Duel: T-34 vs. StuG III:
Obrnění tahouni válečného úsilí

Sovětská „čtyřiatřicítka“ a německé útočné dělo StuG III určitě patří mezi nejdůležitější typy obrněných vozidel druhé světové války, což podtrhují i impozantní počty dodaných exemplářů. Navzdory tomu ovšem v historii zrodu a nasazení obou typů existují stránky, které zpravidla zůstávají spíše na okraji zájmu.

T-34 se běžně označuje za nejvlivnější konstrukci tanku ve druhé světové válce a nezřídka zní také tvrzení, že šlo o tank nejlepší. Druhý názor zůstává (jako ostatně všechny takové výroky) nesmírně kontroverzním a odpůrci namítají, že na bojové efektivitě „čtyřiatřicítek“ měl velice zásadní podíl i prostý počet. StuG III možná nebyl tak nápadný, ale z hlediska důležitosti byla jeho pozice pro Wehrmacht mimořádná. Navzdory naprosto odlišné konstrukční filozofii měla však obě tato vozidla společného více než velký počet a strategický význam, např. to, že se od začátku potýkala se silnou kritikou z řad generality.

Navzdory velkému nesouhlasu
Vzhledem k legendárnímu statusu T-34 je velmi paradoxní, že původně vznikl v podstatě jako záložní řešení, a to z vlastní iniciativy konstruktéra, což bylo ve Stalinově SSSR pochopitelně velmi riskantní. Michail Iljič Koškin z konstrukční kanceláře v Charkově dostal úkol vyvinout náhradu rychlých tanků řady BT, které dovedly shodit pásy a jezdit na kolech. Výsledkem byl prototyp jménem A-20, ale Koškin vyprojektoval i vozidlo A-32, které onu schopnost jízdy na kolech nemělo. Vyznačovalo se ale silnějším pancéřováním, jelikož čísla v názvech obou typů udávala tloušťku čelního pancíře v milimetrech. A-32 se však od počátku stal i terčem kritiky, neboť maršál Kliment Vorošilov a generál (později rovněž maršál) Grigorij Kulik hájili názor, že rychlý tank má mít schopnost jízdy i na kolech. Obvinili Koškina z plýtvání časem a zdroji, avšak na jeho obranu se ozvali mnozí tankisté, kteří kritizovali nedostatky konstrukce BT, mj. slabé pancéřování. Projekt A-32 evidentně oslovil také Stalina, který tedy Koškina nepotrestal a přikázal mu pracovat na obou typech s tím, že o sériové produkci se rozhodne až podle toho, co napoví zkoušky prototypů. Další průběh je již dobře známý, a to včetně faktu, že Koškin za prosazení svého nápadu prakticky zaplatil životem, protože se zúčastnil dlouhé testovací jízdy dvojice zdokonalených prototypů A-34, záhy onemocněl a zemřel. Výsledky ovšem na Stalina zapůsobily natolik, že rozhodl ve prospěch sériové výroby tohoto typu a Rudá armáda měla už na konci roku 1940 provozovat 600 sériových T-34. Sériovou produkci, jež se rozbíhala v létě 1940, sice opět zbrzdil Kulik s poukazem na chyby konstrukce, ovšem Stalin a lidový komisař Malyšev nařídili pokračování výroby s tím, že nedostatky se mají průběžně odstraňovat. Rudá armáda tudíž sice nové obrněnce dostávala, avšak poměrně pomalým tempem, takže do chvíle německého útoku převzala asi 1200 exemplářů T-34.

Tank zvaný „Mickey Mouse“
Díky ohromnému úsilí evakuovaného sovětského průmyslu se pak dařilo produkci urychlovat, takže závody za Uralem a ve Stalingradu chrlily „čtyřiatřicítky“ neuvěřitelným tempem. Nové tanky z let 1942 a 1943 se však od těch původních v mnohém lišily, protože se zaváděly různé úpravy s cílem zjednodušit výrobu a zvýšit efektivitu v boji. Největší změny se dostavily roku 1943, kdy se začalo dodávat provedení s novou věží, která měla v půdorysu tvar šestiúhelníku a vyznačovala se silnějším pancéřováním. Nabízela větší prostor (takže dva vojáci uvnitř měli víc pohodlí a dala se převážet větší zásoba střeliva) a ve stropě se nově nacházely dva průlezy, kdežto původní podoba měla jen jediný. Otevřené poklopy průlezů dávaly vozidlu při pohledu zepředu charakteristický tvar, kvůli němuž mu němečtí vojáci přezdívali „Mickey Mouse“. Na věži se později objevila též velitelská kopule. Nová věž se mimochodem inspirovala návrhem, jenž dostal název T-34M a vznikl už v roce 1940 s cílem odstranit některé chyby T-34. Kromě větší věže se vyznačoval i odlišným podvozkem se šesti páry pojezdových kol a možná by byl skutečně sériově vyráběn, německý útok však způsobil, že zůstal jen ve fázi modelu. Poměrně málo se ví, že v roce 1941 vznikla i malá série tanků T-34-57, jež místo 76,2mm kanonů F-34 nesly 57mm kanony ZIS-4, jejichž vysoká úsťová rychlost je činila optimálními k ničení silně obrněných cílů. Všechny byly poslány do obranných bojů u Moskvy, kde byly ztraceny, avšak v době příprav kurské operace byl nápad oživen. Dlouho se uvádělo, že zůstalo pouze u plánů, ovšem některé zdroje dnes tvrdí, že přece jen vznikla druhá série. Tanky byly údajně zařazeny do záloh vrchního velení a několik vozidel prý dokonce u Kurska prodělalo frontové zkoušky, ale přednost dostala podoba s dělem ráže 85 mm, budoucí T-34-85 (západní literatura obvykle užívá označení T-34/85). Navzdory vítězství v bitvě totiž bylo zřejmé, že 76,2mm kanon proti nové generaci německých tanků zkrátka nepostačuje.

Zbraně pro doprovod pěchoty
Kořeny německé konstrukce Sturmgeschütz neboli StuG sahají vlastně až do let první světové války, kdy se zrodila koncepce děl pro doprovod pěchoty, tedy lehkých zbraní, které se mohly přesunovat spolu s útočícími pěšáky. Tehdy se jednalo o děla tažená, avšak v časech budování Wehrmachtu se objevil nápad použít v této roli samohybná vozidla. Největším zastáncem této myšlenky byl Erich von Manstein, v roce 1935 generál pěchoty, který žádal o obrněná vozidla nesoucí kanony k podpoře pěšáků, tzv. Sturmartillerie. Zdůrazňoval zásadní rozdíly mezi nimi a tanky, a to nejen kvůli odlišné taktice, ale i kvůli tomu, aby ztlumil kritiku, která již začínala znít ze strany velitelů vznikající Panzerwaffe. Ta měla na počátku jen málo tanků, o něž se tak samozřejmě nechtěla dělit s pěšáky. Mansteinův apel ale padl na úrodnou půdu, generální štáb schválil vznik tzv. doprovodných baterií (Begleitbatterien) a v roce 1936 vydal požadavky pro nové vozidlo, jež nejdřív neslo trochu nelogický název „schwere Panzerabwehrkanone“, těžký protitankový kanon, zkráceně sPaK. Jeho hlavním úkolem mělo být vyřazování měkkých cílů, kulometných hnízd, pozic děl, polních opevnění, bunkrů atd., ačkoliv sekundárně se počítalo i s ničením nepřátelských tanků. V zájmu úspory zdrojů měl sPaK využívat podvozek obrněnce ZW (Zugführerwagen), což bylo krycí označení středního tanku PzKpfw III, který již vyvíjela firma MAN. Prototypy sPaK, které vznikly v letech 1937–1938, proto dostaly šasi PzKpfw III Ausf. B s osmi páry pojezdových kol. První sériové kusy nazývané Sturmgeschütz III Ausf. A byly vyrobeny na jaře 1940 a používaly podvozek PzKpfw III Ausf. E. Nesly nízkou nástavbu s krátkým kanonem StuK L/24 ráže 75 mm, jenž vycházel z děla KwK 37 L/24, tedy z kanonu prvních verzí PzKpfw IV. Jiná výzbroj chyběla, protože se předpokládalo, že o obranu zblízka se postarají němečtí pěšáci, které bude StuG III provázet.

Postupné zlepšování designu
První baterie vozidel StuG III stihly už bojové nasazení v západní Evropě a na Balkáně, avšak rozsáhlé operace se rozběhly až po vpádu do Sovětského svazu. Tam už baterie vstupovaly po reorganizaci, neboť původní podoba předpisu říkala, že baterie obsahuje šest vozidel StuG III, pět velitelských polopásových vozidel SdKfz 253, šest muničních SdKfz 252 a dále nákladní i osobní auta a motocykly. Tři takové baterie tvořily prapor, ale nová organizace přidala sedmý StuG III pro velitele každé baterie (místo SdKfz 253) a další pro velitele praporu, takže prapor čítal celkem 22 kusů StuG III. V listopadu 1942 byl tabulkový počet zvýšen na deset v baterii, resp. na 31 kusů v praporu. V té době se již vyráběla nová provedení vozidla StuG III, které se sice velmi osvědčilo, ale nezadržitelně stárnulo. Největší změna se dostavila na jaře 1942, kdy byly dodány první obrněnce varianty Ausf. F, které nesly dlouhé 75mm kanony StuK 40 L/43, jež byly opatřeny úsťovými brzdami. Od podzimu téhož roku se montovala děla StuK 40 L/48 a na stropě nástavby se poprvé objevil kulomet MG 34, který ovládal nabíječ. Od jara 1943 se standardně instalovaly představné boční pancéřové desky, tzv. Schürzen, avšak v té době bylo již sériově vyráběno provedení Ausf. G, jehož dodávky pokračovaly až do dubna 1945, ačkoli i během nich probíhaly četné změny. Patřila mezi ně mj. nová lafeta pro kulomet, díky níž byl nabíječ schopen ovládat zbraň z bezpečí nástavby, zatímco u původní podoby musel vysunout polovinu těla ven. Šlo o důsledek poučení z bitvy u Kurska, protože obrněnce StuG III a jejich osádky utrpěly těžké ztráty. Tato bitva ale rovněž naznačila, že potenciál modernizace vozidla StuG III se takřka vyčerpal, a přispěla k vývoji obdobného, avšak výkonnějšího typu StuG IV, jenž již více zohledňoval i nasazení proti tankům. Nepochybné však je, že navzdory počáteční kritice se koncepce útočného děla velmi osvědčila, o čemž svědčí i fakt, že StuG III byl vůbec nejvíce vyráběným německým obrněncem celé války.
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Parametry T-34 Model 1943
Osádka: 4 muži
Bojová hmotnost: 29,1 tun
Délka korby: 5,92 m
Celková délka: 6,62 m
Celková šířka: 3,00 m
Celková výška: 2,52 m
Typ motoru: dieselový V-2-34
Výkon motoru: 368 kW (500 koní)
Max. rychlost: 55 km/h
Max. dojezd: 465 km
Kanon: 76,2mm F-34 (100 nábojů)
Kulomety: dva 7,62mm DT (3150 nábojů)

Parametry StuG III Ausf. G
Osádka: 4 muži
Bojová hmotnost: 23,9 tun
Délka korby: 5,40 m
Celková délka: 6,77 m
Celková šířka: 2,95 m
Celková výška: 2,16 m
Typ motoru: benzinový HL 120 TRM
Výkon motoru: 220 kW (300 koní)
Max. rychlost: 40 km/h
Max. dojezd: 155 km
Kanon: 75mm StuK 40 L/48 (54 nábojů)
Kulomet: 7,92mm MG 34 (600 nábojů)

Ztráty T-34 a úloha StuG III
První setkání s tanky T-34, k nimž došlo už 22. června 1941, byla pro německé vojáky šokem, jelikož tato vozidla svými parametry výrazně převyšovala německé tanky. Zároveň však nelze tvrdit, že by „čtyřiatřicítky“ měly nějaký zásadní podíl na zastavení německého postupu. Bylo jich prostě příliš málo, byly poruchové, osádky byly nezkušené a sovětské velení pořád dělalo obrovské chyby. Konstrukce T-34 se ale projevila jako ideální pro masovou produkci, která se rozjela na přelomu roků 1941 a 1942 a stupňovala se až do konce války. Je ale nutno dodat, že ze zhruba 55 000 dodaných T-34 všech variant bylo okolo 45 000 zničeno! To znamená ztráty přes 80 % a dokazuje to, že pro Rudou armádu šlo o víceméně „spotřební materiál“. Na těchto ztrátách mají značný podíl také útočná děla StuG III, která se projevila jako jedna z nejlepších protitankových zbraní Wehrmachtu, ačkoliv jejich původní zadání bylo úplně odlišné. Povaha bojů na východní frontě totiž nakonec způsobila takřka „obrácení rolí“, protože původně měly baterie vozidel StuG III podporovat pěšáky, ve finále se však naopak formovaly pěší jednotky coby ochrana útvarů útočných děl. Obrněnce StuG III putovaly dokonce i k jednotkám stíhačů tanků a v této roli samozřejmě bojovaly u Kurska, kde se střetnuly s obrovskou přesilou tanků a samohybných děl Rudé armády. Ta již měla mnohem větší zkušenosti, ačkoli i za vítězství u Kurska vděčila do značné míry prosté početní přesile, protože sice utrpěla obrovské ztráty, ale ve srovnání s Německem je mohla snadněji nahrazovat.

Vyrobeno kusů
T-34 (všechny verze): asi 55 000
StuG III (všechny verze): asi 10 000
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