Tankové věže:
Z pásových podvozků na pevné podstavce

Mezi zajímavé prvky některých pevnostních systémů za druhé světové války patřily věže převzaté z tanků. Jako první s nimi zřejmě přišli Sověti, mistrovství však dosáhli Němci, kteří nakonec vyvinuli „statickou“ variantu věže tanku Panther. Tento nápad inspiroval po válce další země včetně Československa.

Pohraniční i jiné pevnosti si většinou (a nikoli nesprávně) představujeme jako železobetonové giganty, vlastně jakýsi pozemní ekvivalent bitevních lodí. S těmi pojí pevnosti rovněž fakt, že jejich výzbroj byla montována v obrovských otáčivých věžích. Věže válečných plavidel svého času posloužily také jako inspirace pro menší otáčivé věže na obrněných automobilech a pak i na prvních tancích. Tyto analogie a příbuznosti obdržely další rovinu, když se v roli pevnostní výzbroje objevily dělové věže získané nejen z válečných plavidel, ale i z tanků, zpočátku těch jinak neužitečných, ale potom i z těch nejmodernějších.

Sovětský nápad zvaný TOT
První systematické užívání tankových věží coby částí statického opevnění je zdokumentováno ze Sovětského svazu, který je integroval do tzv. Stalinovy a Molotovovy linie. Používal se pro ně pojem TOT, tankovaja ogněvaja točka, tzn. tankový střelecký bod. Na začátku se jednalo o kompletní lehké tanky zastaralého typu T-18 (neboli MS-1), které byly přesunuty na příslušné místo a tam prostě zakopány do země, a tak nad terén zasahovala pouze věž s 37mm kanonem a kulometem ráže 6,5 nebo 7,62 mm. Do takto „pohřbeného“ tanku se však samozřejmě velmi obtížně vstupovalo, takže poté byly ze zeminy budovány zvláštní úkryty, v nichž byl tank sice „zasypán“, ale existoval k němu přístup tunelem, jenž vedl ze zadní části objektu. U některých tanků byl kanon nahrazen dvojící kulometů, kdežto některé pozbyly zbraně zcela a jejich věže sloužily jen jako pozorovatelny. Obdobně byly využity také tanky T-24, které už měly kanony ráže 45 mm. Definitivní řešení však přišlo až s pěchotními lehkými tanky T-26, které se v boji moc neosvědčily, jejich věže však nabízely značnou sílu 45mm kanonu. V pevnostních liniích se proto začaly budovat speciální železobetonové objekty, označované Typ T, na jejichž horní straně byla umístěna věž z tanku T-26. Samotný objekt byl uvnitř rozdělen na tři části, z nichž první byla místnost pod věží, druhá byla technická místnost s telefonem a ventilací a třetí byla zadní část se vstupními ocelovými vraty. Posádku objektu tvořilo pět až šest mužů. Vedle věží z T-26 se uplatnily i věže rychlých tanků řady BT.

Uplatnění kořisti z Francie
Při svém postupu do území SSSR samozřejmě na objekty TOT narazili i Němci. Většinou jim sovětský nápad nezpůsobil žádné větší problémy, mj. proto, že objekty byly snadno zranitelné a jejich palebná síla už nestačila. Jejich koncepce však přesto Němce zaujala, protože jim dala odpověď na jednu významnou otázku. Díky porážce Francie jim padly do rukou značné počty tanků, z nichž některé používali jako tahače nebo pro působení v týlu, i tak jim však zůstávaly stovky obrněnců. A během roku 1941 navíc vyšlo najevo, že prakticky téměř zbytečnými jsou na bojišti také mnohé typy v aktivní službě Wehrmachtu, zejména staré lehké tanky PzKpfw I a II a československé PzKpfw 35(t) a 38(t), resp. LT vz. 35 a 38. V konfrontaci se sovětskými vozidly neměly mnoho šancí a mohly se hodit jen pro hlídkování v týlu, popř. jejich podvozky mohly fungovat jako tahače či zbraňové platformy, avšak opět vznikla otázka, co dělat s jejich věžemi. Sovětské TOT proto znamenaly inspiraci, kterou pak Němci rozsáhle využili, když na nejrůznější pevnostní objekty a linie začali montovat věže z kořistních nebo zastaralých tanků. Nejvíce se jich objevilo na tzv. Atlantickém valu na pobřeží, kde se jednalo především o věže, jež byly získány z francouzských tanků Renault FT (vyvinutých ještě v první světové válce), a dále novější věže APX-R z tanků Renault R35 či Hotchkiss H35, jež obsahovaly 37mm kanon a 7,5mm kulomet. Věže ze zastaralých tanků Wehrmachtu se následně objevily na pevnostech ve Francii, Nizozemí, Belgii, Skandinávii či Polsku.

Podstavce pro Pantherturm
Principiální změna se ale dostavila v průběhu roku 1943. Dosud se používaly jen věže z tanků zastaralých, nyní však Němci sáhli k věži ze svého nejmodernějšího tanku PzKpfw V Panther, jenž se mohl chlubit skvělým 75mm kanonem. Tzv. Pantherturm byly zpočátku věže přebrané z existujících poškozených tanků, ale potom se začaly vyrábět i speciální věže určené výlučně pro „statické“ využití. Od standardní verze se lišily absencí velitelské kopule a větší tloušťkou stropního pancíře, jelikož se samozřejmě předpokládalo, že věž bude cílem dělostřelectva. Pro umístění věží Pantherturm byla vytvořena standardizovaná železobetonová konstrukce (zvaná též Betonsockel), která měla tři vnitřní sekce, a sice bojovou místnost pod věží, kde se nalézal motor pro otáčení, dále sklad se 450 granáty a konečně místnost, v níž se nacházely elektrické baterie a prostor k odpočinku posádky. Méně nákladnou verzí byl objekt svařený z plátů oceli, jemuž se říkalo Stahluntersatz a který hodně zajímal i samotného Hitlera. Byl sice jednodušší, ovšem postrádal motorický pohon věže a pojal jenom 175 kusů munice. Výsledkem zoufalství pak byly nouzové objekty postavené ze dřevěných klád a nakonec i věže, které byly vestavěny přímo do ulic Berlína. Těch bylo dvanáct, zatímco věží na všech třech druzích podstavců bylo celkově 268. Objevovaly se na Siegfriedově linii, pevnostech na východě a zejména v Itálii na Gótské a Hitlerově linii. Spojenci tam rychle zjistili, že věže jsou výjimečně odolné a účinné a jejich náročná likvidace se neobejde bez velkých ztrát.

Využití zkušeností z války
Ačkoli šlo zpravidla o improvizace, tankové věže v roli součástí opevnění se mnohdy ukázaly jako vysoce efektivní řešení. Nelze se tedy divit, že se k němu sahalo též po skončení války, a to v mnoha zemích, které hledaly metody, jak využít věže ze stárnoucích válečných obrněnců. Patřilo mezi ně i Československo, kde byl na střelnici v prostoru Jince-Padrť zhotoven objekt, který nesl věž z tanku T-40/75 N, jak se u nás nazýval ex-německý PzKpfw IV. Testy ukázaly nízkou odolnost věže, ale současně se potvrdila užitečnost myšlenky, ovšem s tím, že je nutné použít vhodnější věže. Proto se sáhlo k sovětskému tanku T-34/85, pro jehož věž byl na konci 50. let vytvořen speciální typizovaný objekt KŽ-3. Přesný počet opravdu postavených objektů není znám, ale na základě množství předaných věží „téček“ lze soudit, že mělo vzniknout přes 200 exemplářů, byť ne všechny byly věžemi reálně osazeny. Z dalších států se dá zmínit např. Dánsko, které použilo věže z kanadských tanků Ram, dále Jugoslávie, kde se objevily věže ze Shermanů, či Itálie, která sáhla k věžím z obrněnců M26 Pershing. V největším měřítku se ale tankové věže na opevněních objevily v zemi, jež s touto myšlenkou kdysi přišla, tedy v SSSR. Zejména na hranicích s Čínou byly stavěny objekty, na nichž obvykle „seděly“ věže z těžkých tanků řady IS, popř. také středních T-44; některé věže byly v zájmu zvýšení odolnosti pokryty vrstvou betonu. A je jistě zajímavé, že fungující pevnůstky s takto upravenými věžemi z tanků řady IS najdeme na rusko-čínské hranici ještě dnes.
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