Type 63:
Omyl amerických analytiků

Analýzy ukořistěné vojenské techniky nepřátelských zemí patří k významným činnostem zpravodajských služeb. V dějinách ovšem nalezneme několik případů, které varují před přílišnou důvěrou k těmto analýzám. Jedním z takových případů může být samohybný protiletadlový kanon nazývaný Type 63.

Během studené války se Američanům dostala do rukou dlouhá řada zbraní pocházejících z bývalého východního bloku. Zpravidla se jednalo o techniku ukořistěnou v různých regionálních válkách, do nichž se USA různým způsobem zapojily, nebo o techniku, již dopravili na Západ dezertéři. V každém případě se tyto zbraně staly předmětem analýz odborníků pracujících pro zpravodajské služby. Výsledky jejich práce však rozhodně nebývaly nesporné. Častokrát se experti nedokázali shodnout, zda mají před sebou geniální výrobek, nebo primitivní starožitnost; to se týká mj. letounu MiG‑25, s nímž v roce 1976 přistál v Japonsku sovětský pilot Bělenko. A jindy zase došli k závěrům, které byly prostě a jednoduše od základu chybné.

Na podvozku T-34
Historie kauzy Type 63 začala v roce 1965, když armáda Jižního Vietnamu při operaci proti komunistickým partyzánům ukořistila do té doby zcela neznámý typ samohybného protiletadlového děla na tankovém podvozku. A jelikož Vietkong rozhodně nedisponoval kapacitami pro vývoj a produkci obrněné techniky, bylo zřejmé, že zbraň byla dodána z komunistického Severního Vietnamu. Bylo ale samozřejmě třeba zjistit, kde vznikla, jak je účinná a zda se s ní ozbrojené síly USA nebo armády spojeneckých zemí mohou setkat také na jiných bojištích.
Zbraň byla proto odeslána do Spojených států, kde se jí začali věnovat techničtí experti z americké zpravodajské komunity. Ti pochopitelně neznali přesný název záhadného vozidla, avšak od počátku se soudilo, že prostředek asi pochází z Čínské lidové republiky, a jelikož Číňané zpravidla označovali zbraně podle roku zavedení do výzbroje, vozidlu se říkalo Type 65. Později se však z nějakého důvodu ustálilo označení Type 63, pod nímž je tento záhadný komplet znám dodnes.
I bez expertíz analytiků bylo na první pohled jasné, že zbraň vznikla na bázi legendárního tanku T‑34. Nejednalo se ovšem o tank odpovídající obrněncům, jež tvořily úderný hrot sovětské armády ve druhé světové válce. Výroba „téček“ běžela i několik let po válce a tanky se dočkaly některých zlepšení, mj. nových pojezdových kol a výkonnějšího motoru. Analýza ale ukázala, že tajemné vozidlo nevyužívá podvozek ruské výroby, nýbrž čínskou kopii T‑34 zvanou Type 58. Toto zjištění jen podpořilo původní názor, že Type 63 pochází z ČLR.

Analýza 37mm kanonů
Prostředek převzal bez velkých změn celý podvozek a korbu T‑34 (resp. Type 58). V přední části vozidla vlevo seděl řidič a po jeho pravici radista, který současně obsluhoval 7,62mm kulomet v čele korby. V zádi se nalézal dvanáctiválcový vznětový motor s výkonem zhruba 429 kW (580 koní); původní válečné T‑34 měly agregát o výkonu 373 kW (504 koní). Místo věže s kanonem ráže 85 mm byla instalována nová shora otevřená věž s osádkou čtyř mužů a dvojicí 37mm rychlopalných kanonů.
Zbraně byly identifikovány jako čínské kopie sovětského kanonu označovaného jako vz. 1939 nebo 61‑K. Navrhl jej inženýr B. G. Špitalnyj, sériová produkce zbraně byla zahájena v roce 1940 a skončila roku 1946. Kanon fungoval na principu využití zákluzu a zpravidla býval umístěn na tažené čtyřkolové lafetě; od roku 1944 se vyráběla i verze se dvěma kanony vedle sebe známá jako V‑47. Bylo známo, že SSSR dodával do ČLR obě verze a rozběhla se tam i produkce licenčních kopií nazvaných Type 55. Jelikož zkoumaný kus Type 63 byl získán s určitou zásobou munice, bylo možno provést i střelecké testy.
Každá hlaveň mohla pálit nejvyšší teoretickou kadencí 160‑189 ran za minutu, praktická rychlost dosahovala zhruba 80 ran za minutu. Kanon využíval dva druhy střeliva, a to tříštivotrhavé se stopovkou proti vzdušným cílům a průbojné s ocelovým jádrem a stopovkou proti lehce pancéřovaným pozemním cílům. Oba měly úsťovou rychlost přibližně 880 m/s. Průbojná střela prorážela na vzdálenost 500 m ocelové pancéřování o síle 46 mm a na 1000 m pancíř o tloušťce 37 mm. Maximální účinný dostřel činil 3000 m a teoretický výškový dostup 6700 m.

Zoufale zastaralá zbraň
Lze ovšem bez nadsázky říci, že Type 63 byl v polovině 60. let naprosto zastaralý. Jediným zaměřovacím přístrojem byl prostý optický zaměřovač, takže zbraň nebyla schopná vést střelbu za nepříznivých světelných či povětrnostních podmínek. Náměr děl i odměr věže se nastavovaly ručně, což bylo značnou nevýhodou při palbě na nízko a rychle letící cíle. Střelivo se do kanonů zasouvalo ručně v rámech po pěti nábojích; určitý počet nábojů byl uložen ve věži, další munice se odebírala ze čtyř plochých schránek přivařených na bocích korby.
Vzhledem k převzetí celého podvozku a korby T‑34 se pancéřová ochrana shodovala s původním tankem; tvořil ji ocelový pancíř o tloušťce 45 až 47 mm. Nová věž vznikla svařením z ocelových desek, jež měly sílu 15 mm. Zpracování věže bylo ale nesmírně hrubé, vlastně amatérské; tak nekvalitní produkty nevycházely ani ze sovětských nebo německých zbrojovek v nejkritičtějších obdobích druhé světové války.
Type 63 byl zbraní, která svojí úrovní patřila ne do poloviny šedesátých let, ale (a ještě v nejlepším případě) do konce let čtyřicátých. Už během druhé světové války existovaly samohybné protiletadlové kanony s motorickým pohonem věže a senzory pro palbu za nízké viditelnosti; např. poslední typy německé řady Flakpanzer byly zcela nepochybně technicky modernější než Type 63. Američtí experti se ale z nějakého důvodu vůbec nezabývali otázkou, proč by ČLR, velmoc, jíž se o rok dříve (1964) povedl první jaderný výbuch, vyráběla takto tragikomicky primitivní a nekvalitně zhotovený zbraňový systém.

Překvapivé rozuzlení
Závěr zpravodajských analytiků zněl: Type 63 je čínský výrobek využívající kopie podvozku sovětského tanku T‑34 a 37mm kanonů vz. 1939. ČLR dodala jisté množství těchto zbraní do Severního Vietnamu, který posléze menší počet předal komunistickým silám na jihu, kde se užívaly pro střežení tzv. Ho Či Minovy stezky. Především poslední údaje jsou mimořádně zvláštní a je záhadou, kde k nim analytici přišli. V průběhu dalších let totiž nebyl nikdy spatřen žádný další kus. A za dvacet let se ukázalo, že všechno bylo naprosto jinak.
V polovině osmdesátých let se podařilo získat určité informace o vývoji zbraní v ČLR. Mezi experty pak vyvolalo velké rozpaky zjištění, že Čína žádnou zbraň podobnou kompletu Type 63 nikdy nevyráběla! Vozidla s děly ráže 37 mm sice v ČLR vznikla, ale měla novější šasi, plně uzavřené věže a kvalitnější přístroje. Spolehlivé důkazy chybějí (a zřejmě budou chybět navždy), ale převládá názor, že ukořistěné vozidlo bylo svého druhu jediné. Byla to pouze unikátní improvizace zhotovená v neznámé armádní dílně v Severním Vietnamu na základě podvozku vyřazeného tanku a dvojice 37mm čínských kanonů.
Zdá se, že tým zpravodajských analytiků věnoval mnoho ze svého draze zaplaceného času zkoumání zbraně, která existovala pouze v jediném exempláři. A co víc, je velmi pravděpodobné, že tato jejich snaha byla nákladnější a náročnější než samotná stavba oné zbraně! Zřejmě jediný Type 63, který kdy existoval, stojí v muzeu armádní základny Aberdeen Proving Ground jako úsměvné varování, že závěrům technických expertů zpravodajských služeb bychom neměli slepě věřit.
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TTD prostředku Type 63
Délka korby
5,9 m
Celková délka
6,43 m
Výška po věž
2,9 m
Šířka
3 m
Hmotnost
32 tun
Max. rychlost
55 km/h
Max. dojezd
300 km
Kolmá překážka
0,73 m
Příkop
2,5 m
Brodivost
1,32 m

Publikace: Armádní technický magazín 10/2008

