Duel: Tellermine 43 vs. TM-41:
Neviditelné nebezpečí pro tanky

Příchod nové zbraně zákonitě vyvolává zrod protizbraní. Když na bojiště dorazily první tanky, brzy následovaly první protitankové prostředky, mezi nimiž ty jistě nejzákeřnější představují protitankové miny. Ty prožívaly velký rozvoj ve druhé světové válce, během níž sovětská i německá armáda položily miliony min.

Koncepce protitankové miny se od jejího vzniku v první světové válce vlastně moc nezměnila až do současnosti. Tvoří ji schránka naplněná trhavinou a vybavená rozněcovačem, jenž mívá nejčastěji tlakový spínač, aby zareagoval na přejezd těžkého vozidla. Exploze miny pak může zničit pás tanku, v případě silnějších min (a)nebo slabších vozidel dokáže prorazit také spodní pancéřování korby. Ale i „pouhé“ zničení pásu může mít snadno fatální následky, jelikož tank ztrácí pohyblivost a představuje lákavý cíl pro nepřítele. Není tedy divu, že protitankové miny vždy představovaly jeden z největších zdrojů obav tankistů.

Konstrukce první „talířové miny“
Když Britové a po nich Francouzi nasadili v první světové válce první tanky, německá armáda se samozřejmě ihned pustila do vývoje protiopatření. K těm patřily také zbraně, z nichž se pak vyvinuly protitankové miny. Jejich první vzory představovaly ryzí improvizace, a tak většinou nešlo o nic jiného než o dřevěné krabice, jež byly naplněné trhavinou a vybavené primitivními rozněcovači s dálkovou či tlakovou aktivací. Navzdory značné jednoduchosti mohly být velmi účinné, zejména když je Němci (se svou typickou důkladností) dobře zahrabali a zamaskovali. Americká armáda tvrdila, že německé miny v posledních bitvách „Velké války“ způsobily cca 15 % ztrát tanků US Army. V meziválečné éře platil pro Němce zákaz vývoje tanků, který byl v utajení porušován, ovšem Reischswehr nedělal žádné tajnosti s tím, že se intenzivně věnoval rozvoji protitankových zbraní. Jeho snad nejvýznamnějším výsledkem se stala zbraň, jež se dá pokládat za první moderní protitankovou minu v dnešním smyslu. Nesla jméno Tellermine, za které vděčila svému tehdy nezvyklému tvaru, který se posléze stal v této kategorii standardem po celém světě. Jestliže dřívější miny byly většinou hranaté „krabice“, německá Tellermine se vyznačovala tvarem disku či plochého válce, jenž připomínal talíř (německy Teller). K výrobě se používal ocelový plech a na horní straně pouzdra se nacházel kotouč, pod nímž byl umístěn tlakový rozněcovač. Kotouč sloužil současně jako pojistka, protože jeho pootočením po směru hodinových ručiček se mina odjistila. Tlakový snímač se aktivoval při zátěži asi 90 kg a uvedl v činnost rozbušku, která odpálila asi 5,5 kg trinitrotoluenu, což postačovalo na destrukci pásů jakéhokoli tanku přinejmenším do konce druhé světové války, ačkoliv tento první popsaný typ „talířové miny“ vstoupil do výzbroje již roku 1929. Označoval se tudíž i jako Tellermine 29 či TMi 29, ale němečtí inženýři už pracovali na vylepšení.

Opatření proti ženistům protivníka
Následoval typ Tellermine 35, u kterého se objevily sekundární rozněcovače jako opatření pro situaci, kdy by se minu někdo pokoušel zneškodnit. Byly dokonce dva, jeden po boku a druhý na spodku pouzdra. Minu bylo možno umístit i do keramického nebo betonového pouzdra, jež zajišťovalo vodotěsnost a dovolovalo použití např. na plážích. Poněkud se změnila konstrukce hlavního rozněcovače, jenž se aktivoval při tlaku asi 180 kg na středu či zhruba polovičním na jiných částech horního krytu schránky. Později se vyráběla i varianta, jež měla žebrovaný kryt a sloužila zejména pro síly v Africe, neboť žebra měla zamezit tomu, aby vítr odfouknul písek z krytu, což by minu učinilo lehce viditelnou. Třetí vývojový model představovala Tellermine 42, která se vyznačovala zvýšenou odolností, jelikož u předchozích typů se stávalo, že výbuch jednoho exempláře v minovém poli způsobil řetězovou reakci. Pozdější série min měly i jinou náplň trhaviny, a sice směs TNT a amatolu v poměru 50:50. Poslední typ reprezentovala mina Tellermine 43, známá též jako TMi 43 Pilz, kde přidané slovo (německy „houba“) odkazovalo na jiný tvar krytu schránky, jenž byl vypouklý, takže připomínal klobouk houby. Tato mina se dala opatřit i rozněcovačem TMiZ 43, k jehož kotouči byl připojen druhý rozněcovač, jenž při pokusu o deaktivaci miny pootočením kotouče zpět způsobil explozi. Mina s TMiZ 43 se tedy vlastně nedala už nijak zajistit. Tento rozněcovač se dal instalovat i do provedení z roku 1942, ale pro Tellermine 43 vznikl ještě další typ rozněcovače, který nebyl tlakový, nýbrž kontaktní. Šlo o nástražnou tyč, která vypadala jako stéblo trávy a byla připojena k onomu sekundárnímu rozněcovači na boku. Jestliže zavadila o spodek korby tanku, mina se pohnula a vybuchla, což způsobilo totální zkázu mnoha spojeneckých tanků zejména během bojů ve Francii, protože to často vedlo k explozi munice (a)nebo paliva v korbě. Německé „talířové miny“ sloužily též po válce a v řadě zemí byly vytvořeny jejich kopie a deriváty.

Příliš složité sovětské rozněcovače
Také v Sovětském svazu se věnovala protitankovým zbraním velká pozornost. V roce 1932 se dostala do služby mina T-4, v níž se mimochodem poprvé objevil univerzální rozněcovač UV, jenž posléze tvořil součást mnoha dalších min s nejrůznějším určením. Mina T-4 měla podobu kovové nebo dřevěné schránky s přibližně čtvercovým půdorysem, což zachovávaly také další typy sovětských protitankových min. Řadu let se také udržoval způsob iniciace, který však byl značně komplikovaný. Na samotné schránce byl instalovaný nájezdový senzor ve formě prkna spojeného s dvojramennou pákou, jejíž druhý konec byl spojen s okem zástrčky v rozněcovači UV. Prkno zajišťovaly v poloze šrouby a střižný kolík, avšak pokud na prkno najelo vozidlo o postačující váze, došlo k vykývnutí prkna, načež se prostřednictvím páky vytáhla ona zástrčka a úderník v rozněcovači UV zasáhl rozbušku, která poté přivedla k explozi hlavní náplň miny. Vedle zjevné složitosti vadila častá nespolehlivost a fakt, že téměř každý exemplář měl trochu jiný aktivační tlak, jenž se mohl pohybovat přibližně mezi 100 a 260 kg, a tudíž na lehčí tanky tato mina vůbec nemusela zareagovat. Rozněcovač UV se pak dočkal modernizace do podoby MUV, jež se objevila v mině TM-35, ale princip zůstával v podstatě stejný. Následně vznikaly další protitankové miny s rozněcovači UV či MUV, z nichž stojí za zmínku např. mina TM-39 s podlouhlým tělem tvaru hranolu, jehož jeden rozměr byl 60 cm a druhý cca 13 cm. Sovětská armáda si od toho slibovala větší ničivý efekt na pásy; ostatně tato mina obsahovala asi 6,7 kg výbušniny, kdežto u starších typů to obvykle nebylo více než 3 kg. Pořád však platilo, že šlo o komplikované zbraně, pro jejichž rozmisťování byla třeba perfektní viditelnost, nehledě na to, že pro ženisty šlo vždy o velmi nebezpečný úkol. Změna se dostavila až v roce 1940, když byl konečně vytvořen jinak vyřešený univerzální rozněcovač.

Rychlý zrod naprosto odlišné miny
Typ jménem MV-5 nevyužíval onen komplikovaný pákový princip a fungoval velice podobně jako německé rozněcovače. Stal se tak běžným prvkem pozdějších sovětských protitankových min, kdežto MUV se dále uplatňoval v minách protipěchotních. Je však příznačné, že se právě tehdy vývoj min v SSSR dostal v žebříčku priorit až na dno, protože Rudá armáda se zaměřila ryze útočně a vývoj obranných prostředků zanedbávala. To se projevilo dokonce i tím, že řada již existujících minových polí v pohraničí byla zlikvidována, což dnes jako důkaz velice často uvádějí ti, kdo mluví o přípravách Rudé armády na překvapivý útok proti Německu. Nesporné je, že když se SSSR v létě 1941 stal cílem operací Osy, v sovětských armádních skladech byly jen zastaralé miny, z nichž nejnovější byla TMD-40, v podstatě dřevěná obměna TM-39. Bylo tedy nezbytné rychle vyvinout nový typ a inspirace se čerpala od nepřítele, a tudíž už na konci léta 1941 vznikla mina TM-41 ve tvaru nízkého válce. V kontrastu s předválečnými typy šlo o jednoduchou zbraň, kde rozněcovač MV-5 přiváděl k explozi asi 3,8 kg amonalu (v některých sériích se údajně použil trinitrotoluen). Mina TM-41 představovala celkem dobrou konstrukci, ovšem SSSR zápolil s nedostatkem kovů, takže se tento typ vyrobil pouze v malém počtu a od jara 1942 se dodávaly jen miny s dřevěnými těly jako TMD-42 či TMD-44. K designu TM-41 se SSSR vrátil až v roce 1944, kdy už byla válečná situace zcela jiná, a tudíž se začala vyrábět zvětšená mina TM-44 s náplní 7,25 kg výbušniny. Oba typy min z roku 1944 vznikly v zásadě jako reakce na příchod nových německých tanků Panther a Tiger, pro jejichž destrukci už byla třeba větší ničivá síla. Produkce TM-44 pokračovala i po válce a na základě této konstrukce se zrodily modernější sovětské protitankové miny, a to včetně (ne)slavného typu TM-62, který je často kopírován a na bojištích se objevuje ještě dnes. Miny, které fakticky navazují na TM-41, tak můžeme vidět např. i v současném konfliktu v Sýrii.
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Parametry miny Tellermine 43
Průměr schránky: 318 mm
Výška schránky: 102 mm
Celková hmotnost: 8,1 kg
Hmotnost výbušniny: 5,5 kg
Iniciační tlak: 90 až 180 kg

Parametry miny TM-41
Průměr schránky: 255 mm
Výška schránky: 130 mm
Celková hmotnost: 5,5 kg
Hmotnost výbušniny: 3,8 kg
Iniciační tlak: 200 kg

Měření sil
Německá i sovětská konstrukční škola protitankových min se zformovaly koncem 20. let coby reakce na použití tanků ve „Velké válce“ a následný rozmach různých obrněných vozidel. Lze ale říci, že SSSR se na počátku vydal nesprávnou cestou, neboť jednak vyráběl převážně miny s příliš malou náplní výbušniny a jednak zvolil nevhodný princip aktivace. Nájezdové prkno a rozněcovač s dvojramennou pákou byly zkrátka zbytečně komplikované prvky, které působily problémy při výrobě i pokládání min. Naopak Němci hned správně zvolili druh rozněcovače a také jako první začali vyrábět miny kulatého tvaru, který se posléze stal standardem. Věnovali pozornost i opatřením proti deaktivaci min, takže další typy řady Tellermine vybavili různými prvky, jež představovaly hrozbu pro nepřátelské ženisty. Německé miny také obsahovaly více než dost trhaviny, takže během války prakticky nebylo třeba náplň zvětšovat, zatímco v SSSR musel vývoj v roce 1941 začínat téměř od nuly. Typ TM-41 se proto od starších min odlišoval skoro ve všem, ať už se jednalo o tvar, způsob roznětu či velikost náplně. V zoufalé situaci, ve které se SSSR nacházel, však reprezentoval až příliš velký luxus, takže se Rudá armáda mohla k tomuto designu vrátit až za tři roky s minou TM-44. Německo postupně zdokonalovalo svou konstrukci „talířových min“, a ačkoli v poválečném období se na špičku v této kategorii dostal Sovětský svaz, dá se říci, že propracovaná a současně jednoduchá německá Tellermine 43 Pilz byla nejlepší protitankovou minou druhé světové války.
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