BT-7:
Stalinův rychlý nájezdník

Svého času se o něm mluvilo v superlativech, poté byl zatracován. V některých ohledech představoval špičku, v jiných zřetelně zaostával. Rychlý tank BT-7 je skutečně vozidlem, které lze charakterizovat jako vysoce kontroverzní.

Palebná síla, pancéřová ochrana a pohyblivost tvořily od počátku základní parametry tanků. U každého typu se tak musel přijmout kompromis mezi těmito vlastnostmi. V údobí mezi oběma světovými válkami vznikla též konstrukční škola „tanků pro jezdectvo“ neboli „křižníkových“ tanků, u nichž se vše podřizovalo vysoké rychlosti. Za vrchol této specifické filozofie nejspíše můžeme označit sovětský lehký rychlý tank BT-7.

Americké kořeny
Tanky řady BT (bystrochodnyj tank) vznikly na začátku 30. let, paradoxně však vlastně nikoli v Sovětském svazu, nýbrž v USA. Inženýr J. Walter Christie nabízel americké armádě několik typů pozoruhodných vozidel, která měla jím patentovaný typ zavěšení kol a dokázala jezdit na pásech i na kolech (tzn. pásy bylo možno nasadit a opět sejmout). V USA sice neuspěl, ovšem přitáhnul zájem Sovětů, kteří koupili nejméně dva jeho obrněnce. Ty se v SSSR staly fakticky prototypy vozidel BT. První sériová podoba BT-2 se začala vyrábět v roce 1932 a následovalo několik dalších modelů s různými motory, výzbrojí či pancířem, avšak základní konstrukce již zůstala shodná s Christieho tankem M1931. V roce 1935 byl připraven prototyp tanku, jenž se stal vrcholem a závěrem této vývojové řady, a sice typu BT-7. Na počátku se požadovalo, aby jeho věž mohla nést buď 45mm kanon proti tankům, nebo 76mm dělo proti pěchotě, čemuž se konstrukce věže musela podřídit. Do sériové výroby šla ovšem jenom podoba se 45mm zbraní ve věži převzaté ze staršího typu BT-5 a teprve roku 1937 se v produkci přešlo na novou verzi s kuželovou věží, v níž se dalo uskladnit více munice (až 146 nábojů). Některé tanky dostaly i radiostanice, avšak za cenu sníženého počtu munice. Doplňkovou výzbroj tvořily dva 7,62mm kulomety DT ve věži, první mířící dopředu a druhý dozadu. Pohon zajišťoval původně letecký motor, který propůjčoval tanku vynikající rychlost.

Rychlé tanky v boji
Slabinou všech tanků řady BT však bylo pancéřování, jehož malá síla (max. 22 mm) byla daní za nízkou hmotnost. Potvrdilo se to i při nasazení ve Španělsku a posléze také proti Japoncům a Finům. Při bleskových útocích v ideálním „tankovém“ terénu se „bétéčkům“ obvykle dařilo, ale pokud narazila na účinnou obranu (jako ve Finsku), ztráty hrozivě narůstaly, protože jejich pancíře prorážely i protitankové pušky. Od roku 1938 se vyráběla obměna BT-7M (zvaná také BT-8), která měla dieselový motor V-2, a objevilo se též několik speciálních úprav, např. tank plamenometný, chemický, mostní, velitelský či dálkově ovládaný. V jistém počtu byl vyroben i onen dříve navržený tank se 76mm dělem, označovaný BT-7A. Z hlediska počtů však nadále dominoval BT-7, jehož vzniklo přes 5000 exemplářů. V případném útoku proti Západu mohlo jít o opravdu impozantní sílu, ale v obraně proti německé invazi utrpěly tanky řady BT strašné ztráty (do léta 1942 přes 2000 kusů), za čímž ovšem stála i špatná údržba a nezkušené osádky. Ještě v létě 1943 ale vozidla BT tvořila zhruba polovinu sovětských tanků, přestože hlavní roli již jednoznačně získal slavný T-34. Ten do značné míry vycházel z designu BT, sice nedovedl jezdit bez pásů, avšak disponoval daleko silnějším pancířem a výzbrojí. Tank BT-7 byl řešený coby „nájezdník“ pro rychlé útočné operace a v této roli podával dobré výkony, ovšem průběh II. světové války neumožnil jeho koncepci vyniknout.
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Takticko-technická data tanku BT-7
Osádka: 3 muži
Bojová hmotnost: 14 tun
Celková délka: 5,66 m
Celková šířka: 2,29 m
Celková výška: 2,42 m
Typ motoru: benzínový M-17T
Výkon motoru: 373 kW (500 koní)
Max. rychlost na kolech: 86 km/h
Max. rychlost na pásech: 62 km/h
Max. dojezd: 450 km
Hlavní výzbroj: 45mm kanon 20K
Vedlejší výzbroj: dva 7,62mm kulomety DT

Plusy: mimořádná pohyblivost, dobrá palebná síla
Minusy: nevyvážená koncepce, velmi slabé pancéřování


Conqueror:
Poslední těžký tank Impéria

Těžké tanky prožily zenit kariéry na konci druhé světové války, po níž ovšem následoval poměrně rychlý ústup, jelikož původní filozofie těžkého tanku pozbývala smysl. Proto ve službě dlouho nevydržel ani britský Conqueror.

Jak známo, Británie se dlouho držela ne zrovna šťastného členění tanků na pomalé „pěchotní“ a slabě pancéřované „křižníkové“. Až ke konci války začali Britové připravovat nová vozidla, jež odpovídala dělení na vozidla střední a těžká. Jestliže prvním povedeným britským tankem byl střední Centurion, pak složitě vyvíjený těžký Conqueror vstoupil do výzbroje prakticky až v době, kdy již byla jeho kategorie zastaralá.

Proměny výzbroje
Historie vozidla Conqueror vlastně začala konceptem těžkého tanku A45, který byl vyvíjen od roku 1944, aby se po válce stal součástí ambiciózního projektu FV200 alias „Universal Tank“, z něhož měla vzejít řada technicky příbuzných bojových a podpůrných vozidel. Patřil mezi ně i těžký tank FV201 opatřený 20liberním (tedy 83,4mm) kanonem, ale v roce 1949 se rozhodlo o zvýšení ráže na 120 mm. Vývoj však nabíral zpoždění, a tak se vyzkoušelo provizorní řešení v podobě použití podvozku FV201 s věží středního tanku Centurion Mk 2, jež nesla povedené 17liberní dělo (tj. ráže 76,2 mm). Vzniklý „hybrid“ dostal název FV221 Caernarvon Mk 1, ale zůstal jen v jediném kuse, jelikož do sériové výroby šlo teprve provedení Mk 2 vybavené věží z tanku Centurion Mk 3 s původně plánovaným 20liberním kanonem. Tanků Caernarvon však nakonec vzniklo jen asi dvacet kusů, jež sloužily zejména pro zkoušky a vývoj finálního typu, jehož první prototyp byl zhotoven v roce 1955 jako FV215 Conqueror. Coby hlavní zbraň měl na tehdejší dobu skutečně velice výkonné dělo ráže 120 mm. Jednalo se původně o americkou konstrukci, takřka shodnou s kanonem v americkém tanku M103. Kanon měl dělené střelivo a dokázal „přestřílet“ i obdobné zbraně sovětských tanků řady IS, proti kterým byly ostatně oba západní těžké tanky vytvořené. A také pomocná výzbroj Conqueroru v podobě dvou kulometů Browning ráže 7,62 mm byla amerického původu.

Silný a nepohyblivý
Conqueror disponoval zásobou 35 podkaliberních a tříštivých nábojů pro dělo. Co si rozhodně zaslouží zmínku, to bylo opravdu nezvykle silné pancéřování, jež dosahovalo na čele tloušťky až 180 mm, a také (na svou dobu) velmi pokročilý systém řízení palby. Velitel měl k dispozici nezávisle se otáčející kopuli s dálkoměrem, pomocí které mohl vyhledávat cíle a „předávat“ je střelci, který je ničil palbou, zatímco velitel mohl vyhledávat další cíl. Conqueror ale současně trápila malá pohyblivost, neboť tank byl neúnosně pomalý a měl velmi krátký dojezd, nehledě k tomu, že většina mostů jeho 65 tun neunesla. Celkově tak bylo postaveno jen 185 exemplářů (ale část z nich byly konvertované Caernarvony), které sloužily u britské armády na ostrovech a rovněž v Západním Německu. Plánovalo se, že tanky Conqueror budou působit jako palebná podpora středních Centurionů na větší vzdálenost, jenže jakmile pozdější Centuriony obdržely výborné kanony L7 ráže 105 mm, začaly tanky Conqueror pozbývat praktický smysl. Výzbroj v tichosti opustily v polovině 60. let. Delší dobu zůstala sloužit vcelku povedená vyprošťovací vozidla FV222 Conqueror Armoured Recovery Vehicle. Z neuskutečněných verzí zřejmě stojí za zmínku samohybné dělo FV215b se zbraní ráže 183 mm. Tento projekt však (podobně jako sám Conqueror) reprezentoval jen úplný konec éry těžkých tanků, na jejichž místo přišly nové typy perspektivnější kategorie „Main Battle Tank“.
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Takticko-technická data tanku Conqueror
Osádka: 4 muži
Bojová hmotnost: 65 tun
Celková délka: 11,58 m
Celková šířka: 3,99 m
Celková výška: 3,35 m
Typ motoru: benzínový Rolls-Royce Meteor M120
Výkon motoru: 604 kW (815 koní)
Max. rychlost: 34 km/h
Max. dojezd: 155 km
Hlavní výzbroj: 120mm kanon L1
Vedlejší výzbroj: dva 7,62mm kulomety Browning

Plusy: vynikající palebná síla, mohutné pancéřování
Minusy: překonaná koncepce, velmi špatná pohyblivost


Leopard 1:
Šelma pro novou Evropu

Jestli se někdo domníval, že porážka Třetí říše bude znamenat konec vývoje německých tanků, zásadně se mýlil. Již v polovině padesátých let byl v Západním Německu zahájen program nového a později vysoce úspěšného obrněnce.

Původní plány Spojenců hovořily o úplné demilitarizaci Německa, o zrušení jeho ozbrojených sil bez náhrady a likvidaci zbrojního průmyslu. Mezinárodní situace ale poměrně rychle vedla k přehodnocení těchto záměrů a Spolková republika Německo se záhy stala důležitým členem NATO a jedním z pilířů obrany Evropy proti případné agresi SSSR. A součástí tohoto procesu byl i vývoj nové generace německých zbraní.

Opravdový „bestseller“
Dosud není příliš známým faktem, že se v Německu po druhé světové válce vážně debatovalo o možném obnovení výroby příslušně modernizovaných Pantherů, ale (primárně z politických důvodů) byla v polovině 50. let dána přednost vývoji nového typu. Německý tank, na počátku nazývaný Standard-Panzer, byl oficiálně vyvíjen od roku 1956. V téže době rozbíhali program nového obrněnce (pozdějšího AMX-30) i Francouzi, a tak oba státy záhy navázaly spolupráci, k níž se potom připojila i Itálie, avšak nakonec společný projekt nevydržel a každý stát vyvíjel od roku 1963 vlastní vozidlo. První sériové kusy německého obrněnce, jenž poté dostal jméno Leopard, byly značkou Krauss-Maffei dodány v roce 1965. Pozoruhodné je, že sériová výroba pak běžela s přestávkami až do roku 1982, především proto, aby uspokojila požadavky mnoha zahraničních zájemců, jelikož z Leopardu se stal skutečný „bestseller“. Celkem bylo vyrobeno 6485 exemplářů, z nichž necelých 2500 odebral německý Bundeswehr, kdežto zbylé mířily do ozbrojených sil více než desítky zemí. Kromě členů NATO (např. Kanady, Itálie, Nizozemí či Řecka) to byla také mj. Austrálie nebo Brazílie. Tank byl navíc postupně vylepšován, takže se po původním základním provedení vyráběly zdokonalené verze Leopard 1A1, 1A2, 1A3, 1A4 a 1A5, které se lišily mj. konstrukcí věže, silou pancíře a systémem řízení palby. Řada starších vozidel byla navíc modernizována na novější varianty.

Kopie britského kanonu
Po stránce konstrukce reprezentoval tank Leopard konvenčně vyřešené vozidlo se čtyřčlennou osádkou (řidič v korbě a velitel, střelec a nabíječ ve věži). Hlavní výzbroj představoval kanon, jenž měl kalibr 105 mm. Fakticky šlo o licenční kopii osvědčeného britského děla L7, jež byla vyráběna firmou Rheinmetall. Kromě toho měl Leopard dva 7,62mm kulomety, první usazený ve věži vedle kanonu a druhý instalovaný na stropě věže. Převážena byla zásoba 60 nábojů do kanonu a 5500 nábojů pro kulomety. Pro vlastní ochranu byl tank opatřen též dvěma trojicemi dýmových granátometů. Systém řízení palby kanonu u prvních modifikací spoléhal na aktivní infračervené přístroje nočního vidění, jež ale byly posléze nahrazeny přístroji pasivními. Coby standardní součást výbavy nesl Leopard i filtrační a ventilační ochrannou soustavu, protože se (ne neoprávněně) předpokládalo jeho použití i v podmínkách jaderné (a)nebo chemické války. K tomu sice naštěstí nedošlo, Leopardy evropských států však sloužily v několika expedičních operacích, zejména na Balkáně či v Afghánistánu. Podvozek Leopardu posloužil i jako základ pro různá bojová a pomocná vozidla. Základní filozofii tohoto tanku zachoval i jeho nástupce, a sice obrněnec Leopard 2 se 120mm kanonem, který byl vyvíjen od roku 1970 a jehož dnešní verze stále patří mezi nejvýkonnější tanky světa.
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Takticko-technická data tanku Leopard 1
Osádka: 4 muži
Bojová hmotnost: 40 tun
Celková délka: 9,54 m
Celková šířka: 3,25 m
Celková výška: 2,61 m
Typ motoru: dieselový MTU MB 838
Výkon motoru: 619 kW (835 koní)
Max. rychlost: 65 km/h
Max. dojezd: 600 km
Hlavní výzbroj: 105mm kanon L7A3
Vedlejší výzbroj: dva 7,62mm kulomety MG3

Plusy: vysoká palebná síla, kvalitní pancéřování
Minusy: poměrně velké rozměry, vysoká složitost a cena


M26 Pershing:
Americká těžká váha

Nejznámějším americkým tankem II. světové války je nesporně M4 Sherman. Pokud ale hodnotíme dlouhodobý význam, mohl by se o první místo ucházet i těžký M26 Pershing, jenž sehrál důležitou roli v poválečném vývoji.

Na počátku II. světové války se většina zemí soustředila zejména na lehké a střední tanky, ale průběh konfliktu potvrdil, že budou třeba i těžší obrněnce se silnější výzbrojí a pancířem. Tak se začala rodit nová generace těžkých tanků, které v některých případech dovedly rozhodnout o výsledku bitev. Po válce pak proběhla „syntéza“ nejlepších středních a těžkých tanků, která dala vznik nové kategorii „Main Battle Tank“. Mezi vozidla, jež v tomto procesu patřila mezi nejdůležitější, se řadí americký těžký M26 Pershing.

Zpožděný začátek výroby
Američané si sice již před válkou uvědomovali možnost, že bude třeba tank mnohem těžší než střední typy, ale posléze soustředili téměř veškeré vývojové a výrobní kapacity na tanky M3 a M4, takže program těžkého tanku byl odsunut stranou. Teprve příchod německých Pantherů a Tigerů, jež kvalitativně předstihovaly takřka všechny obrněnce západních Spojenců, způsobil, že US Army opět začala požadovat těžký tank. Vývoj začal u prototypu T20, jehož zlepšování vedlo až k provedením T25 a T26, jejichž základním prvkem byl kanon ráže 90 mm, neboť se potvrdilo, že dosavadní zbraně ráže 75 a 76 mm už nebudou stačit na to, aby mohly spolehlivě vyřadit nejlepší německé obrněnce. T26E3, jenž víceméně odpovídal pozdější sériové podobě, byl připraven počátkem roku 1944, avšak sériová produkce tanku nazvaného M26 Pershing se rozběhla až v listopadu a první kusy dorazily na bojiště počátkem roku 1945. O příčině tohoto zpoždění se dodnes diskutuje, ale roli patrně hrál zejména odpor některých generálů US Army vůči úplně nové konstrukci i vůči 90mm dělu. (Mnoho velitelů si hodně idealizovalo Sherman a pokládalo jeho výzbroj za dostačující, což je však většinou přešlo po první čelní konfrontaci s Tigery.) Faktem každopádně je, že bylo zhotoveno zhruba 2000 sériových kusů, z nichž část zasáhla do závěrečných bojů na západní frontě.

Na bojištích dvou válek
Tank Pershing i navzdory zpoždění okamžitě prokázal, že je důstojným soupeřem i nejlepších německých obrněnců. Jeho 90mm kanon se zásobou 75 nábojů se nesporně řadil mezi nejlepší protitankové zbraně na západním bojišti; jeho palebnou sílu ještě doplňovala trojice kulometů, byť zbraň umístěná v čele korby se považovala za zastaralý prvek a v posledních poválečných sériích se již neobjevovala. Tank těžil i ze svojí vysoké odolnosti, neboť síla jeho pancéřování dosahovala až 100 mm na korbě a 75 mm na věži. Objevily se však stížnosti na nedostatečnou odolnost boků věže, což je možno spolu s malým dojezdem hodnotit jako snad jediný vážnější nedostatek M26. Vliv tanku na vývoj války byl však nakonec prakticky zanedbatelný, protože přišel zkrátka příliš pozdě. Po porážce Německa putovaly Pershingy do východní Asie, ale ani tam nesehrály větší roli, jelikož slabé japonské tanky byly jednoznačně deklasovány již typem M4 Sherman. Největšího uplatnění se tedy Pershing dočkal až ve válce v Koreji, kde prokázal jasnou převahu nad sovětským T-34/85. Pershingy pak zůstaly v silách NATO v Evropě až do počátku 60. let. Zásadní význam M26 ale tkví v tom, že byl pro US Army prvním typem nové generace, z něhož pak vzešly nejdůležitější západní tanky studené války, tzn. typy řady Patton (M47, M48 a M60), které dosud spolehlivě slouží.
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Takticko-technická data tanku M26 Pershing
Osádka: 5 mužů
Bojová hmotnost: 41,7 tun
Celková délka: 8,79 m
Celková šířka: 3,5 m
Celková výška: 2,77 m
Typ motoru: benzínový Ford GAF
Výkon motoru: 373 kW (500 koní)
Max. rychlost: 48 km/h
Max. dojezd: 148 km
Hlavní výzbroj: 90mm kanon M3
Vedlejší výzbroj: tři kulomety Browning (jeden 12,7mm a dva 7,62mm)

Plusy: kvalitní výzbroj, dobré pancéřování
Minusy: nepříliš velký dojezd, opožděné nasazení


P.1000 Ratte:
Hitlerův pozemní křižník

Mezi zbrojními projekty nacistické Třetí říše najdeme jak pokrokové a užitečné nápady, tak podivné obludnosti, jejichž smysl byl přinejmenším velmi sporný. Jako příklad z oné druhé kategorie lze uvést gigantický obrněnec Ratte.

Obří německé tanky jako Löwe, Maus nebo E-100 s hmotností přes sto tun jsou dnes (nejspíše zcela oprávněně) hodnoceny jako slepé uličky, které sice mohly ohromovat strašnou palebnou silou a těžkým pancířem, jenže na bojišti by byly zoufale nemotorné a nabízely by leda skvělý terč (zvláště pro nepřátelské letectvo). To vše ještě v daleko větší míře platí pro vůbec největší návrhy německých obrněnců, z nichž měla vzejít vozidla tak obrovská, že pro ně vznikla nová kategorie zvaná „Landkreuzer“, tedy „pozemní křižníky“.

Hitler ohromený „Krysou“
Kromě impozantních úspěchů se po německém vpádu do SSSR dostavila i mnohá nepříjemná překvapení. Např. se zjistilo, že zdaleka ne všechny sovětské tanky jsou tak slabé a primitivní, jak se snažila tvrdit nacistická propaganda. Němci neměli v té době žádné těžké tanky, kdežto Rudá armáda provozovala sice problémové, avšak impozantní těžké obrněnce T-35 s několika věžemi, a navíc se mohla chlubit perspektivnějšími těžkými tanky řady KV. V Německu proto následovala nejen akcelerace dříve nepříliš důležitých projektů těžkých vozidel, ale také vznik projektů úplně nových, mezi nimi i supertěžkých a přímo gigantických tanků. Vedle obrněnců ještě relativně „normálních“ (jako byl 189tunový Maus) se objevil také koncept vozidla, které mělo vážit asi tisíc tun. Podle toho neslo vývojové označení P.1000, záhy však dostalo i název Ratte (Krysa). Autorem byl dr. Grotte ze zbrojního koncernu Krupp, na čemž však bylo hodně paradoxní, že se nezabýval vývojem tanků, nýbrž ponorek. Zřejmě i proto bylo vozidlo pojato spíš jako pozemní válečná loď než tank, takže se označovalo i jako „Landkreuzer“. V každém případě tento návrh evidentně ohromil Adolfa Hitlera, kterému byl předložen 23. června 1942, neboť v prosinci téhož roku byla (bez ohledu na zjevnou absurditu projektu) objednána stavba prvního kusu. Racionálněji uvažující ministr Albert Speer ji však v roce 1943 zastavil, protože si uvědomoval, že je to nepředstavitelně nákladný nesmysl. Ostatně stojí za zmínku, že dnešní výpočty zpochybňují tehdy vypočtenou váhu „Krysy“, která by asi daleko přesáhla oněch tisíc tun; jen sama dělová věž by totiž vážila asi 380 tun. 

Diskuse o umístění zbraní
Tato věž ale nebyla vyvinuta speciálně pro P.1000, jelikož mělo jít o modifikaci věže převzaté z bitevních křižníků třídy Scharnhorst/Gneisenau. V základní námořní podobě měla věž trojici děl SK C/34 kalibru 280 mm, což bylo u „tankové“ varianty redukováno na dva kusy, ovšem i tak by šlo o zničující sílu, protože děla mohla pálit přes 300 kg vážící granáty na dálku 42 km! Navíc měl obrněnec Ratte dostat pestrý arzenál dalších zbraní, na prvním místě 128mm kanon KwK 44 L/55 (stejný jako stíhač tanků Jagdtiger a supertěžký tank Maus). Pořád se ale vedou diskuse o přesném umístění této zbraně, takže se různé rekonstrukce vzhledu „suchozemského křižníku“ P.1000 poněkud odlišují. Některé umisťují dělo do čela korby, aby se mohlo střílet i na cíle v menších vzdálenostech, protože hlavně 280mm kanonů by se patrně nemohly sklopit do tak malého úhlu. Ovšem podle jiných ztvárnění měl být 128mm kanon instalován do menší samostatné věže, která by umožnila palbu do zadní polosféry. Dále měla „Krysa“ disponovat i osmi 20mm protiletadlovými kanony Flak 38 a dvěma 15mm kulomety MG 151/15 na obranu před pěchotou. Tyto „malé“ zbraně by se zřejmě nacházely ve věžičkách nebo střílnách někde na korbě obrněnce. Síla pancéřování měla dosahovat až 360 mm, což by odpovídalo tehdejším bitevním lodním! A námořní původ měla i pohonná soustava, jejímž jádrem měly být buď dva lodní dieselové motory MAN V12Z32/44, nebo osm agregátů Daimler-Benz MB 501. V obou případech by výkon přesahoval 12 000 kW (!), z čehož vycházely (diplomaticky řečeno) dosti optimistické představy o rychlosti „Krysy“. V obrněnci se měla nacházet dokonce „garáž“ pro dvojici průzkumných motocyklů BMW R12.

„Příšera“ s 800mm dělem
Mohlo by se zdát, že projektem P.1000 Ratte vyvrcholila nacistická „gigantománie“, jenže ani toto ještě nebyl největší německý návrh pozemního obrněnce. Zbrojovka Krupp totiž pak totiž přišla ještě s něčím obludnějším, a to s projektem P.1500, jenž dostal opravdu velice přiléhavý název Monster, tedy „Příšera“. Mělo se jednat o aplikaci 800mm děla Dora, jež bylo normálně umístěno na železničním podvozku. Obsahem návrhu P.1500 ale bylo jeho uložení na nějakou terénní platformu. První verze předpokládala, že se by se původní čtyři „vagónové“ podvozky prostě vyměnily za čtveřici podvozků pásových (snad z tanků Tiger). Poté se ale návrh změnil na jakési samohybné dělo na šasi P.1000 Ratte, jehož 35 m dlouhá korba by tak zůstala, avšak místo „lodní“ věže se měla objevit lafeta s 800mm dělem Dora. Kromě toho měl mít obrněnec dvě 150mm houfnice sFH 18 a několik 15mm kulometů MG 151/15. Stejně jako u P.1000 lze soudit, že by skutečná hmotnost P.1500 byla patrně mnohem větší než „oficiálních“ 1500 tun, jelikož samo dělo Dora bez kolejových podvozků vážilo přes 1300 tun! Není tedy divu, že ani „Příšera“ neopustila kreslicí prkna. „Suchozemské křižníky“ by zřejmě působily impozantním dojmem, jejich reálná efektivita by však byla více než sporná. Byly by zajisté zoufale pomalé, neunesl by je žádný most, v měkčím terénu by hned zapadaly (a samozřejmě by se pak nedaly vyprostit) a nepochybně by nabízely dokonalé cíle pro nepřítele, především pro letouny. Dnes se nad parametry „Krysy“ a „Příšery“ může tajit dech, ale ve skutečnosti to byly jen groteskní, ohromně drahé a tragikomicky nepraktické kuriozity.

Lukáš Visingr

Hlavní zdroje:
Zdeněk Hák: Kuriózní zbrojní projekty Třetí říše
Panzernet.net, Wikipedia.org

Fotografie: archiv autora

Takticko-technická data projektu P.1000 Ratte
Osádka: 20 až 40 mužů
Celková délka: 39 m
Celková šířka: 14 m
Celková výška: 11 m
Motory: dva nebo osm lodních dieselů MAN nebo DB
Celkový výkon: 12 000 kW (16 000 koní)
Vypočtená max. rychlost: 40 km/h
Vypočtený max. dojezd: 190 km
Hlavní výzbroj: dva 280mm lodní kanony SK C/34
Vedlejší výzbroj: 128mm kanon, osm 20mm kanonů, dva 15mm kulomety

Plusy: bezkonkurenční palebná síla, mimořádně silné pancéřování
Minusy: nesmyslná koncepce, nepraktičnost, těžkopádnost, extrémně snadný cíl


Renault FT-17:
Skutečně nadčasový tank

Jednoduchý tank s pásovou korbou a dělovou věží si umí představit asi každý. Tanky ale zpočátku vyhlížely úplně jinak. Byl to až stroj od francouzské značky Renault, jenž určil ono základní konstrukční schéma budoucích tanků.

Neexistuje mnoho typů tanků, jež se mohou chlubit bojovou kariérou trvající desítky let. Patří mezi ně francouzský Renault FT-17, který značně přispěl k výsledku I. světové války, ovšem i po jejím konci dále sloužil, zasáhnul do II. světové války, a dokonce (ačkoli to stále není příliš známým faktem) bojoval i v pozdějších konfliktech. Jeho hlavní význam pro historii tanků ale spočívá v tom, že přivedl na scénu otáčivou věž.

Nápad plukovníka Estienna
Jak známo, jako první nasadili tanky v boji Britové. Nedlouho po nich se připojili i Francouzi, ale jejich první tanky Schneider a Saint-Chamond neslavily příliš úspěchů. Byly velmi složité, neohrabané a nespolehlivé. Plukovník Jean Baptiste Eugène Estienne, jenž byl vlastně „otcem francouzských tanků“, vyjadřoval velkou nespokojenost, protože jeho původní návrh volal po poměrně malém a lehkém vozidle, nikoli po monstrózních „krabicích“, jimiž byly Schneidery a Saint-Chamondy. Estienne tvrdil, že Němce je třeba porazit kvantitou, resp. útokem velkého počtu malých tanků, jejichž převahu nedokáže německé dělostřelectvo zastavit. S touto ideou, která oslovila i část generálů, navštívil v létě 1916 továrníka Louise Renaulta. Ten byl zaujat a zanedlouho začala stavba prototypu obrněnce Char mitrailleur („kulometné vozidlo“). Nešlo o obrovskou „krabici“ s početnou posádkou, nýbrž o poměrně malý stroj pro dva muže. Klíčový prvek představovala otáčivá věž s výzbrojí, protože předchozí typy tanků nesly svoje kanony i kulomety vestavěné v korbě. Estienne prosadil u armády objednávku 100 kusů, které obdržely označení Renault FT (název FT-17 se začal užívat až po válce), avšak čísla postupně narůstala a po příchodu později neslavně proslulého maršála Pétaina (jenž byl velkým zastáncem tanků) se objednávka zvětšila na tehdy fantastických 3500 kusů.

Dlouhá bojová kariéra
Lehký a jednoduchý Renault FT byl opravdu ideálním strojem pro masovou produkci, jež pak běžela i u dalších francouzských firem (a později v licenci i bez ní v dalších státech). Ona věž, díky níž se toto vozidlo nesmazatelně zapsalo do dějin, existovala v několika provedeních, jež se lišila tvarem a metodou výroby (odlévání či nýtování). Nejrozšířenější byla verze, do níž se dal umístit buď 8mm kulomet Hotchkiss (to byl fakticky původní tank Char mitrailleur), nebo 37mm kanon Puteaux s 238 náboji (obměna nazývaná Char canon). Obrněnec chránil pancíř o síle mezi 8 a 22 mm. V malém počtu vznikly také velitelské tanky TSF s radiostanicí a úprava FT 75 BS vybavená 75mm houfnicí. Renaultovy tanky poprvé zasáhly do bojů v květnu 1918, když zastavily německý útok u Ploissy-Chazelle, a během léta a podzimu se zúčastnily mnoha vítězných bitev. Nabízely dobrou pohyblivost i v těžkém terénu a pro německá děla byly dosti obtížným cílem. Pomohly etablovat první zásady spolupráce tanků a pěšáků a po válce tvořily základ tankových sil řady zemí (včetně Československa). Objevily se v řadě dalších konfliktů, např. Wehrmacht za II. světové vlky provozoval asi 1700 kořistních kusů, a přestože to asi zní neuvěřitelně, několik Renaultů bojovalo ještě v 80. letech v Afghánistánu a snad i v 90. letech v Jugoslávii! To jen potvrzuje, že tank Renault FT-17 byl skutečně mimořádně přelomovým a nadčasovým vozidlem, jež bez nadsázky „psalo historii“.
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Takticko-technická data tanku Renault FT-17
Osádka: 2 muži
Bojová hmotnost: 6,5 tun
Celková délka: 5 m
Celková šířka: 1,74 m
Celková výška: 2,14 m
Typ motoru: benzínový Renault
Výkon motoru: 29 kW (40 koní)
Max. rychlost: 7,5 km/h
Max. dojezd: 60 km
Výzbroj: 37mm kanon Puteaux SA1918

Plusy: jednoduchá a nadčasová koncepce, malé rozměry
Minusy: slabé pancéřování, malá rychlost a dojezd


Elefant, Jagdpanther, Jagdtiger:
Obávaní lovci tanků

Německé tanky Tiger a Panther se staly bez nadsázky legendárními. Vedle těchto strojů samotných ale získaly proslulost i odvozené stíhače tanků, které měly na povozku tanků instalované výkonnější protitankové kanony.

Tanky jsou vesměs řešeny jako univerzální bojové prostředky, ale často také poskytují základ pro odvozená vozidla se speciálním určením. Mezi nejobvyklejší deriváty se tedy řadí stíhače tanků, které nejčastěji využívají více či méně upravené tankové podvozky, které ovšem nesou odlišnou nástavbu s protitankovým kanonem, zpravidla silnějším, než jaký nesl původní tank. Zvýšení palebné síly v porovnání s tankem ovšem bývá vykoupeno nižšími parametry vozidla v jiných oblastech, tedy odolnosti (a)nebo pohyblivosti.

Komplikovaný hybrid
Zakázku na nový těžký tank Tiger obdržela na jaře 1941 firma Henschel. Favorizovaný návrh profesora Porscheho, který se vyznačoval mj. hybridním (benzíno-elektrickým) pohonem, byl zhodnocen jako příliš složitý, avšak továrna Porsche i tak zhotovila necelou stovku podvozků. Na podzim 1942 proto bylo rozhodnuto je využít pro nový těžký stíhač tanků, jehož první kus byl ještě téhož roku předveden Adolfu Hitlerovi. Vozidlo mělo oficiální označení Panzerjäger Tiger (P), tedy stíhač tanků na šasi Porscheho Tigeru, ale běžně se mu říkalo Ferdinand (podle jména profesora Porscheho). Jeho mohutná nástavba nesla 88mm kanon PaK 43/2 L/71, který měl k dispozici zásobu 55 kusů munice. Pancíř dosahoval síly až 200 mm. Na pohled opravdu impozantní vozidlo však mělo řadu slabin, např. postrádalo jakoukoli pomocnou výzbroj proti pěchotě a pokroková pohonná soustava, která obsahovala dva benzínové motory, generátory a elektromotory, byla skutečně hodně komplikovaná, a tudíž i poruchová. Tyto nedostatky byly známy již při testech, ale Adolf Hitler trval na nasazení strojů v létě 1943 u Kursku, což vedlo dokonce ke zpoždění operace, aby byly Ferdinandy (a také tanky Panther) připraveny. Ale jak známo, ani masivní stíhače tanků nedokázaly pro Wehrmacht vybojovat vítězství. Přestože se mohly chlubit obrovskou palebnou silou a tlustým pancířem, kvůli svým nedostatkům utrpěly kruté ztráty. Z devadesáti dodaných Ferdinandů jich bitvu u Kursku přežilo jen padesát. Ty se poté podrobily modernizaci, při níž dostaly mj. kulomet a velitelskou kopuli. Jméno obrněnce se změnilo na Elefant a kromě východní fronty byl pak užíván i v Itálii. Přestože se Elefantům povedlo vyřadit množství nepřátelských tanků, kvůli své těžkopádnosti a poruchovosti zůstaly nadále problematickou a nepříliš efektivní zbraní.

Výborný, ale opožděný
Podstatně lepší aplikaci 88mm kanonu PaK 43 představoval stíhač tanků, který byl vyvíjen od počátku roku 1942 na podvozku středních tanků. Původně se počítalo s PzKpfw IV, ale potom se přešlo na perspektivnější PzKpfw V Panther. Vývoj se však zpožďoval, protože se stěhoval od značky Krupp do zbrojovky MIAG a pak do společnosti Daimler-Benz, navíc se několikrát měnily armádní specifikace, takže teprve v říjnu 1943 byl Adolfu Hitlerovi představen model, který víceméně odpovídal pozdější sériové podobě. Nacistický diktátor nařídil i změnit jméno, a to z původního označení Panzerjäger Panther na „údernější“ Jagdpanther. Krátce poté vznikl první prototyp a v únoru 1944 se konečně rozběhla sériová výroba, ovšem stupňující se nálety Spojenců na Třetí říši způsobovaly, že probíhala pomalu a s přestávkami. Do dubna 1945 bylo ve třech továrnách zhotoveno zřejmě 419 exemplářů tohoto opravdu podařeného vozidla. Jeho konstrukce převzala šasi a pohonnou soustavu Pantheru, kterou ovšem doplnila pevná, nízká a dobře pancéřovaná nástavba (čelní pancíř měl sílu 80 mm), v níž se nacházel kanon PaK 43 se zásobou 57 nábojů. Pomocnou výzbroj tvořil 7,92mm kulomet s 600 náboji. Vynikající kanon dokázal ničit všechny střední tanky na vzdálenost až 3000 m a na kratší vzdálenost si poradil i s těžkými obrněnci. Vozidlo mělo nízkou siluetu a bylo překvapivě pohyblivé, takže jeho snad jedinou vadu představoval malý dojezd, daný velkou spotřebou paliva. Jagdpanthery se ovšem každopádně ukázaly být vysoce efektivními bojovými prostředky, protože v dobrém postavení nejednou dovedly zastavit velkou přesilu nepřátelských tanků. Je ostatně příznačné, že většina zničených Jagdpantherů padla za oběť letadlům. Na konci války vznikl projekt verze opatřené 128mm kanonem a verze na bázi tanku Panther II (pro obě se občas užívá i název Jagdpanther II), ale ty nepřekročily fázi projektových dokumentů.

Supertěžké monstrum
Nejtěžším německým stíhačem tanků a vlastně i nejtěžším obrněným vozidlem, které opravdu zasáhlo do boje, se stal gigantický Jagdtiger. Jeho základ tvořil podvozek těžkého tanku Tiger II (zvaného též Königstiger), na který byla umístěna mohutná pevná nástavba, jež nesla pancíř a dělo skutečně mimořádných parametrů. Maketa byla předvedena v říjnu 1943, v únoru 1944 dva prototypy prošly zkouškami a v létě se rozběhla sériová výroba. Nejprve se používala šasi od firmy Porsche, ale posléze se přešlo na výrobky Henschel. Původní označení vozidla znělo Panzerjäger Tiger, později se však změnilo na známější Jagdtiger. Dle různých zdrojů předaly zbrojovky 77 až 88 sériových vozidel. Jagdtiger byl opatřen obludným 128mm protitankovým dělem, zpočátku typu PaK 44, později PaK 80, které disponovalo zásobou asi 40 nábojů. Šlo o zcela výjimečnou zbraň, která dokázala průbojnými granáty na vzdálenost 4000 m zlikvidovat všechny spojenecké střední tanky a na dálku 1500 m dokázala ničit i všechny tanky těžké. Pro protitankové zbraně Spojenců naopak Jagdtiger představoval extrémně obtížný cíl, neboť jeho čelní pancíř měl sílu 250 mm. Tehdy fakticky neexistovala zbraň, která by takové pancéřování dokázala probít, a to dokonce ani z nulové vzdálenosti. Naštěstí pro Spojence měl ale zdánlivě nezastavitelný Jagdtiger spoustu nedostatků. Byl velice pomalý, měl extrémně krátký dojezd a nepatřil mezi právě nejspolehlivější obrněnce. Přímo v boji tak bylo zničeno jen okolo dvaceti Jagdtigerů, většinu vyřadily poruchy nebo prostě fakt, že jim došel benzín. Jagdtiger byl na to, aby „stíhal tanky“, zjevně příliš pomalý a neohrabaný, jako obranná zbraň však mohl způsobit značné problémy. Část Jagdtigerů vyrobených na konci války nesla kanony ráže 88 mm. Coby náhrada byly navrženy obrněnce na bázi tanků řady E, které měly mít ještě mohutnější kanony (ráže až 170 mm), ale ty již zůstaly pouze na papíře.
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Takticko-technická data německých těžkých stíhačů tanků

Elefant
Jagdpanther
Jagdtiger
Osádka
6 mužů
5 mužů
6 mužů
Bojová hmotnost
65 tun
46 tun
72 tun
Celková délka
8,13 m
9,9 m
10,65 m
Celková šířka
3,38 m
3,27 m
3,6 m
Celková výška
2,99 m
2,7 m
2,8 m
Typ motoru
dva benzínové Maybach HL 120
benzínový Maybach HL 230
benzínový Maybach HL 230
Motorový výkon
792 kW (1070 koní)
522 kW (700 koní)
522 kW (700 koní)
Max. rychlost
20 km/h
55 km/h
34 km/h
Max. dojezd
153 km
160 km
120 km
Hlavní výzbroj
88mm PaK 43/2
88mm PaK 43/3
128mm PaK 44
Vedlejší výzbroj
7,92mm MG 34
7,92mm MG 34
7,92mm MG 34

Plusy: výjimečná palebná síla, kvalitní čelní pancéřování
Minusy: omezená pohyblivost, vysoká složitost a poruchovost


T-43:
Nedokončená modernizace

Legendární sovětský tank T-34 jistě není třeba představovat. Stále poměrně málo známé jsou však různé projekty jeho modernizace, mezi nimi projekt T-43, jehož záměrem bylo vytvoření čehosi mezi středním a těžkým tankem.

Jak známo, tank T-34 začal v podobě se 76mm kanonem, aby poté vznikl T-34/85, jenž dostal 85mm dělo. Následoval tank T-44, z něhož poté přímým vývojem vznikl T-54. Takto popsaná linie je ovšem velice zjednodušená, jelikož vynechává četné verze „čtyřiatřicítky“, které se do sériové výroby nedostaly. Příkladem byl celkově zlepšený T-34M, vozidlo T-34-100 opatřené 100mm dělem nebo silněji pancéřovaný T-43.

„Téčko“ se silnějším pancířem
Tank T-34 od začátku sovětsko-německé války prokázal jasnou převahu nad všemi vozidly ve výzbroji Wehrmachtu. Tato dominance ale trvala jen do jara 1942, kdy Němci začali používat tanky vyzbrojené dlouhými kanony ráže 75 mm, které probíjely pancíř T-34 na mnohem větší vzdálenost. V červnu 1942 tedy sovětská armáda požádala o vytvoření „univerzálního tanku“, jenž by spojil vynikající pohyblivost středního T-34 s odolností blížící se těžkým tankům řady KV. Továrna Uralvagonzavod v Nižném Tagilu tedy zahájila projekt T-43, který byl vzdáleně příbuzný prototypům T-34M, jež vznikly ještě před německým útokem, ale jejichž další vývoj byl stornován kvůli nezbytnosti masové produkce základní podoby „téčka“. Obrněnec T-43 se na pohled velice podobal tanku T-34, ale ve skutečnosti se od něj v mnoha ohledech lišil. Jeho rozměrnější věž pojala již tři muže, což znamenalo velký pokrok oproti dvoumístné věži T-34, v níž roli velitele a střelce zastávala jedna osoba, což zákonitě snižovalo bojovou účinnost. Na věži T-43 se navíc nacházela kopule, jež umožňovala veliteli kruhový rozhled (naopak u T-34 patřil celkem špatný výhled z věže mezi významné nedostatky). Ovšem základní změnu, která byla prakticky primárním důvodem vzniku nového tanku, představoval silnější pancíř, protože T-43 chránila na všech místech ocel o 13 až 20 mm silnější.

Neúspěšné testy prototypu
To pochopitelně vedlo k zřetelnému navýšení hmotnosti, která se oproti původní podobě T-34 zvětšila o přibližně čtyři tuny. V důsledku toho bylo přepracováno zavěšení kol, které namísto Christieho systému pružin a ramen využívalo torzní tyče. Tank dostal i novou převodovku, ale zdroj pohonné síly reprezentoval stejný motor jako v T-34. Prototyp T-43, který byl dokončen v březnu 1943, proto při zkouškách vykazoval horší pohyblivost než zavedené „téčko“. Navíc se ukázalo, že ačkoli zesílený pancíř poskytuje vyšší ochranu před 75mm děly, nepostačuje na zastavení střel z těžkých 88mm kanonů, které Němci stále více nasazovali. A kromě toho bylo jasné, že bude třeba zdokonalit hlavní výzbroj tanku, neboť T-43 pořád používal 76,2mm dělo typu F-34, tj. shodné jako základní T-34. Bitva u Kursku definitivně potvrdila potřebu nového děla pro „čtyřiatřicítku“, takže projekt T-43 byl zastaven. Přednost dostal střední tank T-34/85 a protivníky německých těžkých tanků se staly nové těžké obrněnce řady IS. Současně je však třeba podotknout, že myšlenka, jež stála za zadáním T-43, nebyla v podstatě chybná, neboť do určité míry předznamenala filozofii pozdější kategorie „Main Battle Tank“, tj. obrněnců, které mají výzbroj a pancíř na úrovni dřívějších těžkých tanků, ačkoliv z hlediska určení odpovídají spíše tankům středním. Navzdory neúspěchu T-43 tak můžeme konstatovat, že i tento tank má v historii bojových vozidel své zasloužené místo.

Lukáš Visingr

Hlavní zdroje:
Maksim Kolomijec: Nasledniki Tridcaťčetvjorki – T-34M, T-43, T-34-100, T-44
Panzernet.net, Válka.cz, Wikipedia.org

Fotografie: Waralbum.ru

Takticko-technická data tanku T-43
Osádka: 4 muži
Bojová hmotnost: 34,1 tun
Celková délka: 8,1 m
Celková šířka: 3 m
Celková výška: 2,58 m
Typ motoru: dieselový V-2-34
Výkon motoru: 373 kW (500 koní)
Max. rychlost: 51 km/h
Max. dojezd: 280 km
Hlavní výzbroj: 76,2mm kanon F-34M
Vedlejší výzbroj: 7,62mm kulomet DT

Plusy: pokroková konstrukce, dobré pancéřování
Minusy: nedostačující výzbroj, zhoršená pohyblivost
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