Tank Churchill:
Britský tahoun s archaickým vzhledem

Na pohled připomínal spíš konstrukci z první světové války, působil velmi neohrabaně a byl pomalý, v těžkém terénu si však vedl výtečně a disponoval silným pancířem, takže se ve většině bitev pozoruhodně osvědčil. Řeč je o britském pěchotním tanku, jenž se pyšnil jménem podle britského ministerského předsedy.

Sám Winston Churchill si dělal z tohoto tanku legraci, když řekl, že vojáci mu dali toto jméno po zjištění, že zřejmě bude k ničemu. Ve skutečnosti se ovšem tank Churchill osvědčil víc než dobře a s nadsázkou lze tvrdit, že svým způsobem opravdu připomínal britského premiéra. Na první pohled vypadal archaicky, konstrukčně byl v zásadě zastaralý a vznikl podle požadavků, které byly značně vzdáleny od válečné reality, navíc měl zpočátku řadu nedostatků, avšak měl velký vývojový potenciál, byl neobyčejně odolný a spolehlivý, zastal mnoho rolí a nakonec se zařadil mezi nejdůležitější britské zbraně celé války.

Předpoklad zákopové války
Historie tanku Churchill se začala psát v září 1939, kdy britský generální štáb vydal počáteční specifikace tanku s krycím názvem A20. Mělo jít o další pěchotní tank, tedy relativně pomalé, ale silně obrněné vozidlo, které by vystřídalo typy Matilda a Valentine. Britové předpokládali, že boje v novém konfliktu budou připomínat ty v první světové válce, a tudíž nový tank hodně připomínal první pásové obrněnce britské armády. Měl pásy obíhající po obvodu korby, aby si dobře poradil s krátery či zákopy, a výzbroj tvořily dva dvouliberní (40mm) kanony v bočních pouzdrech (sponsonech); kromě toho nesl i tři kulomety. Zakázku na stavbu prototypů získaly loděnice (!) Harland and Wolff, které do června 1940 vyrobily čtyři prototypy, ty však dostaly oproti plánům silnější výzbroj, jelikož přibyla třípalcová (76mm) houfnice v korbě. Tank A20 nakonec nepřekročil stádium zkoušek, protože po evakuaci z Dunkerque bylo zjevné, že válka bude mít jiný charakter, avšak řada prvků z tohoto designu se objevila v nových specifikacích, jež vznikly v červnu 1940 a dostaly název A22. Dostala je firma Vauxhall, jež nejprve navrhla výkonnější agregát pro A20, a to plochý dvanáctiválec, vlastně spojení dvou šestiválců, a poté začala s hlubšími změnami designu. Vojáci ovšem žádali, aby sériová produkce A22 začala už za rok, takže inženýři firmy Vauxhall museli velice spěchat. K jejich cti je nutné dodat, že ono zadání splnili, jelikož v létě 1940 byly dodány první sériové exempláře pěchotního tanku, jenž dostal formální označení Infantry Tank Mark IV a bojové jméno Churchill. První vozidla však nebudila velké nadšení, jelikož trpěla řadou poruch, což zákonitě způsobily enormně zkrácené testy. Motor byl nespolehlivý a náročný na údržbu a celé vozidlo bylo velice pomalé, ačkoli to se nepovažovalo za fatální chybu, protože Churchill měl zejména doprovázet pěšáky, takže by případnou vyšší rychlost v praxi stejně příliš nevyužil.

Důmyslně řešený podvozek
Pochvaly naopak budila vynikající terénní průchodnost, protože tank zvládal i hluboké krátery a zákopy s extrémním sklonem stěn. To bylo důsledkem použití archaicky vypadajícího, jenže vskutku důmyslně řešeného podvozku, jenž měl na každé straně jedenáct malých pojezdových koleček. Při jízdě po rovném povrchu neslo váhu jen devět párů koleček, ale když se obrněnec pustil do zdolávání překážek, pomáhaly také zbývající dva páry (tzn. první a poslední), jelikož zabezpečily nájezd a sjezd a napínání pásů. Počet koleček také znamenal, že tank mohl přijít o několik z nich, aniž by to příliš ovlivnilo jeho pohyblivost. Pásy obíhaly po obvodu korby, jež tak mohla být vybavena i bočními průlezy, zatímco horní část pásů byla dobře chráněna. Tank měl pětičlennou osádku, jejíž první dva členové seděli v předním oddílu. Kromě řidiče to byl i čelní střelec, který obsluhoval 76mm houfnici v čele korby, tzn. jeden z prvků, které Churchill „zdědil“ po designu A20. Zbraň měla ovšem velice omezený úhel náměru i odměru, a proto se u pozdějších variant již neobjevila. Následovalo druhé oddělení, na němž se nalézala poměrně malá věž s 40mm kanonem, kulometem BESA a místy pro velitele, střelce a nabíječe. Věže se zpočátku vyráběly odléváním, jenže kvůli problémům se dočasně přešlo na nýtování, což byla i technologie užívaná po většinu času k výrobě koreb. Až v závěru sériové produkce obrněnců Churchill se na korbách uplatňovalo svařování. Za oddílem s věží následoval motor a nakonec mohutný blok převodovky Merritt-Brown se třemi diferenciály. Byla komplikovaná, ale právě také díky ní měl Churchill výtečnou pohyblivost a ovladatelnost (včetně možnosti otáčet se na místě, což tehdy spousta tanků nezvládala). Velký důraz se kladl na pancéřování, takže čelo se vyznačovalo tloušťkou 102 mm, kdežto boky korby a čelo věže měly sílu 89 mm, zbytek věže měl tloušťku 76 mm a záď korby chránilo 51 mm oceli.

Zesilování zbraní a pancíře
Tanků Churchill v popsaném provedení Mk I se však vyrobily jen zhruba tři stovky, jelikož se záhy přešlo na obměnu Mk II, která už odrážela zkušenosti z provozu „jedniček“. Coby hlavní změnu je třeba zmínit demontáž čelní houfnice, neboť tato zbraň se ukázala jako v praxi těžko využitelná, a proto ji nahradil druhý kulomet BESA. Po přibližně 1127 vozidlech této verze se objevila obměna Mk III, která vznikla v 675 exemplářích a u níž se objevila výkonnější hlavní výzbroj. 40mm kanon prostě nevyhovoval, a proto byla zkonstruována nová věž, ve která byla montována šestiliberní (57mm) zbraň. Nejpočetnější (1675 kusů) byla varianta Mk IV, u které se opět používaly jednodušší odlévané věže (kdežto „trojky“ měly svařované). Na počátku byl užíván 57mm kanon, avšak během bojů v Africe se uskutečnila úspěšná improvizace ve formě instalace 75mm amerických děl z tanků M4 Sherman. Toto řešení se osvědčilo natolik, že toto dělo se posléze stalo standardní zbraní pozdějších sérií verze Mk IV; alternativou byla montáž britského kanonu OQF stejné ráže. 75mm děla se pak během údržby montovala i do některých tanků starších verzí, ale část 57mm kanonů zůstávala ve službě, jelikož se vyznačovaly lepším účinkem proti pancířům německých tanků, naopak 75mm kanon byl univerzálnější a hodil se i pro palebnou podporu pěchoty. Přímo pro poslední zmíněný úkol vznikl Churchill Mk V, jenž měl ve věži 95mm houfnici, ale vyrobilo se jen 241 kusů. Následovalo 200 vozidel Mk VI, jež víceméně odpovídala „čtyřkám“ s menšími vylepšeními. Závěrečná verze měla název Mk VII, popř. též Heavy Churchill, jelikož síla pancíře vzrostla až na 152 mm, takže tank byl odolnější než Tiger, byť za cenu hmotnosti téměř 41 tun. „Sedmiček“ (známých také jako A22F či A42) a tanků Mk VIII, tzn. vlastně „sedmiček“ s 95mm houfnicemi, se vyrobilo celkem okolo 1600 kusů, takže dohromady vzniklo asi 5640 tanků Churchill.

Spektrum speciálních verzí
Toto číslo ovšem obsahuje také značný počet vozidel se speciálními úkoly, neboť Churchill se ukázal jako vynikající platforma pro přestavby. Největší význam měl určitě obrněnec, který se nazýval Churchill AVRE (Armoured Vehicle Royal Engineers) a byl vyroben coby prostředek pro ochranu a podporu ženistů. Při neúspěšné akci u Dieppe se totiž ukázalo, že ženisté nejsou schopni efektivně odstraňovat překážky pod nepřátelskou palbou a že jsou třeba také speciální vozidla k překonávání těchto překážek. Churchill AVRE tak při letmém pohledu vypadal jako „normální“ tank, ale ve skutečnosti prošel zásadními úpravami. V jeho věži se nalézal moždíř, jenž se napůl oficiálně označoval jako Petard a který střílel 290mm demoliční granáty, jimž se kvůli vzhledu říkalo „Létající popelnice“ („Flying Dustbin“). Moždíř sloužil k ničení bunkrů a jiných odolných objektů. Uvnitř obrněnce Churchill AVRE byly k dispozici prostory pro další ženijní vybavení a na korbě se nacházely úchyty, k nimž se daly připojit různé speciální prvky a zařízení, např. rámy pro demoliční nálože Onion a Goat, táhlé nálože („torpéda“) Bangalore, obrovské „špulky“ pro jutové rohože nebo držáky pro svazky klád nebo hatí. Tank mohl nést i čelní pluh na vyorávání min, kdežto na zádi se nacházel hák pro tažení saní, na kterých se vezl různý ženijní materiál. Královští ženisté dále získali vozidla Churchill ARK (Armoured Ramp Carrier), která nesla rozklápěcí nájezdovou a výjezdovou rampu, která se mohla uplatnit i jako most. K vyprošťování se používala verze Churchill ARV (Armoured Recovery Vehicle), která měla jeden či dva navijáky. U nepřítele ale vyvolával největší obavy Churchill Crocodile, jenž měl v čele korby umístěný plamenomet s max. dosahem 75 m, za příznivého větru dokonce až dvojnásobek. Zásoba hořlaviny se dopravovala v taženém dvoukolovém přívěsu a postačovala na přibližně osmdesát šlehů s trváním po jedné sekundě.

Z Dieppe do korejské války
Tank Churchill absolvoval bojovou premiéru při již zmíněném „nájezdu“ u Dieppe, kterého se účastnilo téměř 60 kusů, ale přes překážky a německou palbu jich na břeh dorazilo jen čtrnáct. Ty sice odvedly poměrně dobrou práci při následných bojích ve městě, jenže i tak je zpravidla zastavily různé odolné objekty a operace skončila debaklem a obrovskými ztrátami. Podstatně lépe si obrněnec Churchill vedl v říjnu 1942 u El Alameinu, kde bojovala šestice vozidel. Jako rozhodující faktor se tam ukázal jejich odolný pancíř, neboť většina zbraní Osy jej nedokázala probít. Jeden britský tank byl zasažen snad až osmdesátkrát (!), ovšem stále pokračoval v boji. Narůstající počty tanků Churchill se objevovaly v bitvách v Tunisku začátkem roku 1943 a při invazi na Sicílii a italskou pevninu už se jednalo o páteřní typ britských tankových útvarů, což platilo také po invazi v Normandii a během bojů ve Francii, Belgii a Nizozemí. Churchill stále těžil ze svého pancéřování, jež spolehlivě zastavilo střely z většiny německých děl, a zvyšující se síla zbraní dovolovala čelit všem německým tankům kromě Pantherů a Tigerů. Byly ovšem zaznamenány případy, kdy tanky Churchill zvítězily dokonce i nad těmito „kočkami“, protože dosáhly „šťastných“ zásahů svými 75mm kanony. (Ostatně jediný dochovaný a funkční Tiger, tedy tank č. 131 umístěný v Bovingtonu, byl vyřazen právě zásahem tanku Churchill.) Britové zkoušeli jeden tank i v Barmě a jejich tamní vojska pak získala větší počet, jenž se měl zapojit do dalších bojů s Japonci, jenže k tomu již nedošlo. 253 tanků Churchill dostala Rudá armáda, která je nasadila mj. u Stalingradu a Charkova. V britské armádě zůstaly speciální verze tanků Churchill (zejména AVRE a Crocodile) ve službě i dlouho po válce. Objevily se ještě v bojích v Koreji, kde si pořad vedly výborně a potvrzovaly, že tank Churchill i navzdory archaickému vzhledu představoval mimořádně povedenou konstrukci.
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Parametry tanku Churchill Mk IV
Standardní osádka: 5 mužů
Bojová hmotnost: 39,6 t
Celková délka: 7,44 m
Celková šířka: 3,25 m
Celková výška: 2,49 m
Typ motoru: benzinový dvanáctiválec Bedford
Výkon motoru: 260 kW (350 koní)
Max. rychlost: 25 km/h
Max. dojezd: 145 km
Kanon: 75mm M3 nebo OQF (zásoba 84 nábojů)
Kulomety: dva 7,92mm BESA (zásoba 9450 nábojů)
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