Tank T-34-57:
Zapomenutá verze slavného obrněnce

Takřka všichni fandové obrněné techniky určitě vědí, že legendární tank T-34 začal jako vozidlo vyzbrojené kanonem ráže 76,2 mm, aby pak přišla verze T-34-85, která se mohla chlubit 85mm dělem. Daleko méně známým faktem ovšem zůstává, že do bojů o Moskvu promluvila také „téčka“ nesoucí 57mm kanony.

Mohlo by se zdát, že legendární tank T-34 reprezentuje téměř dokonale probádané téma, které již nemůže přinést žádné záhady či nejasnosti. Skutečnost je však podstatně složitější, jelikož i v historii proslulé „čtyřiatřicítky“ se najdou hodně obskurní a podivné kapitoly. Mezi ty určitě náleží případ stíhače tanků T-34-57, který byl vytvořen jako nástroj pro ničení (ve skutečnosti neexistujících) těžkých tanků Wehrmachtu. Clonu tajemství kolem tohoto vozidla pak zvyšuje fakt, že se do dnešních dnů patrně žádné nedochovalo.

Zbraň proti neexistující hrozbě
Když se na Západě před lety objevily první informace ve smyslu, že existovala i varianta T-34 nesoucí kanon ráže 57 mm, odhadovalo se, že šlo zřejmě o nějakou improvizaci, jež se zrodila pod tlakem obtížné válečné situace. Skutečnost se však od této spekulace výrazně liší, protože toto zvláštní vozidlo vzniklo naopak jako produkt dlouhodobé systematické snahy, paradoxem ovšem zůstává, že tuto snahu motivoval omyl. Kořeny tohoto programu lze vystopovat do léta 1940, kdy se hodnotila efektivita 76,2mm kanonů F-2 pro tanky T-34 a KV. Ve skutečnosti se jednalo o výkonné dělo, jež dokázalo probít pancíře všech tehdejších německých tanků, avšak v Rudé armádě z jakéhosi důvodu panoval názor, že Němci utajují i nějaký těžký obrněnec, se kterým by si „šestasedmdesátka“ patrně neporadila. Vznikl tedy nápad použít konstrukci T-34 coby základ stíhače tanků, který ponese odlišný kanon s vysokou úsťovou rychlostí, jenž bude schopen překonat také pancíř onoho (ve skutečnosti neexistujícího) německého vozidla. SSSR tehdy disponoval vynikajícím 57mm taženým kanonem ZIS-2, a tudíž jeho konstruktér Vasilij Gavrilovič Grabin ze Závodu č. 92 v Nižním Novgorodě dostal úkol vyvinout příbuzný kanon pro montáž do derivátu T-34. Práce na zbrani jménem ZIS-4 začaly v září 1940 a v prosinci se daly provést střelby z prvního prototypu. V březnu 1941 byla dokončena i lafeta a v dubnu byl kanon umístěn do modifikovaného T-34, ovšem výsledky zkoušek nepůsobily příliš pozitivně. Kanon se vyznačoval malou přesností a absurdně krátkou životností hlavně (pouze 100 až 150 ran), avšak ve vývoji se pokračovalo, protože kanon nabízel vysokou úsťovou rychlost, jež by v boji logicky znamenala značnou průbojnost. Do projektu ale zasáhla válka, protože prototyp zdokonalené varianty byl odevzdán až v červenci 1941.

Schopnosti děla ráže 57 mm
Tentokrát zkoušky dopadly úspěšně a přišel příkaz k zahájení sériové produkce kanonů, jež se rozběhla v srpnu 1941, jenže už v září byla zastavena. V prosinci 1941 pak dorazil pokyn, aby se celý tento projekt ukončil, protože kanon byl vysoce nákladný a sovětský průmysl se musel soustředit na výrobu co nejjednodušších a nejlevnějších vzorů zbraní. Závod č. 92 tak zhotovil zřejmě jen 133 kanonů ZIS-4, z nichž část se poslala do závodů v Charkově a Stalingradě, kde probíhala sériová výroba T-34. Modifikovaná verze s novým kanonem dostala jméno T-34-57 a oficiálně byla vedena jako stíhač tanků (istrebitěl tankov), jelikož parametry kanonu ZIS-4 ji prakticky znemožňovaly použít pro cokoli jiného. Jako protitanková zbraň byl ZIS-4 skutečně výborný, protože na dálku 1000 m dokázal s klasickou průbojnou střelou probít 74 mm oceli a se střelou s balistickou kuklou činila průbojnost dokonce 91 mm. Pro srovnání, klasická střela ráže 76,2 mm z kanonu F-2 mohla na tuto vzdálenost prorazit 62 mm oceli. Slabinu kalibru 57 mm ovšem tvořil nízký střepinový účinek, takže tříštivo-trhavé granáty proti „měkkým“ cílům byly málo efektivní. Proto se měl T-34-57 uplatňovat opravdu jen proti nepřátelským tankům, takže se od počátku plánovalo, že se bude dodávat jen v menších počtech. Válečná situace pak znamenala, že vzniklo méně než padesát kusů, jelikož dokumenty naznačují, že v Charkově se zhotovilo zhruba 21 exemplářů, zatímco z bran závodu ve Stalingradě vyjelo něco přes dvacet těchto neobvyklých obrněnců. Od standardních T-34 se na pohled lišily štíhlejší a delší hlavní. T-34-57 obdržel také odlišný periskopický zaměřovač, jenž umožňoval přesnou palbu na větší vzdálenosti, ale jinak se konstrukce shodovala, takže i základní parametry byly vcelku shodné jako u standardní verze T-34. Patrně nepřekvapí, že kvůli nesmírně kritické situaci SSSR byly všechny vyrobené T-34-57 ihned směrovány na frontu.

Nasazení 21. tankové brigády
Jelikož se jednalo o značně specifická vozidla, velení je poslalo na klíčové místo fronty, a sice k přístupům k Moskvě, kde se začlenily do sestavy 21. tankové brigády a patrně ještě nejméně jedné další brigády (většinou se uvádí, že mělo jít o 8. tankovou brigádu). 21. tanková brigáda sváděla vysoce intenzivní boje zejména ve druhé polovině října 1941, kdy se jí podařilo zničit mj. 34 německých tanků a dalších 210 vozidel, ale utrpěla i těžké ztráty, jelikož padlo několik jejích důstojníků a brigáda postupně pozbyla všechna svá vozidla T-34-57. Několik dalších se pak objevilo na jiných místech fronty, ale každopádně se zdá, že boje o Moskvu nepřečkal ani jeden exemplář. To však ještě nebyl úplný konec T-34-57, jelikož v roce 1943 byl tento nápad oživen. Vysokorychlostní kanon se totiž jevil jako vhodná zbraň proti (tentokrát již doopravdy existujícím) německým těžkým tankům, tedy slavným „Tygrům“. Konstruktér Grabin vyvinul modernizovaný kanon ZIS-4M, který by mohl s podkaliberní střelou na dálku 1000 m prorazit přes 100 mm oceli. Není zcela jisté, zda se tehdy nějaké další T-34-57 vyrobily, protože podle některých zdrojů zůstalo jen u návrhu, zatímco podle jiných skutečně vznikl malý počet, který možná dokonce prodělal zkoušky na frontě u Kurska. Jisté ale je, že projekt pak už definitivně skončil, neboť nový 85mm kanon pro obrněnec T-34-85 se jevil jako lepší zbraň, jež se mohla uplatnit proti tankům i jiným cílům. Několikrát se již vyskytly senzační zprávy, že kdosi kdesi našel pozůstatky T-34-57, ale důkazy stále chybějí, a proto se jeví jako velice pravděpodobné, že se žádný nedochoval. Zájemcům lze doporučit návštěvu muzea ve městě Věrchňaja Pyšma, kde se nalézá zdařilá replika tohoto kuriózního vozidla.
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Parametry tanku T-34-57
Osádka: 4 muži
Bojová hmotnost: 26 tun
Délka korby: 5,92 m
Celková délka: 7,37 m
Celková šířka: 3,00 m
Celková výška: 2,40 m
Typ motoru: dieselový V-2-34
Výkon motoru: 368 kW (500 koní)
Max. rychlost: 55 km/h
Max. dojezd: 300 km
Kanon: 57mm ZIS-4 (150 nábojů)
Kulomety: dva 7,62mm DT (3150 nábojů)
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