T-55
Osádka:
Hmotnost:
Rychlost:
Délka:
Šířka:
Výška:
Pancéřování:
Výzbroj:

Pohon:

4 muži
36 t
50 km/h
6 450 mm
3 270 mm
2 400 mm
120 - 200 mm
100 mm kanón
7,62 mm kulomet
12,7 mm PL kulomet
V-54/55 vodou chlazený dieselový 12-ti válec
390 kW (520 hp)

Sovětské tanky T-54/55
byly vyvinuty během 40. let jako
náhrada za T-34. Tanky T-54
a T-55 jsou si velmi podobné
a
na
první
pohled
nerozeznatelné. Mnoho T-54
bylo přestavěno na T-55. Tank
má velmi nízkou siluetu, díky
které je méně zranitelný, síla
pancíře je v rozmezí 120 200mm. Bez přípravy se tank
může brodit v hloubce 1,4m
(5,5m s přípravou). Nevýhodou
je omezený prostor pro posádku,
dále řidič, střelec i velitel sedí
v jedné řadě, případný zásah by
tak vyřadil většinu posádky.
Od roku 1951 začaly
modernizace
(lepší
optický
zaměřovač, filtry paliva, oleje a vzduchu). V roce 1958 začala výroba typu T-55 a přestavba T-54 na
T-55. Výroba skončila až v roce 1981. Vzniklo mnoho variant s různými modifikacemi, bylo vyrobeno
okolo 50 tisíc kusů, tank byl vyráběn i licenčně (Československo, Polsko, v Číně kopie jako typ 59)
a ve velkém vyvážen, zúčastnil se mnoha konfliktů (v Maďarsku 1956, ČSSR 1968, ve válkách na
Blízkém východě, ve Vietnamu, Afghánistánu, Jugoslávii aj.). Dodnes slouží asi v 50 státech, většinou
v zemích tzv. třetího světa.
V Československu byl tento tank v 70. letech modernizován a vybaven mikroprocesorovým
systémem řízení střelby „Kladivo“.

T-34
Posádka:
Délka:
Šířka:
Výška:
Hmotnost:
Pancéřování:
Hlavní zbraň:
Sekundární zbraně:
Pohon:
Odpružení:
Max. rychlost:
Dojezd:

5 mužů
6 750 mm
3 000 mm
2 450 mm
30,9 t
20-70 mm
85mm kanón (ZiS-S-53)
2x 7,62mm kulomet DT
vidlicový 12-válcový čtyřdobý vodou chlazený vznětový motor V-12,
o výkonu 500 k (367,75 kW)
typ Christie
55 km/h
465 km

T-34 byl sovětský střední tank
vyvinutý na přelomu 30. a 40. let 20.
století. V době svého vzniku byl
nejlepším středním tankem na světě.
V čase zahájení operace Barbarossa
neexistoval německý tank, který by
se mu mohl úspěšně postavit v boji –
dalece všechny překonával výzbrojí
i pancéřováním, většina ho dokonce
nebyla schopna vůbec ohrozit. Časté
generalizující tvrzení, že se jednalo o
nejlepší střední tank druhé světové
války, je sice sporné, avšak tvrzení, že to byl nejlepší střední tank let 1940/1941 a tank, který pomohl
SSSR vyhrát Velkou vlasteneckou válku, nelze dost dobře zpochybňovat.
T-34 byl zároveň nejvyráběnějším tankem. Celkem SSSR vyrobil v letech 1940-1945 přes
50 000 těchto tanků, celková produkce všech typů T-34 včetně poválečné činí přes 60 000 kusů. Není
divu, že vzhledem k obrovskému množství strojů, které byly vyrobeny a přežily do ukončení bojů, se
tank T-34 stal asi nejčastěji uchovávaným muzejním exponátem v oblasti obrněné techniky druhé
světové války. Další T-34 skončily jako pomníky připomínající významné bitvy.

OT-810
Země původu:
Výrobce:
Vyráběno v letech:
Délka:
Šířka:
Výška:
Osádka:
Motor:
Počet válců:
Výkon:
Objem paliva:
Brzdy:
Max. rychlost:
Max. stoupavost:
Spotřeba paliva (l/100km):
Celková hmotnost:
Hlavní zbraň:

ČSR
PPS Detva
1958 – 1962
5 710 mm
2 190 mm
2 100 mm
12 mužů
Tatra T-928-3, vidlicový, vznětový, čtyřdobý, vzduchem chlazený
8
88kW, 120koní
153 + 83 l
vzduchové
60 km/h
40%
40 l (silnice), 60 l (terén)
7600kg
1x kulomet vzor UK 59 ráže 7,62 mm

OT-810 byl československý
kolopásový obrněný transportér,
který byl vyráběn podle německých
obrněnců SdKfz 251, které se na
území Protektorátu vyráběly již za
2. světové války. Po ukončení války
se uvažovalo o pokračování této
výroby a vznikl tak projekt OT-810,
který však nebyl uskutečněn. K němu
se čs. armáda vrátila až v padesátých
letech,
kdy
bylo
rozhodnuto
obnovení projektu OT-810 v podniku
Tatra. Zkoušky modernizovaného
„československého
Haklu“
se
uskutečnily roku 1959 a stroj dostal
název OT vz. 59, který se však neujal
a v armádě se tento nový obrněný
transportér označoval jako OT-810. V letech 1958 a 1959 proběhla výroba ověřovací série
v Podpolianských strojírnách Detva. Do roku 1962 bylo vyrobeno kolem 1500 kusů různých obměn.
Poslední kusy OT-810 byly vyřazeny ze skladů Armády České Republiky v roce 1995.

AMX -13
Osádka:
Hmotnost:
Rychlost:
Výkon:
Délka:
Výška:
Výzbroj:

3 muži
17t
60km/h
12,2kW/tunu
4 900 mm
2 300 mm
105mm kanón
7,62mm kulomet

Průzkumné vozidlo AMX-13 bylo vyvinuto v Atelier de Construction d´Issy-les-Moulineaux
a číslo 13 v jeho názvu znamená původně pro toto vozidlo projektovanou hmotnost v tunách. První
prototyp byl dokončen v roce 1948 a výroba se rozběhla v roce 1952. AMX-13 nese kyvnou věž,
kanón je napevno připevněn v její horní části, která se otáčí na části spodní. Původní vozidlo bylo
vyzbrojeno kanónem ráže
75mm,
ale
většina
vozidel byla osazena
kanónem ráže 90mm.
Modely na vývoz se pak
nabízejí s kanóny ráže
105mm. Všechny verze
mají
poloautomatické
zásobníky v dolní části
věže. AMX-13 sloužil ve
více jak dvanácti zemích.
Izraelci ho používali za
bojů v Šestidenní válce
v roce 1967. Bohužel
sovětské tanky T54/55
tyto lehké tanky výrazně
předčily a Izraeli trvalo
dosti
dlouho,
nežli
vyřadil tato vozidla ze
stavu.

FERRET Mk 1
Osádka:
Hmotnost:
Rychlost:
Výkon:
Délka:
Výška:
Výzbroj:
Pohon:
Dojezd:

2 muži
4,2 t
93 km/h
22,5 kW/tunu
3 800 mm
1 900 mm
7,62 mm kulomet
Rolls Royce B60 šesti-válcový benzínový
130 hp (97 kW)
306 km

Vůz Ferret je lehké výzvědné vozidlo, které bylo vyvinuto britskou společností Daimler
počátkem padesátých let a sloužilo v britské armádě po boku vozidel typu Saladin. Ačkoliv byla jeho
výroba zastavena v roce 1971, mnoho ze 4000 vozů typu Ferret zůstává ve službě, zejména v Africe.
Ferret dosud představuje velmi účinné průzkumné obrněné vozidlo s nízkými náklady. Závody Aldis
ve Velké Británii nabízí modernizované verze původního vozu. Původní „fretky“ neměly systém
NBC, sytém nočního vidění ani obojživelné schopnosti.

VT – 55
Osádka:
Hmotnost:
Rychlost:
Výkon:
Délka:
Šířka:
Výška:
Pancéřování:
Výzbroj:
Pohon:
Max. ponor:
Tažná síla:
Nosnost jeřábu:

3 muži
35 t
50 km/h
426 kW
6 450 mm (7 120 mm s ostruhou)
3 270 mm
2 250 mm
203 mm
7,62 mm kulomet
V-54/55 vodou chlazený dieselový 12-ti válec
390 kW (520 hp)
5m
8 kN
2 t / 1,5 t s vysunutým ramenem

Vyprošťovací tank VT - 55 A je speciální pásové vozidlo postavené na podvozku T - 55 A.
Používá se k vlečení havarované nebo poškozené techniky v různých stupních uváznutí
s potřebou tažné síly do 750 kN, k zdvihání různých břemen jeřábem do hmotnosti 1 500 (2000)
kg a k dopravě náhradních dílů a různých materiálů na nákladové plošině do 3 000 kg.

PRAGA V3S
Hmotnost:
Délka:
Šířka:
Výška:
Spotřeba:
Brodivost:
Max. rychlost:
Dojezd:
Pohon:

5,55 t
6 910 mm
2 320 mm
2 970 mm
30 l / 100 km
80 cm
60 km/h
600km
motor T 912, vznětový, s přímým vstřikováním paliva, šestiválcový, objem 7412 cm3

Terénní nákladní automobil
Praga V3S (Vojenský třítunový
speciál, lidově zvaný vétřieska,
vejtřaska nebo VSka) se začal
vyrábět v roce 1953 a byl určen
zejména pro armádu. Silniční verze
Praga S5T vznikla o tři roky později.
Automobil se vyráběl až do 80. let
20. století.
Svou konstrukcí patřila Praga
V3S k nejlepším terénním nákladním
vozidlům své doby. Díky originální
konstrukci nápravových převodovek
(nápravy jsou umístěny vysoko nad osou otáčení kol) má velkou světlost podvozku i při relativně
malém průměru kol. Tato konstrukce na jedné straně zajišťuje dobrou průchodnost terénem, ale
na druhou stranu omezuje maximální rychlost na 60 km/h.
Vzduchem chlazený dieselový motor je sice poměrně hlučný, ale spolehlivě funguje i v
extrémních tepelných podmínkách (s výjimkou obtížných startů za nízkých teplot – motor tenkrát
ještě neobsahoval dekompresor a žhavicí svíčky). Pro usnadnění spouštění v zimních podmínkách
se vozidla vybavovala nastřikovacím zařízením JIKOV 132 pro vstřikování snadno zápalné směsi
(éter) do sacího potrubí.

SD – 100
Výrobce:
Vyrobeno:
Osádka:
Bojová hmotnost:
Délka:
Šířka:
Výška:
Výzbroj:
Kadence:
Dostřel:
Motor:
Rychlost:
Brodivost:
Spotřeba paliva:

ČKD Sokolovo n. p., Praha (1953 - 1954);
Závody J. V. Stalina n. p., Martin (1954 - 1957)
771ks v ČKD a 641ks v ZJVS)
4
31 700 kg
9 450 mm
3 000 mm
2 275 mm
100 mm kanón vz. 44
8 ran/min
16 000 m
V-2-34; dvanáctiválcový, čtyřtaktní, vznětový s přímým
vstřikováním a kapalinovým chlazením
48 km/h
1,3 m
160-250 l/100 km

Výroba pro potřeby ČSLA probíhala od roku 1953 v ČKD Praha, o rok později se
přesunula na Slovensko do Závodů Josifa V. Stalina v Martině. Produkce SD-100 skončila v roce
1957 po zhotovení 771 exemplářů.
V barvách ČSLA sloužilo 460 strojů, zbylé šly (z výroby) na export. Samohybná děla byla
od roku 1953 zaváděna do výzbroje tankových a tankosamohybných pluků, v nichž představovala
asi jednu třetinu počtů tankové techniky a nahrazovala dočasný nedostatek středních tanků
T-34/85.
Od šedesátých let byly postupně od útvarů ČSLA stahovány a MNO se je snažilo dále
prodat "spřáteleným" zemím, což se v některých případech dařilo (např. v roce 1967 do Maroka).
Část SD-100 československé lidové armády ovšem dále zůstala ve skladech a po dlouhou dobu
byla předurčena pro vyzbrojení válečně vytvářených útvarů tankového vojska.
SD-100 se v barvách Egypta a Sýrie účastnily Suezské (1956), Šestidenní (1967)
a Jomkippurské války (1973).

VT – 34
Výrobce:

Vyrobeno kusů:
Osádka:
Bojová hmotnost:
Délka:
Šířka:
Výška:
Průměr tažného lana:
Délka tažného lana:
Max. tažná síla:
Výzbroj:
Motor:
Max. rychlost:
Brodivost:
Spotřeba paliva:

ČKD Sokolovo n. p., Praha (1958 - ověřovací série)
Závody J. V. Stalina n. p.,
Martin (1960 - 1963 - sériová výroba)
více než 290 ks
2
31 000 kg
7 850 mm
3 000 mm
2 450 mm
33,5 mm
125 m
60-90-120 t (přes 1-2-3 kladky)
7,62 mm kulomet DTM (se zaměřovačem PPU-8-T)
V-2-34; dvanáctiválcový; čtyřtaktní, vznětový s přímým
vstřikováním a kapalinovým chlazením, naftový
55 km/h
1,3 m
160-230 l/100 km

V letech 1957 až 1963 bylo vyrobeno přes 300 vyprošťovacích tanků VT-34, přitom 270
kusů bylo vyrobeno dodatečně v letech 1960 - 1963.
Vyprošťovací tank VT-34 byl první speciální nástavbou, která v Československu vznikla
na podvozku tanku T-34-85. Až do roku 1958 se k vyprošťování a tažení tanků používaly pouze
vyprošťovací tanky na podvozku kořistních strojů Pz. Nevyhovující situace byla řešena
vyvinutím vyprošťovacího tanku VT-34 VÝTAH.
Prototyp vznikl v roce 1957 a první stroje byly k útvarům dodány o rok později. Výroba
pokračovala do roku 1963 s přetržkou v letech 58-60 a celkem bylo vyrobeno více než 300 strojů.
VT-34 byl schopen vyprošťovat a evakuovat tankovou techniku s využitím navijáku o tahu 30
tun, případně s využitím dvou párů dvojitých kladek až 120 tun.
Vyprošťovací tanky VT-34 byly zařazeny u praporů technického zabezpečení tankových
a motostřeleckých divizí.
Vlastní výroba v Martině vyprodukovala v letech 1960 až 1963 270 těchto strojů. Údaje
o stavech v ČSLA však hovoří o 285 kusech, je tedy zřejmé, že VT-34 byly v Martině
i přestavovány ze standardních T-34-85,
po jejich stažení od vojsk a průběžně tím
udržovány na těchto stavech. Všeobecně
se udává, že VT-34 bylo vyrobeno přes
300 kusů. VT-34 se neexportoval,
posloužil však jako vzor pro polské
konstruktéry při vývoji a výrobě vlastního
vyprošťovacího tanku CW-34.

VP – 90
Bojová hmotnost:
Osádka:
Délka:
Šířka:
Výška:
Maximální rychlost:
Max. rychlost plavby:
Výzbroj:
Rádiové vybavení:
Motor:

Objem palivových nádrží:

12 400 kg
6 osob
6 735 mm
2 940 mm
2 105 mm
65 km/h
7,3 km/h
Velkorážový tankový kulomet KPVT ráže 14,5mm
Kulomet PKT ráže 7,62 mm
R-123M; R-107T; RF-10
UTD-20; šestiválcový, čtyřdobý, kapalinou chlazený, vznětový,
výkon 220 kW
obsah: 15 900 cm3
462 l

V roce 1966 bylo v SSSR
zavedeno do výzbroje pásové
obrněné bojové vozidlo pěchoty
BMP-1, vyvinuté v Čeljabinském
traktorovém závodě. Osmičlenné
motostřelecké
družstvo
a tříčlenná osádka disponovala
silnou
dělostřeleckou,
kulometnou a raketovou výzbrojí
v otočné věži. Ve stejném roce
byla předána jeho licenční
dokumentace do Československa.
Díky tomu se do výzbroje
československé armády dostalo
bojové vozidlo označované jako BVP-1, a to v době, kdy jinde ve světě obdobně výkonný bojový
prostředek neexistoval. Mezi lety 1970a 1989 vzniklo v závodě Dubnice na Váhom 18 461ks
BVP-1.
Koncem 80. let 20. století, když byla podepsána smlouva o omezení konvenčních zbraní,
přesahovaly počty bojových vozidel ve výzbroji československé armády povolený limit. Aby se
zachovala prakticky nepoužívaná vozidla, došlo k přestavbě části BVP-1 na standart obrněného
transportéru OT-90. Sejmula se původní zbraňová věž a došlo k nahrazení kulometnou věží
obrněných transportérů OT-64A.
VP-90 (velitelské pracoviště vzor 90) je variantou určenou pro velitelství praporu.
Je upraven pro práci radistů a dvou štábních důstojníků. Boční střílny pro použití zbraní výsadku
jsou zaslepeny.

GMC CCKW 353
Délka:
Šířka:
Výška:
Hmotnost:
Motor:
Max. rychlost:
Dojezd:
Pohon:

6 928 mm
2 235 mm
2 200 mm
5420 kg
šestiválcový OHC o obsahu 4 420 cm3
72 km/h
400 km
6x6

Byl standardním nákladním automobilem US Army. Vyrobeno bylo přes 600 000 ks
v letech 1941-1945.
Automobily GMC CCKW 353 byly užívány v podstatě po celém světě, kromě US army je
používali v menších množstvích další spojenci včetně SSSR, kořistní pak i státy Osy. Hrály velmi
důležitou roli při zásobování spojeneckých vojsk po vylodění v Normandii až do samotného
konce války. Sloužily také během válečného konfliktu v Koreji.

DODGE WC – 51
Výrobce:
Osádka:
Hmotnost:
Délka:
Šířka:
Výška:
Max. rychlost:
Dojezd:
Spotřeba:
Objem palivových nádrží:
Motor:

Dodge Brothers Corp. (Div. of Chrysler Cop.)
2
2 560 kg
4 250 mm
2 100 mm
2 180 mm
87 km/h
386 km
28,5 l/100km
113 l
T214, zážehový řadový 6-ti válec o výkonu 92 hp

Řada nákladních automobilů Dodge WC byla představena na konci roku 1941.
Nejznámějšími „Dopravci zbraní“ byly WC-51 a WC-52, dva vozy, které byly téměř totožné.
Hlavním rozdílem byla přítomnost navijáku na předním nárazníku WC-52. Ačkoliv tzv.
„Dopravci zbraní“ měli sklopná sedadla pro pěchotu na obou stranách nákladového prostoru,
sloužil primárně k převozu munice a dalšího vojenského materiálu. Byly vyráběny četné varianty,
včetně M-6 GMC, který má namontovaný 37mm protitankový kanón v místech nákladového
prostoru.

COMET A34
Výrobce:
Osádka:
Bojová hmotnost:
Max. rychlost:
Délka:
Šířka:
Výška:
Motor:
Dojezd:
Pancéřování:
Výzbroj:
Brod:

Leiland Motors Limited, Kingston upon Themes, Surrey, UK
5 osob
33 225 kg
51 km/h
7 658 mm
3 073 mm
2 673 mm
Rolls-Royce Meteor Mk.3
benzinový vodou chlazený 12-ti válec
240 km
korba čelo: 76mm, boky: 29/14mm, zadek: 57mm, věž čelo: 102mm,
věž boky: 64mm, věž zadek: 57mm
76,2 mm kanón OQF Mk.2
kulomet 7,92 mm BESA
1,1 m

Comet A34 byl
britský tank, který byl
poprvé použit téměř na
konci druhé světové
války. Odvozen z tanku
Cromwell, vyráběl se
v Anglii firmou Leyland
od září 1944 a první
tanky se na bojišti
objevily v říjnu 1944.
Comety se účastnily např.
bitvy
v Ardenách
v lednu 1945.
Je navržen tak, aby byla zajištěna větší protitanková schopnost tanku Cromwell. Jeho
77mm kanón dokázal na vzdálenost 2000 m probít 130mm pancíř - to je víc než dokázal Tiger
s jeho 88mm, takže to byl jeden z mála britských tanků s takovou palebnou silou, aby si mohl
dovolit napadnout německé vzory. Oproti tanku Cromwell měl sice nižší úsťovou rychlost, ale
skladování munice bylo mnohem snadnější a měl několik dalších úprav, včetně lepší ochrany
trupu a věže.
Sloužil do roku 1958, byl nasazen i během korejské války. Comety byly prodány do jiných
zemí, kde v některých případech sloužily do 70.let.
Tento exponát byl zakoupen společně s tankem Charioteer na vojenské aukci ve Finsku.

CHARIOTEER MK VII
Výrobce:
Osádka:
Bojová hmotnost:
Max. rychlost:
Délka:
Šířka:
Výška:
Motor:
Dojezd:
Pancéřování:
30 mm,
Výzbroj:
Brod:

Leiland Motors Limited, Kingston upon Themes, Surrey , UK
5 osob
30 000 kg
57 km/h
8 830 mm
3 050 mm
2 530 mm
Rolls-Royce Meteor Mk.3
benzinový vodou chlazený 12-ti válec, výkon 600hp
265 km
korba čelo: 64/57mm, boky: 32 mm, zadek: 32/25mm, věž čelo:
věž boky: 25/20mm, věž zadek: 30mm
83,4 mm kanón L/70
kulomet 7,92 mm Browning M1 91 9A4
1,37 m

Počátkem 50. let 20. století disponovala britská armáda ještě velkým počtem válečných
středních tanků A27M Cromwell, provozně schopných, ale vyzbrojených nevýkonným kanónem.
V roce 1951 byl jeden Cromwell MK VII použit pro zástavbu nové lehké věže s výkonným
83,4mm kanónem, ve stejné době namontovaných do nových tanků Centurion Mk3. V letech
1950 až 1954 se na jeho standart přestavělo 442 strojů Cromwell. Byly určeny pro protitankové
jednotky, tzv. teritoriální pluky, rámci divizní organizace.
Tanky Charioteer byly již v roce 1956 staženy do zálohy a nabídnuty do ciziny. Byly
používány v Rakousku až do 70. let, dále v ČSR, Maďarsku, Finsku, Jugoslávii a ve spoustě
dalších zemích.
Tento exponát byl zakoupen společně s tankem Comet na vojenské aukci ve Finsku.

T – 72M
Výrobce:
Osádka:
Bojová hmotnost:
Délka:
Šířka:
Výška:
Výzbroj:

Motor:

Rychlost max.:
Překročivost:
Brodivost:
Jízda tanku pod vodou:
Spotřeba paliva:
Ochrana proti ZHN:

ZTS Martin n. p.
3
41 500 kg
9 530 mm
3 570 mm
2 190 mm (po strop věže)
125 mm kanón 2A46 (44ks nábojů)
7,62 mm spřažený kulomet PKT (2000ks nábojů)
12,7 mm protiletadlový kulomet NSVT (300ks nábojů)
V-46, čtyřtaktní, vícepalivový, vznětový, 12-ti válcový
s kapalinovým chlazením a plnícím odstředivým dmychadlem
výkon 573 při 2 000 ot/min
60 km/h
2,6 - 2,8 m
1,2 m (bez přípravy), 1,8 m (s přípravou do 5 minut)
maximální rychlost proudu: 1,5 m/s
maximální šířka vodní překážky: 1 000 m
maximální hloubka vody: 5 m
na silnici: 240 l/100 km
v terénu: 260 - 450 l/100 km
ochrana při výbuchu atomové zbraně: kolektivní, automatické
nebo ruční uzavření bojového prostoru, přístroj radiačního
a chemického průzkumu GO-27

Sovětský tank T-72 se začal
vyrábět v roce 1971. Z typu T-72 byl
později vyvinut tank T-90. Bylo jich
vyrobeno okolo 20 tisíc a byly
vyváženy do zemí Varšavské smlouvy,
Finska, Jugoslávie, Indie a na Blízký
východ. Vzniklo mnoho verzí, např.
původní typy T-72 mají čelní pancíř
silný 200 mm, zatímco typy T-72G
a T-72M 350 až 400 mm. Zesílení
pancíře bylo provedeno jako reakce na
ztráty Syrské armády v Libanonu, kde
dokázaly Izraelské Merkavy Mk.1 ničit čelní pancíře T-72 svými 105mm kanóny. Sovětský
pancíř pak byl zesílen tak, že se dostal na RHA ekvivalent okolo 1200 mm, čímž byly T-72
dokonale chráněny i proti dnešní HEAT munici M830 tanku M1 Abrams.
V době svého vzniku neměl T-72 konkurenci ze strany amerických tanků (řada M47/48
a M60) a i pro britský Chieftain by byl tvrdým oříškem. S příchodem nové řady západních tanků
(M1 Abrams, Leopard II, Challenger) ztratil T-72 svou neporazitelnost. T-72 je na rozdíl
nejnovějších tanků NATO dost lehký a nemůže proti nim obstát. Jeho 125mm kanón má mnohem
menší účinný dostřel než západní tanky, avšak na menší vzdálenosti je schopen probít
i nejmodernější pancéřování tanků NATO. S vylepšeným reaktivním a modulárním
pancéřováním, po přidání aktivní obrany (Irena-E), dokonalých rušičů (Tora) a přidáním nového
SŘP z něj opět vzniká tank schopný se postavit západním tankům a vyhrát.

HALF-TRACK M14
Výrobce:
Bojová hmotnost:
Osádka:
Max. rychlost:
Délka:
Šířka:
Výška:
Motor:

Dojezd:
Výzbroj:
Brod:

International Harvester , Illinois, USA
8981 kg
5 osob
64 km/h
6 137 mm
1 962 mm
2 692 mm
White 160 AX,
benzínový vodou chlazený 6-ti válec
výkon 128 hp
280 km
4x 12,7 mm Browning M2 HB v elektricky ovládané věži
Maxson M45
812 mm

Americký polopásový
obrněný transportér Half-track
byl za 2. světové války
nejrozšířenějším
obrněným
vozidlem vyráběným v USA.
Byl vyvíjen od konce 30. let
20. století, sériově se vyráběl
od května 1941 do června
1945.
Za
tuto
dobu
vyprodukovaly čtyři velké
automobilky Autocar, White,
International
Harvester
a
Diamond
53 522
ks
polopásových
obrněných
vozidel všech verzí. Většina,
téměř 40 000 ks tvořily obrněné
transportéry M2, M3, M5 a M9
pro přepravu vojáků, zbytek
byly nosiče různých zbraní: kanónů, houfnic, minometu a protiletadlových kompletu.
Protiletadlová verze M14 vznikla na bázi transportéru M5 v roce 1942 montáží věže se
čtyřčetem kulometů Browning s náměrem -10° + 80° uprostřed korby. Střelec seděl ve věži
a ovládal ji pedály pomocí elektromotorů, dva muži podávali munici. Vzniklo celkem 1602 strojů
verze M14 a většina z nich byla dodána do VB v rámci Smlouvy o půjčce a pronájmu.

PLDVK 53/59
Rok výroby:
Osádka:
Délka:
Šířka:
Výška:
Bojová hmotnost:
Motor:
Max rychlost:
Dojezd:
Pancéřování:
Výzbroj:
Výškový dostřel:
Dálkový dostřel:
Kadence:
Spotřeba:

1960
5
6 920 mm
2 345 mm
2 950 mm
10 300 kg
T-912, výkon 98hp, chlazený řadový 6-ti válec OHV
60 km/h
500 km
6-10 mm
2x 30 mm kanón
6950 m
9950 m
650 ran/min
32 l/100km

Vznik
tohoto
protiletadlového
kanónu spadá do doby 2. sv. války. Ztráty
německé techniky donutily německý
zbrojní úřad zadat vývoj výkonného
protiletadlového kanónu, určeného na
ponorky. Kanón byl konstruován ve
Zbrojovce Brno. Do konce války bylo
vyrobeno pouze několik kusů, kvůli
častému přerušování vývoje. Bojového
nasazení se již nedočkal.
Absence
vlastní
mobility,
zásobování desetiranným pásem a nekryté
stanoviště střelce i obsluhy vedly ke
vzniku zcela nového PL kompletu. Proto byla usazena na standardní podvozek pancéřová
karoserie nízké siluety s prostorem pro řidiče velitele a dva nabíječe. V zadní části vozidla se
nacházel samotný kanón s pancéřováním místa střelce, naviják a dvě lyžiny pro spuštění nebo
vytažení zbraně na podvozek. Skříňové zásobníky na padesát ran zvýšily rychlost střelby. Tak
vznikl protiletadlový komplet nazvaný „ještěrka“, který byl v roce 1959 přijat do výzbroje ČSLA
pod označením PLDVK-53/59 – protiletadlový dvoukanón.

FLAK 18-36-37
Výrobce:
Bojová hmotnost:
Hmotnost na pochodu:
Obsluha:
Ráže:
Délka hlavně:
Rychlost střelby:
Dostřel:
Náměr:
Odměr:

Fabrica de Trubia, Španělsko, 1946
5 150 kg
7 200 kg
10 mužů
88 mm
4 930 mm
15 ran/min
dálkový - 14 820 m
výškový – 9 100 m
360°
+85° - 3°

V roce 1931 vyvinul tým německých
konstruktérů, pracujících tajně ve švédské
zbrojovce Bofors, nový protiletadlový kanón ráže
88 mm. V následujícím roce jeho prototyp
vyrobila a vyzkoušela německá firma Krupp
v Essenu. Po nástupu Hitlera k moci se začal
vyrábět velkosériově pro potřeby německé
armády. V roce 1936 byla zavedena zdokonalená
varianta 88m Flak 36, mající výměnnou duši
hlavně, což výrazně prodloužilo její životnost.
Nakonec v roce 1939 byl zaveden 88mm Flak 37
s dalším vylepšením, přičemž všechny tři vzory
měly navzájem výměnné části.
Když vypukla druhá světová válka,
disponovaly německé ozbrojené síly 2459 ks
88mm Flak 18 a 36, v průběhu války vyrobilo několik zbrojovek, včetně Škodových závodů,
dalších 17000 ks těchto kanónů. Flaky 88mm sloužily hlavně u Luftwaffe jako teritoriální obrana
měst, továren a letišť, ale postupně je ve velkých počtech používal i Wehrmacht pro protileteckou
obranu vyšších jednotek. Při přesunu na čtyřkolovém podvozku se používaly hlavně střední
polopásové tahače Sd.Kfz.7.
Vedle faktu, že 88mm Flaky byly nejpočetnějším protiletadlovým prostředkem střední ráže
(v srpnu 1944 jich bylo ve službě 10 930ks), osvědčily se i jako účinný protitankový prostředek
a pro užití na frontě byla jejich lafeta opatřována pancířovým štítem chránící obsluhu. Hlavně na
východní frontě v závěrečné fázi války způsobovaly sovětským tankům těžké ztráty - průměrně
50% zničených T-34 a IS padlo za oběť dělům ráže 88mm.

ZIS – 2 (57 mm)
Obsluha:
Vyráběn od roku:
Bojová hmotnost:
Délka hlavně:
Dostřel:
Rychlost střelby:

4 muži
1941
1150 kg
4 160 mm
8 400 m
15 – 20 ran/min

V roce 1940 byl vydán požadavek na konstrukci protitankového kanónu, jenž by umožňoval
efektivně bojovat s těžkými tanky.
Práce se ujala Grabinova konstrukční kancelář, která přerušila v té době rozdělané projekty
protitankových kanónů a děl ráže 95 a 107 mm.
Grabin se vydal konstruovat nový kanón ráže 57 mm F-31. Konstrukce zbraně vycházela
z experimentální zbraně F-24 ráže 76,2 mm. Hlavními rozdíly mezi oběma kanony byl v jejich
ráži. Nový 3,14 kg vážící náboj měl úsťovou rychlosti 1000 m/s.
V říjnu 1940 vyrobila Továrna 92 první prototypy. Zbraň prošla úspěšnými zkouškami na
střelnici i státními zkouškami a byla přijata do výzbroje pod označením ZIS-2. (Továrna 92 byla
přejmenována na Závody imenia Stalina = ZIS).
V době produkce ZIS-2 Grabinova konstrukční kancelář vyvíjela dělo ZIS-1 KV. V prosinci
dělo předvedla na zkouškách s municí o váze 3,14 kg, úsťová rychlost byla 1150 m/s. Hlaveň byla
dlouhá 86 ráží a lafeta a štít pocházely z projektu F-22 USV. Hmotnost ZIS-1 KV byla 1 650 kg.
Projekt byl pozastaven z důvodu malé životnosti hlavně.
V prosinci 1941 byla výroba ZIS-2 zastavena, výrobní náklady na hlaveň dlouhou 4 m byly
vysoké. Kanon byl 10 - 12x draží než plukovní kanón ZIS-3.
Kanonů bylo vybaveno poloautomatickým svislým závěrem a hydraulické brzdovratné
zařízení. Zaměřovač děla byl buď PP1-2, OP2-5,OP4-55 nebo OP4M-55.

FLAK 38
Ráže:
Délka hlavně:
Váha:
Úsťová rychlost:
Dostřel:
Rychlost střelby:

20 mm
L/65 (1300mm)
860 kg nebo 405 kg (bez podvozku)
900 m/s (HE) 830 m/s (AP)
2 200 m
220 ran/min.

Již v roce 1940 se vědělo,
že kadence 20mm Flaku 38 je
příliš
nízká
vzhledem
ke
vzrůstajícím rychlostem bojových
letounů. Pravděpodobný počet
střel, které zasáhnou cíl, se dal
zvýšit
navýšením
kadence
protiletadlové zbraně. Bylo proto
rozhodnuto přepracovat celou
zbraň, přičemž se měly rovněž
odstranit problémy se zádrhely
mechanismu. Zakázku na tuto
práci však nezískala firma
Rheinmetall-Borsing, ale Maser.
Tato firma nakonec přišla
s návrhem zbraně vycházející
z koncepce Flaku 30, ale se
značně pozměněným vnitřním mechanismem, který dovolil dosažení kadence 420-480 ran za
minutu. Střelivo, podávací mechanismus a lafeta zůstaly v podstatě stejné jako u starší zbraně.
Nová zbraň převzala i složitý zaměřovač, který později nahradila jednodušší mířidla, stejně jako
u Flaku 30.
Mauserova konstrukce nesla označení 20mm Flak 38. Do výzbroje byla přijatá v roce 1940
a nakonec na výrobních linkách nahradila Flak 30. Ve výzbroji německých jednotek sloužila po
boku Flaku 30, používaly ji také námořnictvo a luftwaffe.Vznikla i speciální verze pro speciální
horské jednotky, která se dala rozebrat na několik břemen. Horský kanón 20mm Gebirgsflak 38
měl podstatně menší a lehčí lafetu. Jednalo se o komplexní zbraň, použitelnou proti pozemním
cílům stejně jako proti letadlům.
Kolem roku1940 se zvýšila nejen rychlost, ale také pancéřová ochrana letadel. Letadla lépe
odolávala zásahům palubních leteckých a protiletadlových zbraní. Bojové rozbory, provedené
s pověstnou německou důkladností, ukázaly, že zatímco vysoká kadence kanónu Flak 38 zvyšuje
pravděpodobnost zásahu cíle, nedostatečná trhavá náplň střely je příliš slabá na to, aby letounu
způsobila větší škody.
Jediným jednoduchým a rychle uskutečnitelným způsobem, jak odstranit tento nedostatek,
se jevilo zvýšení počtu hlavní střílející z jedné lafety. Tyto úvahy se staly východiskem pro vznik
čtyřhlavňového kanónu 20mm Flakvierling 38.

57mm S – 60
Výrobce:
Vyráběn:
Vyrobeno kusů:
Obsluha:
Bojová hmotnost:
Délka:
Šířka:
Výška:
Přepravní rychlost:
Ráže:
Délka hlavně:
Úsťová rychlost:
Náměr:
Odměr:
Rychlost střelby:
Maximální dostřel:

Závod č. 4,7,92,235 a 946
1950-1957
5725 ks
9 mužů
4775 kg
8600 mm
2054 mm
2370 / 6000 mm
60 km/h
57 mm
4390 / L77 (s úsťovou brzdou)
4170 / L72,1 (bez úsťové brzdy)
1000 m/s
-2 - +87 °
360°
100-120 ran/min
6000 m

V roce 1940 začali Sověti vyvíjet 57 mm protiletadlovou zbraň, který měla nahradit jejich
37 mm děla. Podle západních zpravodajských zdrojů, tvořil základ designu německý prototyp
zbraně 5,5 cm Gerät 58. Prototyp prošel polními zkouškami v roce 1946 a po několika drobných
modifikacích byl přijat do provozu v roce 1950. Protiletadlový kanón dostal název AZP 57 mm
S-60. Grabinin pokračoval s vývojem a v roce 1955 zhotovil další verzi SPAAG ZSU-57-2.
57 mm zbraň nahradila divizní děla ráže 37 mm v roce 1950. Divizní protiletadlový pluk se
skládal ze dvou AA baterií, každý se šesti 57 mm kanóny. Jednotky protivzdušné obrany PVO se
skládaly ze čtyř 57 mm AA-baterií (24 děl).
V 60. letech 20. století začaly sovětské divize nahrazovat protiletadlové jednotky za AAraketové zbraně a do konce roku 1970 S-60 téměř zmizel. Byl však používán i v jiných zemích.

PLDVK – 53
Rok výroby:
Ráže:
Délka hlavně:
Zásobníky:
Výškový dostřel:
Dálkový dostřel:
Kadence:
Bojová hmotnost:

1960
30 mm
2 190 mm
50-ti ranné, váha 32 kg prázdný / 84 kg plný
6950 m
9950 m
800 ran/min
1750 kg

Vznik tohoto protiletadlového kanónu spadá do doby 2. sv. války. Ztráty německé techniky
donutily německý zbrojní úřad zadat vývoj výkonného protiletadlového kanónu, určeného na
ponorky. Kanón byl konstruován ve Zbrojovce Brno od roku 1942 ing. Josefem Pechem. Do konce
války bylo vyrobeno pouze několik kusů kvůli častému přerušování vývoje. Bojového nasazení se
již nedočkal.
Po osvobození zabavila rudá armáda výkresovou dokumentaci, která nenávratně zmizela na
východě, tak jako mnoho věcí nebo i lidí. Tím se pozdržela výroba pro Československou armádu,
která o zbraň projevila zájem. Bylo rozhodnuto použít kanón ve zdvojené lafetaci na taženém
čtyřkolovém podvozku. V roce 1953 byl kanón po úspěšných zkouškách přijat do výzbroje jako
PLDVK-53. Při praktickém použití PLDVK-53 se koncem let objevily důvody k jeho modernizaci.
Absence vlastní mobility, zásobování desetiranným pásem a nekryté stanoviště střelce
i obsluhy vedly ke vzniku zcela nového PL kompletu – byl usazen na podvozku PRAGA V3S.

VZ. CS 57 mm
Výrobce:
Hmotnost kanónu:
Hmotnost náboje:
Rychlost střelby:
Dostřel:
Náhon řídidel:
Odpalování:
Obsluha:

ČSR – Škoda Plzeň
4 945 kg
6,7 kg
170-180 ran/min
dálka 14 500 m
výška 10 200 m
ručně nebo motoricky
elektromagnetické nebo mechanické
1+6

Pro přímou střelbu zaměřovač na každém děle (kruhová muška nebo protiletadlový
zaměřovač vz. 57/61) s možností střelby i na pozemní cíle. Prvky střelby při přímé střelbě
předávány na jednotlivá děla elektronickým přenosným zařízením od ústředního zaměřovače EÚZ
(Škoda Aritma), který byl součástí centrálního stanoviště pro řízení baterie, které bylo umístěno ve
skříňovém vozidle Tatra 805. Součástí tohoto stanoviště byl střelecký radiolokátor čs. konstrukce
s kódovým označením „Pohon E“.
Baterie byla 4-6 dělová, obsluha 1+6. Při přímé střelbě mohla jednotlivá děla působit
samostatně.
Z důvodu motorického náhonu řídidel byla děla vybavena dvoutaktním benzínovým
motorem. Kanón byl určen pro obranu vojsk ba stupni motostřeleckých a tankových divizí.

CZK - vz. 44 S
(85mm protiletadlový kanon)
Výrobce:
Obsluha:
Ráže:
Hmotnost:
Délka hlavně:
Maximální dostřel:
Rychlost střelby:
Úsťová rychlost:

Závod V. I. Lenina, Plzeň
7
85mm
5000 kg
5740 mm
18 km, do výšky 11,6 km
20 ran/min
885 m/s

85 mm kanón vz.44 byl důstojným nástupcem 85mm kanónu vz.39, který tvořil hlavní
jádro sovětského dělostřelectva v průběhu Velké vlastenecké války a velmi se osvědčil.
Konstrukce nového vz.44 využila všechny jeho dobré vlastnosti a zkonfrontovala je
s válečnými poznatky. V 50. letech minulého století se začal vyrábět v Československu pod
sovětskou licencí.

Centurion
Země původu/country of origin:
Osádka/crew:
Hmotnost/weight:
Rozměry/proportions:

Dojezd/range:
Pancéřování/armor:
Výzbroj/ weaponry:
Motor/engine:

Výkony/ capabilities:

Velká Británie/ the Great Britain
4
51 723 kg
délka/length – 9,854m;
šířka/width – 3,39m;
výška/height – 3,009m
205 km
51-152mm
105mm kanon, 2x kulomet/machine gun 7,62mm,
1x kulomet 12,7mm
zážehový 12-válec Rolls-Royce Meteor
o výkonu 650k (485 kW)/ ignition 12-cylinder
Rolls-Royce Meteor engine with 650hp
nejvyšší rychlost na silnici 43km/h
svislá překážka 0,91m, příkop 3,352m
The highest speed 43km/h
vertical obstacle 0,91m, trench 3,352m

První prototyp britského bojového tanku Centurion byl dokončen v roce 1945 a krátce
nato se tank začal vyrábět sériově. Účastnil se války v Koreji, Vietnamu, Pákistánu a na
Blízkém východě (zejména se vyznamenal v izraelské armádě v konfliktech s Araby). Do
roku 1962, kdy jeho výroba skončila ve prospěch nového typu Chieftain, opustilo výrobní
linky kolem 4500 strojů. Jeho způsobilost k modernizacím mu však zaručila podstatně delší
služební život v cizích armádách i po 60. letech. Vznikly četné varianty tanku, mezi nimi
obrněné vyprošťovací vozidlo (a také obojživelné vyprošťovací vozidlo, použité ve válce
o Falklandy v roce 1982), mostní tank a tank systému AVRE. Centurion je považován za
jednu z nejúspěšnějších konstrukcí tanku vůbec.
Tento exponát byl zakoupen v roce 2013 ve Švýcarsku, kde v minulosti sloužil ve
švýcarské armádě. Je nejtěžším tankem v muzeu a nejtěžším provozuschopným bojovým
tankem v ČR.

Cromwell
Země původu/country of origin:
Osádka/crew:
Hmotnost/weight:
Rozměry/proportions:

Dojezd/range:
Pancéřování/armor:
Výzbroj/ weaponry:
Motor/engine:

Výkony/ capabilities:

Velká Británie/ the Great Britain
5
27 942 kg
délka/length – 6,42m
šířka/width – 3,048m
výška/height – 2,51m
278 km
8 - 76mm
75mm kanon, kulomet/machine gun 7,62mm
zážehový 12-válec Rolls-Royce Meteor
o výkonu 570 k (425 kW)/ ignition 12-cylinder
Rolls-Royce Meteor engine with 570 hp
nejvyšší rychlost na silnici 61 km/h,
svislá překážka 0,914m, příkop 2,286m
The highest speed 61 km/h,
vertical obstacle 0,914m, trench 2,286m

Britský tank Cromwell vznikl jako odpověď na požadavky armády na lépe pancéřovaný
a vyzbrojený tank, který by nahradil tank Crusader. První Cromwelly se objevily v roce 1943.
Tehdy byly vyzbrojeny šestiliberním kanonem, avšak brzy se ukázalo, že výzbroj tanků je
nedostatečná. Cromwelly byly brzy vybaveny mohutnější výzbrojí, díky které se mohly do
jisté míry srovnávat s tehdejšími německými tanky. Používal se pro plnění řady jiných úkolů,
sloužil jako mobilní pozorovací stanoviště nebo jako vyprošťovací a odtahové vozidlo.
Ačkoliv nemůže být považován za rovnocenného soupeře německých tanků, byl
přinejmenším lepší než jeho britští předchůdci a v boji si počínal celkem dobře.
Exponát je do jisté míry národní vojenskou památkou. Tento Cromwell totiž kdysi patřil
do tankových sil Československé samostatné obrněné brigády, jež bojovala u města
Dunkerque v roce 1944-45. Město bylo okupováno silnou německou posádkou (cca 10 tisíc),
která se nehodlala jen tak vzdát. Na samotném konci války, po dlouhých měsících vleklých
bojů Němci konečně složili zbraně. Cromwelly poté pompézně dorazily do Československa
a 30. května 1945 se účastnily velké vojenské přehlídky v Praze. Válka skončila a pro náš
tank Cromwell započala nová, avšak méně slavná kapitola - stal se z něho podvozek pro důlní
jeřáb. Odstranila se původní věž i motor a na podvozek se přivařila kabina jeřábu. Léta
ubíhala a na slavnou historii stroje se úplně zapomnělo. Avšak psal se rok 2006, kdy jsme ho
z dolu transportovali do našeho muzea, a časem sehnali i originální věž z Británie (originální
kanon je již bohužel k nesehnání). V případě získání dostatečných finančních prostředků se
započne s renovací do původní podoby.

DAF YA-126
Délka:
Šířka:
Výška:
Hmotnost:
Motor:
Obsah motoru:
Počet válců:
Výkon motoru:
Maximální rychlost:
Spotřeba:
Dojezd:

4,55 m
2,11 m
2,15 m
3400 kg
benzínový Hercules JXC
4,62 l
6
102 koní
84 km/h
22-25 l/100km
500 km

DAF YA-126 je lehké vojenské vozidlo vyrobeno společností DAF pro nizozemskou
armádu v 50. letech minulého století. Doposud používané americké Dodge WC51
představovaly problém z hlediska údržby a dodávek náhradních dílů. Byla vyvinuta dvě různá
vozidla: YA-318/328 a DAF YA-126, z nichž bylo vybudováno celkem 3 496 vozidel.
Oficiální označení typu (YA-126) se skládá následujícím způsobem: Y = vojenské
vozidlo, A = obecné, 1 = nosnost v tunách, 2 = série, 6 = počet otočných kol. V tomto případě
šest kol, jelikož jsou započítána dvě náhradní kola, která jsou volně otáčející a slouží jako
sekundární funkce jako tzv. "podpěrná kola".

International Harvester
TD-9 Crawler
Země/country:
Výrobce/producer:
Produkce/production:
Motor/engine:

USA
International Harvester, Melrose Park, Illinois, USA
1940-1956
4 – válcový dieselový International Harvester 5.5L
o výkonu 40 koní/hp
Hmotnost/weight:
4898 kg
Celkem vyrobeno/produced in total: cca 60 000
The International T-9 and TD-9 nahradil zastaralý McCormick-Deering T-35 a TD-35
na počátku 40. let 20. století. Stroje se kromě v zemědělství využívaly i v americké armádě,
zejména během války v Pacifiku. Celkově menší konstrukce tohoto buldozeru se prokázala
velmi užitečná při stavbě provizorních silnic a letišť na dobytých pacifických ostrovech. Pro
nastartování motoru se využívá benzínu, poté motor běží na diesel.

IS-2
Země původu/country of origin:
Osádka/crew:
Hmotnost/weight:
Rozměry/proportions:

Dojezd/range:
Pancéřování/armor:
Výzbroj/ weaponry:
Motor/engine:
Výkony/ capabilities:

Sovětský svaz/ the Soviet Union
4
46 t
délka/length – 9,9m
šířka/width – 3,09m
výška/height – 2,73m
240 km
90-155mm
122m kanon, 1x 12,7mm kulomet/machine gun a
1x 7,62mm kulomet
vznětový 12-válec V-2-IS (V-2K)
o výkonu 600k (447 kW) /diesel 12-cylinder, 600hp
nejvyšší rychlost na silnici 37 km/h,
svislá překážka 1,0m, příkop 2,49m
The highest speed – 37km/h,
vertical obstacle 1,0m, trench 2,49m

Tank IS-2 (Josef Stalin) vznikl dalším vývojem raných verzí řady sovětských tanků KV.
Byl lehčí než jeho předchůdci, používal vylepšenou poháněcí soustavu a zavěšení kol,
vyznačoval se nově zkonstruovanou korbou a věží. První stroje se objevily v roce 1944, kdy
pomohly využít strategickou iniciativu, kterou v této fázi 2. světové války získala Rudá
armáda na východní frontě. Mohutný stroj byl velmi dobře pancéřován a vyzbrojen. Jedinou
slabou stránkou raných tanků byla poměrně malá rychlost střelby, daná použitím děleného
střeliva se samostatnými střelami a nábojkami. Tento nedostatek zmizel se zahájením výroby
tanku IS-3. Tanky Josef Stalin byly symbolicky v čele postupu na Berlín v roce 1945. Ve
výrobě zůstaly ještě po skončení 2. světové války a byly nejvýkonnějšími tanky světa po více
než jedno desetiletí.
Tento exponát se může chlubit zajímavou poválečnou historií (viz článek vedle). V roce
1960 byl tank (bez hlavně) přivezen z vrakoviště poblíž Žiliny do Trutnova a nainstalován na
betonový podstavec, kde stál bezmála 30 let. Dělníci z trutnovské strojírenské fabriky do
tanku namontovali provizorní hlaveň a přední pancíř kanonu. Při příchodu vojsk Varšavské
smlouvy v roce 1968 byl tank z podstavce strhnut rozčileným davem a byla mu uříznuta
hlaveň. Po ustálení politických poměrů se IS-2 na podstavec vrátila. Po změně režimu byl
tank odvezen do depozitáře vojenského muzea v Lešanech a od roku 2015 zapůjčen do Muzea
obrněné techniky ve Smržovce.

M-36 Jackson
Posádka/crew:
Délka/length:
Šířka/width:
Výška/height:
Hmotnost/weight:
Pancéřování/armor:
Hlavní zbraň/main weapon:
Další zbraně/secondary weapons:
Motor/engine:
Max. rychlost/ max speed:
Dojezd/range:

5
7,46 m
3,04 m
2,71 m
29 t
9 - 108 mm
90mm kanón M3
kulomet M2 Browning ráže 12,7 mm
Ford GAA V-8, 500 hp
48 km/h
240 km

Americký stíhač tanků M36 Jackson byl vyvinut v USA na základě požadavků americké
armády na rychlý stroj, který by dokázal ničit i ty nejmodernější a nejtěžší obrněnce německé
armády. První stroje se dostaly k jednotkám roku 1944, účastnily se zejména bojů v Evropě.
Jejich oficiální označení znělo M36 GMC (Gun Motor Carriage), říkalo se jim Slugger
(basebalový ranař) nebo Jackson. Ke konci jara roku 1945 byly věže stíhačů tanků M36
Slugger vybaveny skládací soupravou přídavného střešního pancéřování, která chránila jejich
posádky proti odstřelovačům. Americké stíhače tanků se používaly i po druhé světové válce,
sloužily dokonce ještě v devadesátých letech v jugoslávském konfliktu ve výzbroji všech
hlavních válčících stran.
Tento exponát byl získán výměnou ze slovinského vojenského muzea v Pivce. Bojoval
v občanské válce v Jugoslávii, původní benzinový motor byl nahrazen výkonnějším
dieselovým motorem z tanku T-55. Zúčastnil se natáčení několika zahraničních filmů, objevil
se např. v německé minisérii Tannbach.

M3A1 STUART
Země původu/country of origin:
Osádka/crew:
Hmotnost/weight:
Rozměry/proportions:

Dojezd/range:
Pancéřování/armor:
Výzbroj/ weaponry:
Motor/engine:

Výkony/ capabilities:

USA
4
12 927 kg
délka/length – 4,54m
šířka/width – 2,24m
výška/height – 2,3m
120 km
9,5 - 63,5 mm
37mm kanon, 2-3 kulomety/machine guns 7,62mm
hvězdicový zážehový 6-válec Continenta
o výkonu 250k (186,5 kW)/ radial ignition 6-cylinder
engine with 250hp
nejvyšší rychlost na silnici 58km/h
svislá překážka 0,61m, příkop 1,83m
The highest speed 58km/h,
vertical obstacle 0,61 m, trench 1,83m

V roce 1940 Američané pozorně sledovali bojová střetnutí na evropské pevnině. Přitom
došli k závěru, že jejich lehký tank M2 již nevyhovuje požadavkům doby. V boji mohl obstát
jen tank s mohutnějším pancéřováním. Tank M2 byl proto nahrazen novým typem M3, který
se začal sériově vyrábět v roce 1941. Celkem vzniklo 6000 tanků tohoto typu a mnohé z nich
byly ve výzbroji sovětské armády a britských ozbrojených sil, kde dostaly jméno Stuart.
Jejich spolehlivost a pohyblivost byly pozoruhodné, u svých uživatelů se těšily velké oblibě.
Do bojů zasáhly na všech frontách, avšak v roce 1944 již byly pro plnění bojových úkolů
zastaralé. Proto se mnohé z nich přestavěly na velitelská a průzkumná vozidla, u nichž se
demontovala věž, místo níž tanky dostaly několik kulometů. Mezi různými verzemi
nechyběly odminovací, plamenometná a protiletadlová provedení.
Tento exponát, vyroben v roce 1942, byl po skončení 2. světové války prodán do
vlastnictví brazilské armády, jež využívala tanky Stuart pro své potřeby stejně jako mnoho
dalších, zejména rozvojových zemí. V roce 2012 byl tank převezen z Brazílie do Evropy
a od roku 2014 probíhá renovace s plánovaným dokončením v roce 2018-2019.

OT-64/R4MT
Typ vozidla:
Země původu:
Výrobce:
Posádka:
Hmotnost:
Pancéřování:
Pohon:
Max. rychlost:
Dojezd:

Obojživelný obrněný transportér
Československo + Polsko
Fabryka Samochodów Ciężarowych (FSC)
7 osob
13 t
6-13 mm
8- válcový, vznětový, vzduchem chlazený motor
Tatra T-928-14 180 hp
100 km/h na silnici, 10 km/h ve vodě
740 km

Obrněný transportér OT-64 (SKOT je akronym slov: Střední Kolový Obrněný
Transportér či Średni Kołowy Opancerzony Transporter) byl společný československo-polský
projekt obojživelného obrněného transportéru, který patřil v době svého vzniku ke světové
špičce. První práce na vývoji začala roku 1959, v tomtéž roce byl postaven první prototyp,
který dostal název SKOT. První zkušební série byla vyrobena roku 1961 a do armád obou
spolupracujících států byl stroj zařazen roku 1964. Výroba probíhala v Polsku, přičemž řada
komponentů (například motor Tatra, převodovka Praga Wilson a podvozek) byla dodávána
z Československa.
OT-64/R4MT je velitelské pracoviště na bázi OT-64 bez střelecké věže. Prostor
výsadku byl rozdělen na velitelské stanoviště se čtyřmi muži a pracoviště dvou radistů.
Vnitřek je vybaven hlukovou i tepelnou izolací, elektronickým a spojovacím zařízením. Na
korbě jsou antény a několik přepravních kontejnerů.

SAV m/43
Země/country:
Výrobce/producer:
Posádka/crew:
Váha/weight:
Délka/length:
Šířka/width:
Výška/height:
Hlavní zbraň/main gun:
Motor/engine:
Převodovka/transmission:
Max. rychlost/max. speed:

Švédsko/Sweden (čs. podvozek/cz chassis)
Scania-Vabis
4
12,4 t
5,05m
2,14m
2,29m
75mm nebo 105mm m/44 Bofors
benzinový Scania-Vabis 603 o výkonu 160 koní/hp
5-stupňová Praga-Wilson
43 km/h

Věž s 105mm kanonem od švédského tanku Stormartillerivagn m/43 (Sav m/43), jež
stála na československém podvozku tanku LT vz. 38, který byl licenčně vyráběn ve Švédsku.
Sloužily ve švédské armádě od roku 1943 až do poloviny 70. let. Vyrobilo se pouze 36 kusů.

