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Úvod: 

Absolventskou práci na téma tanky jsem si zvolil, protože se o toto téma hodně 

zajímám. Doma mám o tankách spoustu knížek. Také můj děda a strejda se o toto téma 

zajímají. A oba dva mi něco poradili, doporučili některé knihy a třeba mi je i zapůjčili. 

 

Na tankách mě nejvíce baví je poměřovat, například: tloušťka pancíře, ráže kanónu..... 

Také mě baví se koukat na dokumenty o tankách a na filmy o nich (i když spousta filmů 

s tanky zcela vybočuje z reality). 

  

Při tvorbě této práce jsem se toho spoustu nového dozvěděl. Například to, že i 

Švýcarsko, které je sice známo jako neutrální stát, mělo svou armádu a i tanky...         

Při tvorbě této práce jsem si vždy vybral nějaký model tanku a poté jsem si k němu 

začal dohledávat další informace (pancíř, ráže děla, motor...). 

 

Na začátku jsem myslel, že práce bude jen několikastránková, postupem času ale 

informací přibývalo a také přibývaly stránky této práce. Zdá se, že téma, které jsem si 

vybral je velice obsáhlé. Já se snažil do této práce zaznamenat to, podle mého, 

nejdůležitější. 
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1) První tanky 

První tanky se objevily už v 1. světové válce a to konkrétně v roce 1916. Byl to Britský 

tank jménem ,,Mother“ (matka, máma). Od tohoto typu se postupně odvíjely další a 

další modely tanků, například: německý tank Mark A Whippet, francouzský Schneider 

CA-1 a další. Já bych vám teď pár těchto modelů představil trochu více zblízka. 

 

1.1 Jako první tank jsem si vybral britský tank Mark IV: 

Tanků Mark IV bylo během první světové války vyrobeno více než kterýchkoli jiných 

britských tanků. Ačkoli vypadá velmi podobně jako tank Mark I, prošel několika 

vylepšeními. Získal například pancéřovanou palivovou nádrž v zadní části nebo silnější 

12mm (půlpalcový) čelní pancíř, který chránil před průbojnými střelami. Boční gondoly,  

v nichž byly umístěny zbraně, šlo zatlačit dovnitř. To usnadňovalo přepravu tanků 

pomocí vlaků, protože u typu Mark I musely být boční gondoly odmontovány. 

 

SPECIFIKACE 

Název Tank, Mark IV 

Rok 1917 

Země původu Velká Británie 

Vyrobeno Asi 1 220 kusů 

Motor Šestiválcový řadový Daimler/Knight, 105 koní 

Hmotnost 28,4 tuny 

Výzbroj (pánský) 2x šestiliberní kanon QF, 3x kulomet Lewis .303 

Výzbroj (dámský) 5x kulomet Lewis .303 

Posádka 8 mužů 

Pancíř 12 mm 
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1.2 Dalším tankem je francouzský Renault FT-17, který také používala česká armáda. 

FT svou stavbou připomínal dnešní tanky: motor byl umístěn vzadu, prostor pro 

posádku vepředu a byl prvním tankem který měl věž schopnou otočit se o 360º. 

Vyzbrojen byl kulometem Hotchkiss nebo 37 mm kanonem. Sehrál důležitou roli          

při francouzských vítězství v roce 1918. Byl vyvážen do celého světa a používala ho i 

naše armáda. Vyrobeno bylo přes 3000 kusů. Ve službě byl až do roku 1940. Tank 

ovládali dva muži (velitel a řidič). Postupně se tyto tanky různě předělávali například: na 

stíhače tanků odmontováním věže, nebo na obrněná vozidla odmontováním pásů atd. 

  

 

SPECIFIKACE 

Název Renault FT 

Rok 1917 

Země původu Francie 

Vyrobeno 3 950 kusů 

Motor Benzinový čtyřválcový Renault, 35 koní 

Hmotnost 6,5 tuny 

Hlavní výzbroj 37mm kanon Puteaux, nebo 8mm kulomet Hotchkiss Mle 1914 

Vedlejší výzbroj žádná 

Posádka 2 muži 

Čelní pancíř 35mm 

Boční pancíř 35mm 

Délka 4,22m 

Šířka 1,95m 

Výška 2,15m 

Max. rychlost na silnici 35km/h 
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1.3 Dalším tankem je německý tank A7V 

Sturmpanzerwagen. Tento tank už nebudu 

rozepisovat tak dopodrobna, protože nebyl tak 

zajímavý. Německo jich vyrobilo pouhých 20 kusů. 

Byl navržen podle traktoru Holt. Tank obsluhovalo 

18 mužů, byl vyzbrojen šesti kulomety a 57 mm 

kanonem. Do služby byly zavedeny v březnu 1918, 

ale v akci byli používáni méně než ukořistěné britské tanky. 

 

1.4 Posledním tankem z tohoto období, který 

bych chtěl zmínit, je francouzský tank 

St.Chamond. V boji byl poprvé použit            

v květnu 1917. Posádka čítala osm mužů. 

Stejně jako u tanku A7V Strumpanzerwagen 

se stal předlohou traktor Holt. K ničení 

překážek (například malých zídek, plotů...) 

měl vpředu tzn. špičatý převis. To ho ale činilo zranitelným při přejíždění zákopů, kde se 

mohl snadno zaseknout. Osvědčil se v roce 1918 jako útočné vozidlo a celkem bylo 

vyrobeno 400 kusů. 
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2) Meziválečné období (1918-1939) 

Během dvacátých a třicátých let se zdokonaloval automobilový průmysl a společně       

s tím se i tanky stávaly spolehlivější a všestrannější. Technický vývoj a debaty                  

o budoucnosti tanků v armádě vedly k různým pokusům a výrobě mnoha různých 

prototypů. Některé měly sloužit jako ochrana pro pěchotu a jiné zase jako „obrněné 

pozemní lodě“, které měly operovat bez podpory dalších jednotek. Některé návrhy se 

dočkaly realizace, zatímco jiné upadly v zapomnění. 

 

2.1 Koncem 20.let 20.stoletívznikl velmi 

úspěšný tank Vickers Mark E, který se 

prodal do 12 zemí. Šlo o převratnou 

konstrukci a na jejím základě vznikly tanky 

7TP a T-26. Byl osazen buď jednou nebo 

dvěma kulometnými věžemi. Jednověžový 

model platil ve své době za velmi zdařilý, 

ale v roce 1939 již beznadějně zastaralý. 

 

SPECIFIKACE 

Název Vickers Mark E 

Rok 1928 

Země původu Velká Británie 

Vyrobeno 150 

Motor Benzinový čtyřválcový Amstrong Siddeley, 80 koní 

Hmotnost 7,5 tuny 

Hlavní výzbroj Tříliberní kanon QF 

Vedlejší výzbroj Kulomet 7,7mm 

Posádka 3 muži 

Čelní pancíř 17mm 

Boční pancíř 13mm 

Délka 4,54m 

Šířka 2,17m 

Výška 2,40m 

Max. rychlost na silnici 37km/h 
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3) Druhá světová válka (1939-1945) 

Během let 1939 až 1945, kdy Evropu decimoval největší válečný konflikt, který do té 

doby lidstvo poznalo, došlo k nevídanému rozvoji tankových vojsk a armád všech 

mocností, které se konfliktu účastnily. Hlavními aktéry tohoto nesmiřitelného střetnutí 

byly armády Německa a Sovětského svazu. Nelze ale také nevzpomenout Francii a 

Anglii, které se v závěrečných bojích v letech 1944 a 1945 tohoto konfliktu zúčastnili 

pod velením armády USA. 

Německá armáda, která v podstatě tento světový konflikt vyprovokovala 1.září 1939, 

kdy nečekaně napadla Polsko, neměla ještě dostatek vlastních kvalitních tanků, ale 

mohla použít proti Polákům třeba i československé tanky LT 35 a LT 38, které             

při obsazení ČSR v březnu 1939 bez boje ukořistila. 

Německý tankový průmysl tehdy produkoval v nedostatečném množství pouze           

typ Pz III. Postupem válečných let se ale německý tankový průmysl rozrostl tak, že 

každý rok byl schopen dodávat několik typů středních ale i těžkých tanků a 

samohybných děl. Vzpomněl bych několik těch strojů, které se stali legendami: Pz IV, 

Panter, Tygr I. Tygr II a útočná děla Hetzer a StuG. IV. 

Když 22. června 1941 německá armáda napadla Sovětský svaz, dostal válečný konflikt 

neskutečný zničující rozměr. Sovětský svaz musel přeorientovat svůj 

průmysl na válečné potřeby, a i on se zaměřil na výrobu tanků. Největší tankové 

bitvy se odehrály na frontě mezi Německem a SSSR. Přes počáteční úspěchy, 

které německé tankové divize dosahovaly, se postupně v letech 1943 a 1944 

válečné štěstí přiklonilo na sovětské tankové armády. Hlavním tahounem sovětských 

tanků se stal legendární T 34, který prošel řadou vylepšení a všichni odborníci na 

vojenskou techniku se shodují, že T 34/85 byl nejlepším tankem druhé světové války. 

Nelze ale nevzpomenout i další sovětské tanky jako třeba KV 2, IS 2, nebo slavné 

samohybné kanóny SU 76, SU 100, ISU 152. 

Americká armáda, která se vylodila v Evropě 6.června 1944 na plážích Normandie 

podporována Angličany a Francouzi, zaplavila západní frontu svými tanky, mezi kterými 

dominuje legendární Sherman M4A2. 

V britkém invazním vojsku dominoval tank Cromwell Mk.IV. 

Francouzká armáda, která byla Německem poražena ve válce v roce 1940, 

disponovala tanky Renault v několika verzích, ale tyto tanky neměly proti 

německým žádnou šanci uspět. V roce 1944, kdy se Francouzi vylodili 

společně s Američany používaly už tanky americké. 
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3.1 Německo 

V prvních letech 2.sv.v. německé tanky disponovali větší palebnou silou a pohyblivostí 

než jejich francouzské, britské a sovětské protějšky. Němci v průběhu války vyvinuli 

nejvýkonnější tanky 2.sv.v. – Tiger, Panther a Konigstiger, nemohli je ale vyslat            

na bojiště v takovém počtu, aby došlo ke zvrácení výsledku války. 

 

3.1.1 Ze všech tanků 2. sv. v. nebudil žádný tank 

větší respekt než německý Tiger. S 88mm 

kanonem, silným čelním pancířem, širokými pásy a 

mimořádnou velikostí byl ničivou zbraní. Ale 

technické nedostatky snižovaly jeho účinnost v boji.  

 

 

SPECIFIKACE 

Název PzKpfw VI Tiger Ausf E 

Rok 1942 

Země původu Německo 

Vyrobeno 1 347 kusů 

Motor benzinový Maybach HL210P45 V- 12, 650 koní 

Hmotnost 57,9 tuny 

Hlavní výzbroj 88mm kanon KwK 36 

Vedlejší výzbroj 7,92mm Kulomet MG34 

Posádka 5 mužů 

Čelní pancíř 100mm 

Boční pancíř 80mm 

Délka 8,45m 

Šířka 3,7m 

Výška 2,93m 

Max. rychlost na silnici 38km/h 
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3.1.2. KonigsTiger byl bezesporu 

nejpůsobivější tank druhé světové války. 

Jeho 180mm čelní pancíř nedokázala 

prostřelit žádná spojenecká protitanková 

zbraň a 88mm kanon byl účinný i velké 

vzdálenosti. Byl to následník slavného     

Tigra I, který se proslavil zejména na východní frontě. Nicméně měl nespolehlivý motor 

a bylo vyrobeno jen 489 kusů, což bylo velmi málo na případné zvrácení výsledku války. 

Vojáci dokonce věřili, že na zničení jednoho Tigra je potřebných deset Sherman, 

přičemž devět z nich se už domů nikdy nevrátí. 

 

3.1.3 Panzer IV byl v mnoha ohledech 

nejvšestrannější tank druhé světové války. Přestože 

bojoval proti modernějším strojem (americký M4 

Sherman či sovětský T-34), byl více než 

konkurenceschopným soupeřem a svou užitečnost 

na frontách dokazoval až do konce konfliktu. 

 

3.1.4. Jagdtiger byl nejtěžším tankem druhé světové války. Představuje jeden z vrcholů 

zbrojního průmyslu Třetí říše. Používal stejné odpružení jako Tiger II, ale trup měl 

prodloužený. Svým kanonem mohl zničit 

jakýkoliv spojenecký tank i na dlouhou 

vzdálenost. Mnoho Jagdtigerů Němci 

ztratili kvůli poruše. Některé zničila vlastní 

posádka poté, co byla nucena zanechat je 

na místě. 
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3.2 USA 

Přestože americké tanky byly robustní, kvalitní a měly dobrou výzbroj, německé tanky je 

předčily. Americké ovšem soupeře porážely díky lepší taktice, kvalitní logistice, 

vycvičenějším posádkám a vyššímu počtu. V roce 1940 měli Američané ve službě asi 

350 moderních tanků, do roku 1945 jich vyrobili zhruba 60.000 kusů, které dodali 

spojeneckým armádám.  

 

3.2.1 Své působení v téměř všech spojeneckých armádách (s výjimkou sovětské) si 

odbyl americký tank M4 Sherman. Jeho výroba, stejně jako údržba, byla nenáročná a 

snadno se ovládal. Kvůli počtu vyrobených kusů šlo o ideální stroj na podporu pěchoty 

nejen v otevřených prostranstvích, ale také v obydlených zónách. Tanky Sherman 

používali i Sověti, kteří je dostávali v rámci pomoci USA – SSSR. „Rudé“ Shermany 

osvobozovaly například Brno. 

 

SPECIFIKACE 

Název M4A1 Shermen 

Rok 1940 

Země původu USA 

Vyrobeno 49 234 kusů 

Motor benzinový hvězdicový Wright-Continental R-975, 400 koní 

Hmotnost 30,2 tuny 

Hlavní výzbroj 75mm kanon M3 

Vedlejší výzbroj kulomety Browning M1919 .30 

Posádka 5 mužů 

Čelní pancíř 50mm 

Boční pancíř 37mm 

Délka 5,89m 

Šířka 2,62m 

Výška 2,74m 

Max. rychlost na silnici 40km/h 
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3.2.2  Stuart M3A1 byl modernizací tanku M2A4. 

Vzhledem k technologii výroby byl spolehlivý a 

jednoduchý na údržbu. Byl nasazen ve všech 

spojeneckých armádách a na všech frontách druhé 

světové války. V roce 1944 byl už zastaralý, ale stále 

sloužil jako průzkumné vozidlo. 

 

 

3.2.3 M18 Hellcat byl jedním z nejrychlejších 

stíhačů tanků. Svou rychlost a pohyblivost ovšem 

získal na úkor pancéřování a za použití torzního 

odpružení. Vzhledem ke své zranitelnosti a malé 

palebné síle nenaplnil očekávání a nemohl se 

měřit s těžšími německými tanky. 

 

3.3 SSSR 

Po vpádu Německa do Sovětského svazu Sověti ztratili mnoho vojáků a tanků. Továrny 

byly přesunuty dále na východ do podhůří Uralu. Než došlo k obnově výroby, používali 

Sověti také britské a americké tanky. Jakmile se výroba opět rozběhla, na frontu byly 

tanky dodávány, jak nejrychleji to šlo. Sovětské tanky byly jednoduché, aby je mohly 

ovládat i nezkušené a špatně vycvičené posádky. 

3.3.1 Těžký tank KV-1 (Kliment Vorošilov) byl odolný 

vůči německým protitankovým zbraním z roku 1941. 

Měl totožný motor a kanon jako T-34, ale byl těžší a 

méně pohyblivý. Je pozoruhodné, že v roce 1941 se 

vyrobilo 900 kusů tohoto tanku i přesto, že celý výrobní 

závod byl téhož roku demontován a přesunut za Ural. 
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3.3.2 Tank T-34 je jedním z tanků, které výrazně ovlivnily dějiny. Jeho vývoj začal 

v roce 1938, ale vzhledem k válce byl uspíšen. Důraz se kladl na jednoduchost a co 

nejnižší cenu. Pozoruhodné je, že Sověti dokázali jeho existenci držet v tajnosti až do 

německého vpádu v červnu 1941. 

SPECIFIKACE 

Název T-34/85 

Rok 1940 

Země původu Sovětský svaz 

Vyrobeno 84 700 kusů 

Motor naftový Model V-2-34 V 12, 500 koní 

Hmotnost 32 tun 

Hlavní výzbroj 85mm kanon ZiS-53 

Vedlejší výzbroj 2x 7,62mm kulomet DT 

Posádka 5 mužů 

Čelní pancíř 90mm 

Boční pancíř 75mm 

Délka 8,15m 

Šířka 3m 

Výška 2,6m 

Max. rychlost na silnici 55km/h 

 

3.3.3 Sověti potřebovali vyvinout tank, který 

by mohl konkurovat německým Pantherům. 

V konstrukci tanku IS-2 (Josif Stalin) se 

spojily nejlepší vlastnosti tanků řady KV 

s palebnou sílou námořního kanonu. Sověti 

tyto těžké tanky seskupili do pluků, které 

vedly soustředěné útoky na německé pozice. 

3.3.4 Protitankový stíhač SU-100 poskytoval 

protitankovou podporu a využíval se v záloze proti 

těžším německým tankům. Produkce pokračovala i 

po válce a stroje SU-100 se dostaly do služby 

mnoha armád po celém světě. 
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3.4 Velká Británie 

Po evakuaci britských vojsk z Francie zbylo Británii jen málo tanků. Britové 

předpokládali, že německá invaze přijde brzy, a proto se rozhodli vyrábět staré tanky a 

nečekat na vývoj nových. To ve spojení s nařízením o váhovém omezení (přeprava 

tanků po železnici) znamenalo, že Britové měli po celou válku méně odolné tanky než 

protivník. Británie disponovala dvěma druhy tanků: 1. mohly samostatně operovat 

(musely být rychlé) a 2. sloužil k operacím s pěchotou (mohly být pomalejší, ale musely 

mít silnější pancíř). 

3.4.1 Motor Meteor byl upraveným leteckým 

motorem Merlin, takže díky němu se Cromwell IV 

stal jedním z nejrychlejších tanků 2.sv.v a měl také 

nízkou hmotnost, proto měl značnou oblibu             

u průzkumných jednotek. Tímto tankem byla 

vyzbrojena čs. jednotka na západní frontě. 

 

3.4.2 Tank Churchill byl posledním typem tzv. 

pěchotního tanku postaveným Brity. Po mnohých 

vylepšeních vznikl Churchill Mark IV, který byl 

vyzbrojen 75mm kanonem a měl zdokonalené 

pancéřování. Proslul schopností vystoupat zdánlivě 

nepřekonatelné kopce a odolností vůči protitankovým 

zbraním. 

 

3.4.3 V roce 1943 byl podvozek tanku Valentine 

jediný, na který šlo usadit sedmnáctiliberní kanon a 

používat ho jako stíhač tanků. Vzhledem k velikosti 

kanonu musel být umístěn tak, aby mířil dozadu. 

Navzdory tomu byl Valentine Archer velmi užitečný a 

efektivní. 
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3.5 Česká republika 

Když pomineme řadu vývojových a zkušebních prototypů, můžeme říci, že největší 

slávy i co se týče vývozu do spřátelených zemí, dosáhly hlavně dva stroje a to LT-35 a 

LT-38 (LT v tomto případě znamená lehký tank). Během 2.sv.v., kdy se náš zbrojní 

průmysl ocitl v područí nacistického Německa, se v našich zbrojovkách vyráběl ještě   

na podvozku LT-38 stíhač tanků Hetzer.   

3.5.1 LT-35 byl československý tank vyvinutý firmou Škoda v polovině 30.let 20.století. 

Na jeho sériové výrobě se od roku 1935 kromě firmy Škoda podílela i pražská továrna 

ČKD. Po obsazení Československa byla značná část tanků převzata Německou 

armádou. Ta jej do výzbroje zařadila pod označením Panzerkampfwagen 35(t). Tank 

LT-35 byl sice složitý, ve své době však byl hodnotnou zbraní s výkonnou výzbrojí a 

přiměřenou pancéřovou ochranou. 

SPECIFIKACE 

Název LT-35 (PzKpfw) 35(t)) 

Rok 1935 

Země původu Československo 

Vyrobeno 434 kusů 

Motor benzinový Škoda T11/0, 120 koní 

Hmotnost 10,7 tuny 

Hlavní výzbroj 37mm kanon KwK 34 (t) L/40 

Vedlejší výzbroj 2× 7,92mm kulomet ZB-35 nebo ZB-37 

Posádka 4 muži 

Čelní pancíř 25mm 

Boční pancíř 15mm 

Délka 4,9m 

Šířka 2,06m 

Výška 2,37m 

Max. rychlost na silnici 34km/h 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Těžký_kulomet_vz._37
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3.5.2  Lehký tank LT-38 byl nejúspěšnější předválečnou československou tankovou 

konstrukcí a je pokládán za zřejmě nejlepší lehký tank počátku války. Tento tank měl 

velmi dobře vyváženou palebnou sílu, pancéřování i pohyblivost, byl jednoduchý na 

údržbu a vysoce spolehlivý.  

SPECIFIKACE 

Název LT-38 (PzKpfw 38(t)) 

Rok 1938 

Země původu Československo 

Vyrobeno 1 414 kusů 

Motor benzinový Praga EPA, 125 koní 

Hmotnost 10 tun 

Hlavní výzbroj 37mm kanon KwK 38(t) L/47,8 

Vedlejší výzbroj 2x 7,92mm kulomet ZB-37 

Posádka 4 muži 

Čelní pancíř 25mm 

Boční pancíř 15mm 

Délka 4,61m 

Šířka 2,14m 

Výška 2,4m 

Max. rychlost na silnici 42km/h 

 

4) Studená válka (1945 – 1991) 

Když v květnu 1945 skončila do té doby nejstrašnější válka v dějinách lidstva, která 

postihla hlavně Evropu, začaly se vztahy mezi, do té doby, spojenci z politických 

důvodů komplikovat. Jestliže během války byly USA a SSSR spojenci ve společném 

boji s nacistickým Německem, tak se postupem času tyto vztahy začaly komplikovat,  

až se staly vyloženě nepřátelské.  

Po 2.sv.v. bylo jasné, že tank je na bojišti dominantní, ale ne nezničitelný. Výrobci tanků 

po válce vylepšovali pancéřování na úkor pohyblivosti. Během studené války se tanky 

poprvé střetly v korejské válce. Američané ve Vietnamu nebo Sověti v Afganistanu 

nasadili do boje velké množství obrněných sil, které se ale jen zřídkakdy střetly 

s nepřátelskými tanky. Ani ty největší tankové bitvy studené války nedosahovaly 

rozměrů bitev 2.sv.v.  
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4.1 Východní blok 

Sovětský svaz vytvořil ze zemí východní Evropy, které během války osvobozoval, svoje 

satelity, kde uplatňoval své mocenské vztahy. V roce 1955 vznikla vojenský pakt 

nazvaný Varšavská smlouva. Součástí Varšavské smlouvy byla do roku 1991 také naše 

republika. 

Krátce po 2.sv.v. Sovětský svaz představil tank T-54, první ze série tanků vyráběných 

ve velkém a dodávaný státům Varšavské smlouvy a sovětským spojencům po celém 

světě. Bojové úspěchy ukázaly, že sovětské tanky převyšují modely západních 

mocností v boji jeden proti jednomu. Ačkoli země na Středním východě jen zřídkakdy 

nasazovaly tanky tradičním způsobem, pravdou je, že konstrukce sovětských tanků byly 

velmi důmyslné. 

4.1.1 Tank T72, vyvinutý během studené války, byl jednoduchý na údržbu a výrobu. 

Tento tank je dodnes zařazen v armádách více než čtyřiceti zemí světa. Tyto tanky se 

vyráběly i v Polsku a Československu. Díky použité technice stačila posádka 3 mužů 

(velitel, střelec a řidič). Byl to první tank který měl ochranu proti jadernému záření, 

protože se sověti báli jaderného útoku od USA. 

SPECIFIKACE 

Název T-72M1 

Rok 1973 

Země původu Sovětský svaz 

Vyrobeno přes 25 000 

Motor Naftový V46,6 V12, 780 kní 

Hmotnost 41,5 tuny 

Hlavní výzbroj 125mm hladkostěnný kanon 2A46M 

Vedlejší výzbroj 12,7mm kulomet NSVT 

Posádka 3 muži 

Čelní pancíř 280mm 

Boční pancíř  

Délka 6,9m 

Šířka 3,6m 

Výška 2,2m 

Max. rychlost na silnici 60km/h 
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4.1.2 Tank T-54 se stal jedním z nejvíce vyráběných 

tanků v historii. Byl nasazen v Africe, Asii, Evropě a 

na Středním východě. Měl za úkol při podpoře 

pěchoty a dělostřelectva prorazit frontové obranné 

linie a pokračovat do týlu nepřítele. Proto byl 

navržen jako lehký, rychlý a aby se nedal snadno zasáhnout.  

 

4.1.3 Čínský tank Typ 88C vycházel ze základu 

T-54. Typ 88C měl jinak poskládaná kola a 

nová věž byla vybavena nabíjecím zařízením. 

 

 

  

4.1.4 Sovětský tank T-80 byl postaven na 

základě tanku T-64 a byl vybaven turbínovým 

motorem. V roce 1991 byl k vidění 

v moskevských ulicích při pokusu o státní 

převrat. Do boje se dostal v Čečensku       

v roce 1995. 

 

4.2 Severoatlantická aliance 

Podobně jako SSSR si po válce počínaly i Spojené státy v zemích západní Evropy, jen 

Německo mělo v tomto souboji specifický vztah a rozdělilo se na dva státy (SRN       

pod vlivem USA a NDR pod vlivem SSSR). Vztahy mezi východním blokem a 

západními zeměmi se komplikovaly a proto západní země na svoji vojenskou obranu 

utvořily  v roce 1949 společenství, které bylo pojmenováno zkratkou NATO. Od roku 

1999 je členem NATO i Česká republika. 

Nezávisle na sovětských tancích vyvíjeli NATO a jeho spojenci své vlastní typy. 

Všechny měly za úkol bránit západní Evropu před Sovětským svazem, ale protože 

každá země uvažovala o využití tanků jinak, vznikaly mezi jednotlivými modely velké 

rozdíly. Později se členské státy NATO dohodly na jednotných standardech (munice, 

palivo, systém velení…) 
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4.2.1 Tank Centurion je typickým poválečným tankem. Byl navržen jako těžký tank 

vybavený sedmnáctiliberním kanonem, který se osvědčil v 2.sv.v. V roce 1947 britský 

výrobce kanonů Royal Ordnance Factory vyvinul nový dvacetiliberní kanon, který 

následně obdržel Centurion Mark 3. V rámci modernizace dostal i nový motor Rolls-

Royce Meteor. Bojové zkušenosti sbíral v korejské válce, kde dosáhl dobrých výsledků. 

SPECIFIKACE 

Název Centurion Mark 13 FV4017 

Rok 1945-1962 

Země původu Velká Británie 

Vyrobeno přes 13 750 kusů 

Motor benzinový Rolls-Royce Meteor Mark 4B, 650 koní 

Hmotnost 52,6 tuny 

Hlavní výzbroj 105mm kanon L7A2 

Vedlejší výzbroj kulomet Browning M1919 .30, kulomet Browning M2 .50 

Posádka 4 muži 

Čelní pancíř 152mm 

Boční pancíř  

Délka 7,6m 

Šířka 3,35m 

Výška 2,95m 

Max. rychlost na silnici 35km/h 

 

4.2.2 Americký tank M47 Patton představoval vývojový 

mezistupeň, který využíval trup z M46 a novou věž. 

Američané ho dováželi svým spojencům, byl používán mnoho 

desetiletí a zapojil se do bojů v různých částech světa. 

 

4.2.3 Německý tank Leopard 1 byl, na rozdíl od tanků 

z druhé světové války, rychlý a měl tenký pancíř. Tyto 

tanky sloužily v armádách více než 12 zemí. Během 

30 let prošly mnoha modernizacemi. Měl jako první 

tank systém zaměřování, který posádka tanku zamířila 

na cíl a kanon se ani nehnul i když tank jel po 

nerovném terénu.  
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4.3 Tanky dalších zemí 

Mnoho zemí, jako třeba Jugoslávie, kupovalo vybavení od obou stran (východní blok i 

NATO). Další státy, např. Švýcarsko, pokračovaly ve výrobě vlastních zbraní. Některé 

armády používaly jak domácí, tak cizí vozidla. Jižní Korea a Izrael přestaly 

modernizovat cizí stroje a začaly vyvíjet vlastní. 

4.3.1 Švýcarský tank Panzer 61 byl navržen 

pro tamní podmínky, které zahrnují hornatý 

terén protkaný rovnými železničními tunely.    

Ve službě zůstal až do 90.let. 

 

 

4.3.2 Švédský tank Strv 103 (S-tank) byl 

navržen k obrannému boji, měl překvapit 

nepřítele a pak se rychle stáhnout. Měl 

k dispozici hydraulický podvozek, který mu 

umožňoval delší dostřel.  

 

 

4.3.3 Izraelský tank Merkava vznikl na základě 

izraelských bojových zkušeností. Důraz byl 

kladen na bezpečí posádky a motor byl umístěn 

vpředu. Tank Mervaka 1 byl poprvé nasazen 

v Libanonu v roce 1982. 
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5) Po studené válce (po roce 1991) 

Berlínská zeď padla v říjnu 1989. Sovětský svaz se rozpadl v roce 1991, a tím skončila 

studená válka a opadlo napětí mezi zúčastněnými státy. Následkem toho došlo ke 

snížení stavu armád (tisíce tanků a obrněných vozidel byly sešrotovány nebo prodány). 

Několik států východního bloku vstoupilo do NATO.  

Konec studené války zpomalil vývoj dalších tanků, ale v žádném případě ho nezastavil. 

Mnoho tanků vyvíjených na konci 80.let se dostalo do služby později a v menším počtu, 

některé již zavedené tanky se dočkaly vylepšení.  

V konfliktech po roce 1989 se ukázalo, že tanky mají na bojišti stále své místo. Jejich 

transport je sice složitý, ale v případě potřeby nabízejí bezkonkurenční ochranu a jsou 

schopné operovat dlouho a za každého počasí s velkou palebnou silou.  

5.1 Amerických tanků M1A2 Abrams bylo 

vyrobeno kolem 11.000 kusů, které nyní slouží 

v armádách 7 zemí. Tank pohání turbínový 

motor, který je sice malý ale neuvěřitelně silný. 

Tento tank se několikrát osvědčil v boji a jistě 

bude účinnou zbraní i následujících letech.  

5.2 T-14 Armata představuje novou konstrukci ruských 

tanků, je delší a vyšší než tanky sovětské éry. Má 

dálkově řízenou věž, takže v ní nikdo nesedí. Tank 

ovládají tři lidé sedící vpředu tanku. Chrání je 

neskutečná vrstva tří pancířů navrstvených na sebe. 

Tank má ještě jednu specialitu a tou jsou dva systémy 

aktivní ochrany APS. Tyto systémy fungují, když na tank letí střela tak systém to          

na radaru zpozoruje a vyšle proti střele svojí raketu která nepřátelskou střelu zničí.  

5.3 Německý tank Leopard 2A6 byl oproti 2A4 

značně vylepšen. Je vybaven moderním vrstveným 

pancířem na věží a silnějším kanonem L/55. Věž je 

poháněna elektricky, věže předešlých typů byly 

poháněny hydraulickými systémy.  
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5.4 Britský Challenger 2 je navzdory názvu jen 

z 5% kompatibilní s Challengerem 1. 

S rozšířeným pancéřováním se tank zúčastnil 

invaze do Iráku v roce 2003.  

 

5.5 Polský tank PT 91 Twardy je vybaven 

explozivním reaktivním pancéřováním, efektivnější 

stabilizací kanonu, lepším řazením a silnějším 

motorem. 

 

 

5.6 Poslednímu z řady vozidel Merkava, konkrétně 

Merkava Mark 4, zůstala unikátní konstrukce (motor 

je umístěn vpředu a přístup do tanku je v zadní části). 

Tank se zúčastnil bojů v Libanonu a Gaze. 

 

6) Budoucnost tanků 

Tanky bezesporu patří mezi nejdůležitější a nejatraktivnější kategorie vojenské techniky. 

Bylo to právě jejich nasazení, které rozhodlo o výsledku řady bitev ve II. světové válce, 

a navzdory častým předpovědím svého konce zůstávají stále velice užitečnými. 

Otazníky se však vznášejí nad budoucností tanků a přinejmenším většina západních 

zemí zjevně nemá jasno v tom, co se svými obrněnými silami udělat, respektive, jak je 

adaptovat na rychle se měnící současný svět. Sice nikdo nemůže zcela jasně říct, jak 

budou tanky jednou vypadat a jestli vůbec budou. Já osobně bych byl určitě rád, aby 

tanky ze světa nevymizeli. Sice je to velmi nebezpečná a ničivá zbraň, ale jsou to 

všechno impozantní stroje. 

Zkušenosti z řady expedičních misí a protiteroristických operací, hlavně z Kosova, 

Afghánistánu, Iráku, Libanonu a Palestiny, jasně ukázaly, že tanky nadále představují 

vysoce účinné prostředky, nejenom pro vlastní bojové operace, ale rovněž fungují jako 

účinný psychologický odstrašující prostředek "demonstrace síly". 
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7) Zajímavost závěrem 

Na světě existuje spousta pokusů o tank, které zůstaly naštěstí/bohužel jenom na 

papíře. Já bych vám chtěl představit asi ten nejzajímavější. A to „tank“ Leonarda         

da Vinciho. Umělec a vynálezce Leonardo da Vinci se  v roce 1482 přesunul z Florencie   

do Milána, kde se jeho mecenášem stal šlechtic Ludovico Sforza. Da Vinci načrtnul     

do skicáře několik návrhů, mimo jiné „zbraně“, také válečný vůz považovaný za jednoho 

z předchůdců současných tanků. 

Da Vinci napsal Sforzovi: „Mohu vyrobit obrněný vůz. Bezpečný a nenapadnutelný, 

který se dokáže dostat až k nepříteli... za ním bude moci postupovat pěchota zcela 

beze ztrát.“ Myšlenka obrněného vozu sahá až do období antiky, kde se také da Vinci 

inspiroval. Zkombinoval tři prvky: palebnou sílu (kanóny ve střílnách), ochranu (dřevěné 

a kovové stěny) a pohyblivost (čtyři muži měli točit velkými klikami a tím pohánět kola). 

Návrh vypadá překvapivě 

moderně i na dnešní dobu. 

Da Vinci dokonce načrtl 

zkosené stěny, aby odráželi 

nepřátelské střely. Nicméně 

tehdejší technologie 

neumožňovaly zkonstruovat 

takový funkční stroj. Moderní 

rekonstrukce ukázaly, že stroj 

se může pohybovat jenom po 

velmi rovném povrchu, a to je 

pro použití na jakémkoli 

bojišti naprosto nevhodné. 
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