Švýcarské tanky: Výjimka potvrzuje pravidlo

Švýcarsko je takřka synonymum diskrétnosti, pečlivosti a kvalitní výroby, což se týká i zbraní a vojenské techniky. Pistole a pušky firmy SIG, rychlopalné kanony Oerlikon, kolová obrněná vozidla firmy MOWAG či lehké letouny značky Pilatus si ve světě získaly zasloužený respekt a mnoho spokojených zákazníků. Z tohoto působivého seznamu úspěchů však hodně vybočují švýcarské tanky, které technicky nikterak neoslňovaly, zaznamenávaly různé technické potíže a nedokázaly získat ani jedinou exportní objednávku.

První domácí tank Panzer 58
Švýcarská armáda dlouho spoléhala na tanky zahraničního původu, mezi něž kdysi patřily i ty československé, jelikož do Švýcarska směřovala mj. lehká vozidla LTH od firmy ČKD-Praga, jež dostala místní označení Panzerwagen 39. Po druhé světové válce Švýcaři zakoupili stíhače tanků G-13, v zásadě novější verzi stíhače tanků Hetzer, který byl u nás vyvinut a produkován na podvozku vynikajícího lehkého tanku ČKD LT vz. 38. Pokud jde o střední typy, Švýcarsko tehdy vsadilo na britský Centurion, jehož dvě verze byly zařazeny jako Panzer 55 a Panzer 57. V té době však už probíhal rovněž projekt domácího vozidla, kterým byla roku 1953 pověřena zbrojovka Eidgenössische Konstruktionswerkstätte (EKW) z města Thun. Vývoj probíhal pod krycím označením KW 30 a první exemplář, jenž byl dokončen v roce 1957 a představen roku následujícího, obdržel název Panzer 58. Jednalo se o konvenčně řešené vozidlo se čtyřčlennou osádkou, jež zahrnovala řidiče v čele korby a velitele, střelce a nabíječe ve věži. Hlavní zbraní prvního prototypu byl 90mm kanon, zatímco u druhého se sáhlo k britskému 20libernímu dělu (tedy zbrani ráže 84 mm). Do roku 1961 byla postavena ještě zkušební série deseti exemplářů, jež nesly coby primární výzbroj 105 mm kanon, fakticky licenční verzi výtečné britské zbraně L7, která se objevila ve velkém množství typů západních tanků v období studené války. Vedle hlavního děla byl ve věži zabudován též 20mm rychlopalný kanon Oerlikon, kdežto na věži se nacházel 7,5mm kulomet Maschinengewehr 51, určený pro protiletadlovou obranu. Pohon byl zajišťován primárně osmiválcovým motorem Daimler-Benz, kromě něhož ale tank disponoval ještě menším pomocným čtyřválcovým agregátem Unimog. Ten standardně sloužil coby zdroj pro elektrický generátor, který dodával energii pro různé systémy vozidla, ale v případě nouze mohl sloužit i pro pohyb tanku na kratší vzdálenost.

Zdokonalené vozidlo Panzer 61
Následně byla objednána série 150 tanků, jež vycházely z typu Panzer 58, ale v řadě detailů se odlišovaly, takže dostaly nové označení Panzer 61. Sériová výroba běžela do roku 1967. Tank zachovával původní koncepci, byl však opatřen o něco výkonnějším motorem. Hlavní výzbroj i nadále tvořila licenční varianta 105mm britského kanonu, označená Panzerkanone 61, ovšem doplňkový 20mm samočinný kanon byl nahrazen 7,5mm kulometem Maschinengewehr 51, tj. zbraní stejného typu, která byla namontována na věži jako protiletadlová. Tank měl zásobu 56 nábojů pro hlavní kanon, jež kromě běžné průbojné, kumulativní či výtržné munice (známé ze zemí NATO) zahrnovaly také dýmové granáty švýcarské výroby či výkonné průbojné střelivo M111 APFSDS, které dodával Izrael. Kanon dovedl účinně střílet na cíle vzdálené až 2000 m. Dále vozidlo přepravovalo celkem 5400 kulometných nábojů ráže 7,5 mm. Oproti původnímu obrněnci přibyla ochranná výzbroj v podobě dvou trojic dýmových granátometů ráže 80,5 mm na bocích věže. Čelo věže a korby mělo homogenní ocelové pancéřování o síle až 120 mm, na zbylých částech vozidla se tloušťka pancíře pohybovala mezi 15 a 40 mm. Na řízení střelby se používal poměrně jednoduchý systém s mechanickým (tzv. koincidenčním) dálkoměrem, tedy zařízením, jež pomocí skleněného hranolu „půlilo“ obraz cíle. Střelec poté posouváním tohoto hranolu dosáhl „spojení“ obou částí obrazu, čímž došlo k určení vzdálenosti pro palbu. Ale již tehdy byl tento systém hodnocen jako zastaralý, a tudíž právě jeho modernizace tvořila i jeden z hlavních prvků nového tanku Panzer 68, jehož prototyp předvedla zbrojovka v Thunu v roce 1968. Ještě téhož roku se rozběhla sériová výroba a tank vstoupil do výzbroje. Na pohled byly oba typy bezmála identické (a jejich blízká příbuznost opravdu velice usnadnila náběh sériové produkce), ve skutečnosti však opět došlo k řadě úprav.

Problémový obrněnec Panzer 68
Hlavní změny se v případě nového vozidla dotkly výzbroje. Samotný kanon sice zůstal stejný, ale byl opatřen stabilizátorem a systém řízení palby byl obohacen o balistický počítač, novější zaměřovač a infračervený senzor pro noční vidění. Rozšířila se i pomocná výzbroj, kam přibyl švédský vrhač osvětlovacích granátů Bofors Lyran (Leuchtgeschosswerfer 74) ráže 71 mm na stropě věže. Tank rovněž obdržel výkonnější hlavní agregát značky MTU a o něco byl zvýšen výkon pomocného motoru. Celkem byly zhotoveny čtyři série tanků. První a druhá čítaly 170, resp. 50 kusů, aby pak na konci 70. let následovala třetí série o 110 exemplářích, které se však odlišovaly poněkud rozměrnější věží, kvůli čemuž se označují též jako Panzer 68 GT (Grosser Turm). V první polovině 80. let byla postavena čtvrtá série o 60 exemplářů. Třetí a čtvrtá série jsou někdy společně označovány také jako Panzer 68/75. Nedá se však říci, že by šlo o zrovna výjimečně podařené vozidlo, jelikož zkoušky a kontroly brzy zjistily řadu poměrně závažných nedostatků. Navzdory modernizaci systém řízení střelby rychle zastaral. Pancéřová ochrana se ukázala jako nedostatečná. Filtrační a ventilační systém pro boj v zamořeném prostředí takřka vůbec nefungoval, a tak osádka musela pracovat s plynovými maskami, což samozřejmě mělo negativní vliv na efektivitu. Pokud radiostanice fungovala na plný výkon, někdy docházelo ke groteskním interferencím s ovládáním věže, jež se poté „samovolně“ otáčela. Vytápění sdílelo část elektrických rozvodů s ovládáním kanonu, takže dokonce hrozil nechtěný výstřel. Použitá převodovka často nezvládala řazení za jízdy, takže kvůli přeřazení bylo třeba vozidlo zastavit! Celkem bylo zjištěno více než padesát různých problémů, kvůli nimž poté proběhla v médiích rozsáhlá kritická kampaň vůči vyzbrojování švýcarské armády. V důsledku této kauzy posléze dokonce rezignoval ministr obrany Rudolf Gnägi.

Spektrum odvozených vozidel
Švýcarské obrněnce Panzer 61 a Panzer 68 se přes zmíněné potíže staly základem pro několik dalších bojových či podpůrných vozidel. Prvním byl Entspannungspanzer 65, jenž byl nejprve vyvinut ještě na základě tanku Panzer 61, sériové exempláře se však již stavěly na podvozcích odpovídajících typu Panzer 68. Každopádně se jednalo o vyprošťovací tank, jenž byl vybaven hlavním navijákem s tažnou silou 25 tun a lanem o délce 120 m a ještě pomocným navijákem, jenž vyvíjel sílu 400 kg a měl lano dlouhé 240 m. Vedle toho byl opatřen jeřábem, který mohl zvednout max. zátěž 15 tun, dále buldozerovou radlicí, tažnými tyčemi a rozmanitými nástroji pro vyprošťovací a opravné práce. Ze sériové produkce vzešlo celkem 69 exemplářů. Druhým a vlastně i posledním pomocným vozidlem na bázi švýcarských tanků, které bylo vyráběno ve větším počtu, byl mostní tank Brückenpanzer 68, někdy zvaný též Brückenlegepanzer 68. Byl zkonstruován coby nosič a pokladač jednodílného mostu o délce 18,2 m s praktickou nosností 50 tun (jako maximální limit se uváděla hmotnost 60 tun). Švýcarská armáda dostala 30 kusů, které (stejně jako vyprošťovací tanky) nenesly žádné zbraně. Další odvozeninou bylo vozidlo, které dostalo název Panzerkanone 68 (nebo také Panzerartillerie-Kanone 68), ovšem navzdory tomu nešlo o kanon, nýbrž samohybnou houfnici ráže 155 mm. Dokázala střílet na vzdálenost cca 30 km rychlostí šesti ran za minutu. Vznikly ale jen čtyři kusy, jež krátkou dobu zkušebně sloužily, ale švýcarská armáda pak dala přednost americkým houfnicím M109. Pouze ve dvou kusech byl postaven protiletadlový obrněnec Fliegerabwehrpanzer 68, což byla v podstatě věž západoněmeckého vozidla Gepard (čili se dvěma 35mm kanony a dvěma radary) na podvozku Panzer 68. Posledním derivátem byl groteskní Zielfahrzeug 68, který dostal kola a pásy z typu Panzer 61, přídavnou ochranu pásů a maketu věže. Deset kusů bylo používáno jako pohyblivé cvičné terče při různých střeleckých zkouškách a cvičeních.

Poslední modernizace a konec
Vozidla Panzer 61 a Panzer 68 zařazená ve švýcarské armádě prošla i modernizacemi. Mnoho exemplářů typu Panzer 61 bylo zrekonstruováno na provedení odpovídající fakticky standardu Panzer 68, zatímco vozidla Panzer 68 starších sérií se následně zdokonalovala na úroveň, jaká odpovídala sériím novějším. Finální krok reprezentovala modernizace provedená na konci 80. let, po které došlo také k přejmenování dotčených vozidel na Panzer 68/88. Celkem se jednalo o 195 tanků, a to všechna vozidla třetí a čtvrté série a 25 kusů ze série druhé, jež byly mezitím „dopracovány“ na pozdější standard, což zahrnovalo zejména onu zvětšenou věž. V rámci této modernizace dostaly tanky Panzer 68/88 novou soustavu řízení palby (obsahující mj. laserový dálkoměr), výkonnější hasicí systém, novou velitelskou kopuli či modernější vysílačky. Místo původních 80,5mm dýmových granátometů přišly nové zbraně ráže 76 mm. Tyto zdokonalené tanky zůstaly ve službě u švýcarské armády až do roku 2004, kdežto ty nemodernizované byly vyřazeny vesměs v průběhu 90. let. Rovněž odvozená pomocná vozidla prodělala modernizaci a pak se označovala jako Entspannungspanzer 65/88 a Brückenpanzer 68/88. V současnosti už švýcarská armáda žádné tanky domácí konstrukce nepoužívá. Zvažoval se sice i vývoj nového typu, pracovně značeného jako Panzer 2000, nakonec však dostala přednost licenční produkce německých vozidel Leopard 2, kterých pod jménem Panzer 87 slouží celkem 380 kusů. Tanky švýcarského původu nebyly nikdy vyváženy. Určitý zájem jevilo Rakousko, jenže po odhalení slabin tanku Panzer 68 rychle vycouvalo. Neuskutečnil se ani pozdější plán odprodat vyřazené kusy do Thajska. Pro zajímavost se dá dodat, že dva kusy Panzer 61 byly upraveny do podoby německého tanku PzKpfw III a poté byly použity mj. při natáčení filmů Nepřítel před branami a Odpor. V jinak velice úspěšných dějinách švýcarského zbrojního průmyslu ale domácí tanky zůstávají celkově okrajovou a nepříliš slavnou kapitolou.

Lukáš Visingr

Parametry švýcarských tanků

Panzer 58
Panzer 61
Panzer 68
Osádka
4 muži
4 muži
4 muži
Bojová hmotnost
35,1 tun
39 tun
41 tun
Celková délka
8,49 m
9,45 m
9,49 m
Celková šířka
3,06 m
3,06 m
3,14 m
Celková výška
2,85 m
2,72 m
2,75 m
Výkon motorů
445 + 27 kW
467 + 27 kW
490 + 28 kW
Max. rychlost
55 km/h
55 km/h
55 km/h
Max. dojezd
350 km
250 km
200 km
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