvozek středního tanku PzKpfw III, a proto dostalo označení StuG III. V čele jeho pevné nástavby byl zabudován 75mm kanon StuK L/24, varianta tankového kanonu KwK 37 L/24. Na konci roku 1939 začala sériová výroba, z níž do března 1945 vzešlo 9250 kusů (a podle některých názorů dokonce přes 10 000 kusů), a tak se StuG III stal nejpočetnějším typem německého obrněného vozidla druhé světové války. Jednoduchost i nízká cena útočných děl umlčely všechny kritiky, podle nichž se jednalo o tříštění kapacit, jež se měly využít pro výrobu univerzálnějších tanků. Dobré služby, které StuG III odváděl coby nástroj podpory pěšáků i protitanková zbraň, vedly ke vzniku dalších variant, jejichž délka hlavně se z původních 24 násobků ráže dostala na 43 a nakonec 48 násobků ráže. Rostla i síla čelního pancíře, neboť k původním 50 mm poté přibylo ještě 30 mm přídavné desky. A v roce 1943 vznikl požadavek na podobně koncipovanou verzi tanku PzKpfw IV. Zrodilo se nové útočné dělo StuG IV.

Výzbroj a odolnost vozidla StuG IV
Specifikace požadovaly co největší příbuznost s již zavedenou „trojkou“, a proto firma Alkett, která projekt realizovala, použila pro StuG IV i nástavbu z typu StuG III. Tu samozřejmě bylo třeba prodloužit, aby pokryla delší podvozek tanku PzKpfw IV a nabídnula adekvátní ochranu všem čtyřem členům osádky. V čele nástavby se nacházel 75mm kanon StuK 40 L/48, jenž se používal už v posledních dvou verzích obrněnce StuG III (verze Ausf. F/8 a G) a představoval odvozeninu tankového kanonu KwK 40 L/48. Takto výkonná zbraň mohla velmi účinně střílet i na tanky, protože nejkvalitnější granát s wolframovým jádrem dovedl na 500 m probít pancíř o síle okolo 120 mm. Celková vezená zásoba munice činila 63 kusů. Obrněnec byl opatřen též obrannou výzbrojí v podobě 7,92mm kulometu MG 34, který byl lafetován u jednoho ze dvou poklopů na nástavbě. U prvních výrobních sérií se ovládal ručně a palbu vedl nabíječ, který se při této činnosti kryl mohutným pancéřovým štítem, zatímco u pozdějších vozidel se přešlo na dálkové ovládání kulometu zevnitř vozidla. Pancéřování čela nástavby se shodovalo s tím, jak byly chráněny finální verze „trojky“, dosahovalo tedy tloušťky 80 mm. K odolnosti vozidla se přidávaly také boční přídavné pancéřové desky (alias Schürzen) a vrstva antimagnetické pasty Zimmerit, jež bránila přichycení magnetických min. Sériová produkce obrněnce StuG IV byla zahájena v prosinci 1943 a výrobní čísla se postupně zvyšovala, nikdy však nedosáhla úrovně, kterou si představovalo ministerstvo zbrojního průmyslu, které žádalo 500 kusů za měsíc. Pro zbrojovku Krupp představovalo maximum něco kolem stovky vozidel za měsíc, avšak i tak se do výzbroje německé armády dostalo přes 1140 vozidel, z nichž poslední byla postavena ještě v dubnu 1945. Nikdy se tedy nenaplnily ani představy, že by StuG IV naprosto nahradil svého předchůdce, a oba typy společně bojovaly až do konce války.
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Takticko-technická data vozidla SU-85
Osádka: 4 muži
Bojová hmotnost: 29,2 tun
Celková délka: 8,3 m
Délka korby: 6,1 m
Celková šířka: 3,0 m
Celková výška: 2,45 m
Typ motoru: dieselový V-2-34
Výkon motoru: 375 kW (500 koní)
Max. rychlost: 55 km/h
Max. dojezd: 550 km
Max. tloušťka pancíře: 45 mm
Hlavní výzbroj: 85mm kanon D-5S
Pomocná výzbroj: žádná

Takticko-technická data vozidla StuG IV
Osádka: 4 muži
Bojová hmotnost: 23 tun
Celková délka: 6,7 m
Délka korby: 5,8 m
Celková šířka: 2,95 m
Celková výška: 2,2 m
Typ motoru: benzinový Maybach HL 120 TRM
Výkon motoru: 224 kW (300 koní)
Max. rychlost: 38 km/h
Max. dojezd: 210 km
Max. tloušťka pancíře: 80 mm
Hlavní výzbroj: 75mm kanon StuK 40 L/48
Pomocná výzbroj: 7,92mm kulomet MG 34

Měření sil
Oba popisované samohybné kanony byly v podstatě improvizace, u nichž se kladl velký důraz na jednoduchost a nízkou cenu. V případě sovětského SU-85 se fakticky jednalo o zabudování nového 85mm kanonu do již existujícího vozidla SU-122, což byl derivát tanku T-34, zatímco Němci vyvinuli StuG IV jako obdobu již zavedeného typu StuG III, jenž byl také zhotoven na tankovém podvozku. Obě vozidla spojovalo i víceúčelové využití, neboť se od nich čekala jak palebná podpora vlastních pěšáků, resp. ničení nepřátelské pěchoty a opevnění, tak palba proti tankům. Obě vozidla proto dopravovala jak tříštivo-trhavé, tak protipancéřové granáty. Pokud jde o palebné výkony kanonů, vedl sovětský obrněnec, byť přepravoval menší zásobu střeliva. Hlavní nevýhodu SU-85 představovala absence obranného kulometu, kdežto StuG IV se mohl chlubit zbraní MG 34, u pozdějších sérií ovládanou dokonce dálkově, což bylo tehdy skutečně progresivním řešením. Německé vozidlo také nabízelo odolnější pancéřování, ale bylo značně pomalejší na silnici i v terénu. Celkově lze říci, že oba samohybné kanony představovaly dosti kvalitní typy, ovšem u toho německého je třeba jmenovat ještě jednu elementární slabinu, a to sám fakt, že vycházel z fakticky zastaralého typu PzKpfw IV. Naopak tank T-34, na němž byl založen i SU-85, již stál na cestě k nové generaci tanků. (Němci následně zkonstruovali i nové samohybné dělo na bázi tanku PzKpfw V Panther, ale tento původní „Sturmgeschütz Panther“ s 88mm dělem se postupně změnil na stíhač tanků Jagdpanther.) Navzdory některým slabinám (především slabšímu pancéřování a absenci obranného kulometu) lze proto za lepší konstrukci samohybného kanonu označit sovětský obrněnec SU-85.

Vyrobeno kusů
SU-85: cca 2300
StuG IV: cca 1140
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