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Abstrakt 

2. Světová válka způsobila především velký pokrok ve vývoji bojových vozidel. Je krásné 

pozorovat, jak se během 6 let kupříkladu vyvinul z malého PzKpfw 38(t) mohutný Königstiger. 

Tento pokrok se samozřejmě děl ve všech válčících i neválčících zemích. Přeci jenom se říká: 

Pokrok nezastavíš. Ovšem vše muselo začít na rýsovacím prknu. Z něj se na bojiště dostala spousta 

tanků, ale některé skončily ve fázi testování, další během vytváření modelů a jiné zůstaly jen na 

papíře. Většinou jejich vývoj skončil kvůli vysokým nákladům, složitosti konstrukce nebo 

z důvodu vojenského obsazování dané země. Tyto vozy nazýváme prototypy a právě o nich je 

následující práce. U některých národů bude tanků možná méně, protože projekty jejich techniků 

nebyly tolik nerealizovatelné jako u ostatních. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The 2. World War caused big progress in the development of combat vehicles. It is beautiful to see, 

how, for example, a small PzKpfw 38 (t) evolved to the mighty Königstiger over the 6 years. Of 

course, this progress has been made in all warring and non-warring countries. It is just saying: You 

will not stop progress. But it all had to start on the drawing board. From it, a lot of tanks came to 

the battlefield, but some ended in the testing phase, others during the modeling process and others 

remained on paper only. Generally, their development has come to an end due to the high cost, 

complexity of the construction, or the military occupation of the country. We call these vehicles 

prototypes, and about them is the next works. Some countries might have less tanks then others, 

because protoypes of their engeneers was not so unrealizable.   
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ÚVOD 

Tato závěrečná práce je o prototypech tanků těsně před a během 2. světové války. Každý stát bude 

rozdělen podkapitolami dle typu tanku. U každého státu budu popisovat historii několika 

nejznámějších tanků dle typu. Tanky budou časově rozděleny chronologicky podle roku podání 

návrhu případně dle let použití. Toto téma jsem si vybral, protože je mi technika velmi blízká a 

celkově se o tanky hodně zajímám, ačkoliv u některých se nedá najít mnoho podložených 

informací. Baví mě sledovat a přemýšlet o tom, jak by válka vypadala či dopadla za použití těchto 

strojů. Taky mě velmi zajímá sledovat použití inovací těchto prototypů na existujících tancích. 

Touto prací bych se chtěl dozvědět více o tankovém průmyslu a mít tyto informace sepsány na 

jednom místě. Taky bych chtěl touto prací obohatit své publikum o tyto informace, i přes fakt, že 

toto téma nemusí všechny posluchače zaujmout. 
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1 Sovětský svaz 

1.1 Lehké tanky Sovětského svazu 

Prvním z prototypů BT byl BT-4, prototyp dvouvěžového tanku na podvozku BT-2 osazený dvěma 

kulomety DT. Byly vyrobeny 3 prototypy. Následují prototypy na podvozku tanku BT-5. Mezi ně 

se řadí raketometný RBT-5, plamenometný BT-5 flamethrower nebo BT-5-IS s třemi páry 

pojezdových kol pro rychlejší pohyb po silnici a posíleným pancířem na 26mm. Avšak s novým 

modelem BT-7 přišlo mnoho nových inovací. Opět zde nalezneme plamenometný BT-7 

flamethrower, nebo nový BT-SV s 37 mm dělem a přídavnými sklopenými pancíři, který pomohl 

vzniku slavného T-34. Tanky typu BT byly také testovány, stejně jako většina sovětských lehkých 

tanků, s ovládáním pomocí kabelů na dálku. Posledními známými prototypy lehkých tanků 

Sovětského svazu jsou A-20 a A-32. A-20 byl prototyp lehkého tanku z roku 1939, který měl být 

pokračováním série BT. Tank měl přední pancíř tlustý 20mm a byl osazen 45mm dělem 20-K. 

Avšak během zkoušek se více osvědčil A-32 s předním pancířem 30mm a dělem 76 mm L-11. Toto 

rozhodnutí utvrdil fakt, že A-32 měl výkonnější dělo, silnější pancíř a byl pouze o 1 tunu těžší než 

jeho konkurent A-20. A-20 a A-32 se dohromady vyrobilo asi 2 kusy. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Lehký tank BT-SV 

1.2 Střední tanky Sovětského svazu 

Nejznámějším prototypem sovětského středního tanku je T-43. Byl určen jako náhrada za T-34 a 

KV-1. Měl mít pancíř tlustý 75-90mm a být osazen 85mm D5-T kanónem, aby byl schopen prorazit 

čelní pancíř německého Tigeru, což byl největší problém T-34. I přes úspěšné zkoušky se T-43 
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nedostal do výroby. Dalším prototypem je KV-13. Byl to pokus o vytvoření univerzálního středního 

tanku na podvozku KV-1 a měl se stát jeho náhradou. Měl mít kanón 76mm ZiS-5. Bohužel, do 

výroby se nedostal především kvůli extrémní poruchovosti převodovky a hnacího ústrojí. 

Posledním dostatečně zdokumentovaným prototypem středního tanku je A-44. Prototyp tanku 

s věží umístěnou vzadu byl zamýšlen ve dvou verzích: „pomalé“, která měla mít pancíř 100-

120mm a „rychlejší“, která měla mít pancíř snížený na 65-70 mm. Byly zkoušeny tři různé kanóny 

ráží 57mm, 76mm a 107mm, ale nakonec byl vybrán 57mm ZiS-4. Navzdory schválení výroby se 

A-44 nedostal do výroby kvůli vojenskému napadení Sovětského svazu. 

1.3 Těžké tanky Sovětského svazu 

Prvními prototypy sovětských těžkých tanků jsou dvouvěžové tanky SMK a T-100. Oba měly být 

nástupci tanku T-35. Měly mít pancíř tlustý 20-60mm a hlavní ze dvou věží měla být osazena 

dělem 76mm L-11. Následovaly prototypy série KV. Jako první tu je KV-3. Prototyp těžkého tanku 

na prodlouženém podvozku KV-1 měl mít 90-130mm tlustý pancíř a podle různých zdrojů dělo 

ráže 76mm,85mm, 100mm nebo 122mm. Byl vyroben jeden prototyp. Další, KV-4, byl prototyp 

ještě těžšího tanku. Bylo u něj posuzováno as 10 různých verzí od klasicky vyhlížející až po bez 

věžový typ designéra Kuzmina. Pancíř měl mít 130-180mm dle verze a měl být použit kanón 

107mm ZiS-6. Každopádně, ani jeden prototyp se nedostal z rýsovacího prkna. To samé platí i o 

dalších prototypech tanků série KV. Následoval supertěžký KV-5, dvouhlavňový KV-7 vybavený 

dvěma 76 mm F-34 kanóny, plamenometný KV-8 nebo chemický KV-12. Z tanků KV se časem 

vyvinul nový typ IS. Tato série má dva dokumentované prototypy. Prvním je IS-6, který se měl stát 

konkurentem pro německý Tiger. Měl mít extrémně sklopený 100-150mm pancíř a dělo 122mm 

D25-T. Byly plánovány dvě verze známé jako Object 252 a Object 253, lišící se vzhledem a 

výbavou. Druhým prototypem je pak IS-7. Plánovaný pancíř měl 150-250mm a tank byl osazen 

dělem ráže 130mm S-70. Dohromady se vyrobilo IS-6 a IS-7 asi 5 kusů různých verzí. 

1.4 Stíhače tanků Sovětského svazu 

Prvním stíhačem tanků se měl stát AT-1. Měl být vybaven kanónem PS-3 ráže 76mm a pancíře 

tloušťky 6-13 mm který byl naprosto dostatečný vzhledem k úloze tanku. I přes velkou úspěšnost 

konstrukce se do výroby pravděpodobně nedostal. Válka měla za následek navíc nedostatek 

materiálu na výrobu techniky. Z toho důvodu bylo asi 200 kořistních německých tanků PzKpfw III 

předěláno na stíhače tanků se 76mm dělem označené jako SU-76I. Avšak byl vznesen návrh na 

namontování 85mm děla pod označením tanku SU-85I. Pancíř byl stejný jako u 76mm verze, tudíž 

30-50mm. Nejpravděpodobnějším důvodem, proč se nedostal do výroby je nedostatek 85mm děl. 

Dalším stíhačem je SU-100Y. Byl to pokus o těžký stíhač tanků na podvozku T-100 a byl určen 
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k ničení bunkrů. Měl být vybaven 130mm B-13-S2 námořním dělem. Tloušťka pancíře byla 60mm 

a váha byla 64 tun. Bohužel byl před Zimní válkou postaven pouze 1 prototyp. Následovaly pokusy 

o využití podvozků již používaných tanků, přičemž byly předělány na bez věžové verze a ty byla 

namontována silnější děla. Mezi nejznámější prototyp se řadí SU-101 a SU 122-44. Oba byly 

postaveny na podvozku T-44 a lišily se dělem i konstrukcí. První verze s prostorem pro posádku 

umístěným vzadu měla být vybavena buď dělem 100 mm D-10S nebo 122 mm D-25S a pancířem o 

tloušťce 40-90mm. Druhá verze s prostorem pro posádku vepředu měla dostat stejné 122 mm dělo 

ale lépe sklopený pancíř. Nakonec byly vyrobeny 3 prototypy SU-101/102 a žádný SU-122-44. 

Obrázek č. 2: Těžký stíhač tanků SU-100Y 

1.5 Samohybné dělostřelectvo Sovětského svazu 

Prvním pokusem o samohybné dělo bylo SU-18. Bylo postaveno na podvozku T-18 a mělo být 

vybaveno 76mm dělem a pancířem o tloušťce 5-8mm. Bohužel byly práce přerušeny kvůli malé 

kapacitě nábojů a omezením způsobených podvozkem. Následovalo SU-5 postavené na podvozku 

T-26. Byly zamýšleny 3 verze s děly 76 mm mod. 1902/30, 122 mm Howitzer mod. 1910/1930 a 

152 mm Mortar NM mod. 1931. Avšak nikdy nebyl vybrán do sériové výroby. V roce 1934 bylo 

testováno prototypové SU-14-1 a v roce 1940 bylo zmodernizováno na SU-14-2. Mělo krytou 

korbu pro posádku a chlubilo se 203mm dělem B-4. Posádku tvořilo 6-8 členů. Prototyp SU-14-2 

byl testován během obrany Moskvy. V roce 1944 byl vyroben exemplář samohybného děla na 
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podvozku KV-1S. Nesl jméno S-51. Byl osazen stejným 203mm dělem jako SU-14-2,ale měl 60mm 

pancíř a otevřenou korbu. Bohužel, i přes úspěšné testy se S-51 nedostalo do výroby. 

 

2 Třetí říše 

2.1 Lehké tanky Třetí říše 

Z důvodu megalomanství německých konstruktéru nebyl o lehké tanky příliš zájem. I přesto se na 

několika lehkých tancích pracovalo. Hned po začátku války zjistila německá armáda, že postrádá 

rychlý průzkumný tank. Ani jeden z tanků, které Wehrmacht měl, nevyhovoval potřebám Němců. 

Z toho důvodu oslovila německá armáda tři firmy: německý MAN, ČKD a plzeňskou Škodu. Tank 

se jmenoval T-15. Prototypy byly vybaveny kanónem ráže 20mm nebo 37mm kulometem. První 

prototypy byly vyrobeny roku 1941, avšak byly u nich nalezeny problémy s poruchovostí hnacího 

ústrojí. Nakonec o tank neprojevila zájem ani obnovená československá armáda a v roce 1946 byl 

sešrotován poslední prototyp. V roce 1942 byl podán požadavek firmě Miag na průzkumný tank, 

který by vydržel intenzivní nepřátelskou palbu a dokázal by ji úspěšně vracet. Jméno tanku bylo 

VK 16.02 Leopard. Měl být vybaven dělem KwK 39 50mm a přední pancíř měl mít 50mm. 

Bohužel válečná situace neumožňovala pokračovat ve vývoji. V roce 1943 byl zahájen vývoj nové 

série tanků, která měla nahradit všechny dosavadní stroje, které armáda měla. Série se jmenovala 

Entwicklungstyp (dále už jen E) a zahrnovala tanky od lehkých průzkumných vozidel až po 

supertěžké stroje. Z této série do lehkých tanků spadá průzkumný E-5 a lehký E-10. Avšak 

neexistují žádné zmínky o jejich výzbroji a pouze pár dokladů o jejich plánovaném vzhledu.  

2.2 Střední tanky Třetí říše 

Prvotními prototypy říšských tanků byly především různé úpravy již používaných nebo zastaralých 

tanků. Nejznámějším upraveným prototypem je PzKpfw.III/IV. Tank vzniknul spojením 

upraveného podvozku PzKpfw. III a věže PzKpfw. IV. Takto upravený tank měl mít standartní 

75mm dělo KwK. 40 L/43 a pancíř 60mm, avšak sklopený na 45°. Dlouho německé tanky měly 

pancíř kolmý, což mělo za následek jeho jednodušší penetraci. Projekt byl zrušen kvůli ukončení 

výroby Pz.III a Pz.IV. Pro využití Škodových závodů v Plzni zadala německá armáda zakázku na 

nový střední tank. A tak v roce 1941 představila Škoda dva prototypy: Škoda T-24 a T-25. Tento 

tank měly být odpověď Němců na sovětský T-34. Pancíř měl být 50mm tlustý u obou verzí. Verze 

T-24 měla mít dělo Škoda A13, verze T-25 dělo Škoda A18 s automatickým nabíjením, pro které 

byla postavena větší věž. Projekt byl nakonec zrušen, protože pro německou armádu byl zastaralý. 
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V roce 1942, dala německá armáda za úkol firmám MAN, Daimler a Porsche vyvinout nový 

střední tank. Prototyp firmy Man, VK.30.01(M), se nakonec stal základem pro střední tank PzKpfw. 

V Panther. Prototyp firmy Daimler, VK.30.01(D), byl více podobný sovětské T-34. Jediný prototyp 

byl vybaven 75mm dělem KwK 42 L/70. Projekt firmy Daimler byl nakonec zrušen i přes podporu 

ministra německého válečného průmyslu Alberta Speera. Náhradou za střední tank Panther měl být 

Panther II. Prototyp měl posílený pancíř na 100mm a využíval součásti ze staršího Tigeru I. 

Zvažovalo se použití děla 8.8 cm KwK 36 rovněž z Tigeru I, nebo modernějšího 8.8 cm KwK 43 

L/71 z Tigeru II. Nakonec bylo rozhodnuto o použití děla 75 mm KwK 42 L/70 z předchozí verze 

Pantheru. Pantheru II byl postaven jediný kus, který je nyní vystaven v Pattonově muzeu ve Fort 

Knox. Jiným nástupcem Pantheru 1 se měl stát E-50, který měl také zároveň nahradit Tiger. E-50 

mělo mít pancíř tlustý 150mm a mělo být osazeno dělem 88mm L/71, ačkoliv existují plány na 

namontování i 105mm L/52 děla. Takto bylo rozhodnuto, protože Wehrmacht měl dostatek 88mm 

děl pocházejících z Tigeru II a finanční situace Třetí říše neumožňovala vývoj nového vybavení. 

V plánu byla i verze E-50M, která se měla odlišovat umístěním převodovky vzadu. 

2.3 Těžké tanky a pozemní křižníky Třetí říše 

Jedním z prvních těžkých tanků německé armády byl prototyp tanku DW.2. Tento tank měl být 

prvním těžkým tankem německé armády, který by splňoval požadavky Wehrmachtu. Pancíř tohoto 

tanku měl být 50mm a věž byla osazena dělem KwK 37 L/24 ráže 75 mm. Byly vyrobeny dva 

kusy. Avšak firma Henschel projekt zastavila ve prospěch těžšího tanku. Byly vyrobeny dva kusy. 

Firma Henschel pokračovala ve vývoji těžkých tanků a tak vznikl VK.65.01(H). Byl to tank 

postavený na upraveném podvozku PzKpfw. IV, avšak s dělem ráže 105mm, pancířem 80mm a 

přídavnou věží. Tento projekt byl ale zastaven ve fázi prototypu kvůli možným problémům 

s přepravou a ve prospěch početí výroby tanku PzKpfw. VI Tiger 1. Ale ani tento tank se neobešel 

bez vývoje. V den Hitlerových narozenin byly představeny dva tanky dvo firem: Porsche a 

Henschel. K výrobě byl nakonec vybrán model firmy Henschel. Prototyp firmy Porsche, VK.45.01 

(P) neboli Tiger Porsche, byl vybaven 88mm dělem KwK L/56 a plochým pancířem tloušťky až 

200mm. Vzhledem připomínal projekt VK.30.01 (P) určený pro Panther. Nakonec bylo rozhodnuto 

o předělání podvozků Tigeru P na těžkého stíhače tanků Ferdinand. V roce 1942 byly Hitlerovi 

předvedeny dva návrhy na nový těžký tank. Měl nést označení PzKpfw. VII Löwe. Projekt 

obrovských rozměrů byl rozdělen do dvou verzí. Lehčí verze měla věž umístěnou vzadu, pancíř 

dosahující 100mm a dělo 105 mm KwK. L/70. Těžší měla věž vepředu, 120mm pancíř a stejné 

dělo. Hitler ale nařídil zrušení lehčí verze a těžší verzi upravit: zvýšit pancíř na 140mm, použít 

150mm dělo KwK. L/38, a zvýšit maximální rychlost z 23 na 30km/h. Ovšem i lehčí verze Löwe, 

by měla problémy, především s mosty a samotnou přepravou po silnici. Nakonec bylo od projektu 
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upuštěno ve prospěch něčeho většího: PzKpfw VIII Maus. Tento kolos o váze 188tun byl vybaven 

pancířem tloušťky až 240mm a dělem KwK44 L/55 ráže 128mm. Jedná se o největší tank, jaký byl 

kdy vyroben. Adolfu Hitlerovi se plány okamžitě zalíbily a nařídil výrobu 200 kusů ale nakonec 

jich bylo vyrobeno jen 8 z toho 2 byly dokončeny. Levnější alternativou Mausu mělo být E-100. 

Největší tank ze série Entwicklungstyp měl mít 130 tun a pancíř tloušťky 200-250mm. Věž měla 

být osazena 128mm KwK44 L/55 dělem z Mausu, později bylo rozhodnuto o použití 150mm děla 

KwK. L/38. Nakonec se z E-100 postavil pouze jeden podvozek, který ukořistila britská armáda. 

Ačkoliv se může zdát 180 tun hodně, není to nic v porovnání s Landkreuzerem P. 1000 Ratte. 

Tento pozemní křižník měl mít 1000 tun a pancíř měl být tlustý 360mm. Posádku mělo tvořit 41 

lidí. Hlavní zbraní tanku měla být dvě námořní děla SK C/34 ráže 280mm umístěná na hlavní věži. 

Vedlejším dělem bylo již zmiňované 128mm dělo z Mausu, avšak jeho umístění není známé. 

Z různých zdrojů vyplývá, že mělo být pevně přiděláno na přední straně tanku, nebo na samostatné 

věži v zadní části tanku. Byla vyrobena pouze věž, která byla nejspíš nakonec umístěna na pobřeží 

kdesi v Norsku. 

Obrázek č. 3: Nedokončený podvozek tanku E-100 

2.4 Stíhače tanků Třetí říše   

Stíhačem tanků spadajícím do série Entwicklungstyp bylo E-25. Tento bez věžový tank měl mít 

cca. 25 tun a měl být náhradou za Jagdpanzer 38(t) Hetzer. Dělo mělo být Pak 42 L/70 ráže 75mm 

ale existují plány na namontování 105mm děla. Pancíř měl být 50mm tlustý. Tento tank nikdy 

neopustil papír, na rozdíl od jiného stíhače tanků, Dicker Max. Dicker Max byl stíhač tanků 

sestrojený k útoku na Maginotovu linii v roce 1940. Byl osazen 105mm dělem Schwere Kanone 18 

a pancířem tlustým až 50mm. Vyrobily se dva kusy. Velmi podobným tankem byl Sturer Emil. Byl 
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to těžký stíhač tanků postavený na podvozku tanku VK.30.01(H). Byl vybaven 128mm dělem K 

L/61, pancíř byl tlustý 50mm a vozidlo mohlo nést pouze 15 nábojů. Byly vyrobeny dva kusy, 

z toho jeden byl zničen a druhý ukořistěn. Zajímavostí těchto dvou strojů je jejich sklopení 

děla:15°. Firma Rheinmetall.Borsig se v roce 1942 začala zabývat vývojem nosičů děl. Příkladem 

takového nosiče je Rheinmetall-Borsig Waffenträger. měly být použity dvě děla: 15 cm Pak L/29.5 

nebo 128 mm Kanone 44 L/55. Výhodou měl být fakt, že bylo možno z děla na povozku střílet a ne 

jen ho převážet. Byl použit prodloužený podvozek Jagdpanzeru 38(t) Hetzer. vzhledem k faktu, že 

se jednalo jen o nosič, pancíř nebyl kdovíjak tlustý: pouhých 20mm. nakonec bylo od projektu 

upuštěno kvůli jeho složitosti a nákladům na vývoj. Podobný projektem se zabývala i firma Krupp 

s prototypem Krupp-Steyr Waffenträger. Opět bylo možno střílet z podvozku. Aby byl konstrukce 

co nejjednodušší, byl použit upravený podvozek Raupenschlepper Ost. Mělo být použito 88mm 

dělo Pak 43 L/71. Pancíř byl opět pouze 20mm. Nakonec byl vyroben 1 dřevěný model a jenom 

jeden prototyp.  

 

2.5 Samohybné dělostřelectvo Třetí říše 

Příkladem požití houfnice na podvozku tanku je G. W. Tiger. Tato dělostřelecká houfnice 

postavena na podvozku Tigeru II měla být vybavena dvěma děly: buď 170mm Kanone 72, nebo  

Obrázek č. 4: Nedokončený G. W. Tiger 

210mm Mörser 18/1. Stroj byl opravdu obrovský: 13m dlouhý, 3.3m široký a 3.2m vysoký. 

Nakonec byla postavena jedna kostra, kterou nakonec ukořistila americká armáda. Jiným takovým 
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tankem je Heuschrecke IVb. Prototyp postavený firmy Krupp na podvozku PzKpfw. IV měl mít 

dělo FH 18/1 L/28 ráže 105mm. Zajímavostí tohoto tanku je odnímatelná věž, která se dala 

případně použít jako bunkr. Avšak, konkurenční projekt firmy Rheinmetall-Borsig měl celkově 

lepší bojové vlastnosti a proto bylo rozhodnuto o předělání stávajících Heuschrecke. Nakonec byly 

vyrobeny asi 3 prototypy.  

3 USA 

3.1 Lehké tanky USA 

 

Jedním ze dvou prototypů lehkého amerického tanku bylo M7. Tank, který měl nahradit stávající 

M5 Stuart byl vyroben v roce 1942. Měl mít stejné dělo jako M4 Sherman, tudíž 75mm Gun M3. 

Pancíř měl tloušťku 64mm. Posádku mělo tvořit 5 lidí. Celkově se vyrobilo 7 tanků, ale 6 z nich 

bylo odlehčeno a označeno jako M7E2. Jiné záznamy říkají, že tanků bylo vyrobeno 13. Projekt 

nakonec nedostal zelenou, protože bylo lepší vyrábět již ozkoušené a výrobně rozvinutější M4 

Sherman.  Pancíř byl navíc slabší než u M4 Sherman a jeho palebná síla nebyla silnější. Druhým 

z těchto prototypů bylo T21. Tank měl opět nahradit M5 Stuart, ovšem technicky vycházel ze 

středního T20. Pancíř byl zeslaben na 30mm a obranu zajišťovalo dělo 76 mm Gun M1A2L. 

Nakonec se T21 do výroby nedostalo, protože bylo na lehký tank příliš těžké. Nakonec byl tento 

tank nahrazen M24 Chaffee.  

3.2 Střední tanky USA 

V tomto odvětví se američtí konstruktéři moc nechytili, především kvůli již standardizované 

výrobě M4 Sherman. Jediným prototypem této třídy je T20 a jeho úpravy. Tyto úpravy se lišily 

druhem převodovky a pak dále podle použití děla a typu zavěšení. Standartní T20 měla mít 

automatickou převodovku Hydra-matic a buď horizontální zavěšení, nebo torzními tyčemi. Použitá 

děla byla: 76 mm Gun M1 u verze T20, 75mm Automatic Gun u verze T20E1 nebo 3-inch Gun 

použitý u verze T20E2. Tanku T20 se celkově vyrobily 2 kusy. Jiný typ převodovky, mechanickou, 

měla mít verze T22. Nyní bylo vybráno pouze horizontální zavěšení a stejná děla jako u T20. T22 

byl vyroben pouze jeden prototyp. Finální T23 měl být vybaven elektrickou převodovkou. Na 

podvozek bylo použito buď vertikální zavěšení, nebo torzní tyče. Obě verze měly mít 76mm dělo 

M1. T23 byl první alespoň trochu úspěšný tank. Bylo objednáno 250 kusů. Již vyrobené tanky pak 

byly použity jako vylepšená verze M4 Sherman. Neúspěšnost T23 spočívala ve špatném rozložení 

váhy. Nakonec šel celý projekt k ledu, především kvůli problémům s přehřívajícím se motorem 

T20, celkové poruchovosti T22 a vývoji M26 Pershing.  
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Obrázek č. 5: Střední tank T23 s vertikálním zavěšením 

3.3 Těžké tanky USA 

Jedním z prototypů těžkého tanku bylo T14. Jednalo se o tank vyvíjený s pomocí amerických a 

britských inženýrů a byl určen pro podporu pěchoty. Byl vyvinut až v roce 1944. Tank měl mít buď 

britské dělo QF 6-pounder ráže 57mm nebo americké 75mm dělo. Pancíř měl být tlustý 76mm a 

celkově tank sdílel mnoho komponentů s M4 Sherman. Nakonec bylo rozhodnuto, že je tank příliš 

těžký a v Británii již byl vyvinut nový model tanku Churchill, který parametrům plně odpovídal. 

V roce 1945 přišla americká armáda s odpovědí na německý Tiger II. Tank se jmenoval T29. 

Vozidlo bylo postaveno na prodlouženém povozku M26E3, avšak s pancířem dosahujícím na 

některých místech až 280mm. Jako dělo bylo použito 105mm T5E2. Celkově byly vyvíjeny dva 

další sesterské tanky: T30, T32 a T34. Dohromady byly tyto tanky velmi podobné, až na dělo. T30 

měla 155mm T7 L/40, což bylo jedno z největších děl požitých na americkém tanku. Dělo bylo tak 

velké, že se mohlo nabíjet pouze v určitém úhlu. T34 měla mít dělo ráže 120mm M1. Dělo tanku 

T34 byla ale především přestavba jednoho kusu T29 a T30. Zajímavostí je to, že kvůli velikosti děla 

tanku T34 musel být pancíř věže zesílen o 100mm. Poněkud odlišným projektem bylo T32. Tank 

více připomínal M26 Pershing než T29 a měl se stát nástupcem M4A3E2 Sherman Jumbo. Pancíř 

byl zeslaben oproti T29 na 203mm a bylo použito dělo 90mm L/73. Projekt byl ukončen kvůli 

konci války v Evropě. Ještě se zvažovalo použití těchto tanků při pobřežních útocích na Japonsko. 

Dohromady se T29, T30, T32 a T34 vyrobily 4 prototypy.  Nejtěžší z těžkých tanků bylo ale T95. 

Projekt bez věžového supertěžkého tanku vážil 86 tun. Pancíř dosahoval extrémních 303mm. Jako 

dělo bylo použito T5E1 ráže 105mm. Tank dosahoval maximální rychlosti pouhých 13km/h. Aby 

se tank neprobořil do země, byly namontovány zdvojené pásy. Tank měl především sloužit 
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k prolomení německé Siegfriedovy linie. Z plánované zakázky 25 kusů se vyrobily 2 kusy. Tank 

byl kvůli své váze na bojišti nepoužitelný a nemohl jet přes žádný most. 

 Obrázek č. 6: Supertěžký tank T95    

3.4 Stíhače tanků USA 

Prvotním prototypem stíhače tanku bylo T56 GMC. Jednalo se o pokus namontovat dělo 3-inch  

AT Gun na podvozek M3 Stuart. Z podvozku byla odstraněna věž, dělo bylo umístěné spolu 

s prostorem pro posádku dozadu a motor byl umístěn dopředu. Pancíř byl velmi tlustý 38 mm. I 

přes to byla celková konstrukce na podvozek příliš těžká a projekt byl ukončen koncem roku 1942. 

Jiným, velmi podobným projektem bylo T40. Stíhač postavený na povozku M3 Lee měl pancíř 

tlustý 51mm a byl vybaven dělem 3-inch AT Gun. Jeho vývoj započal s útokem na Pearl Harbour a 

potřebou stíhače tanků. Jeho vývoj byl ale ukončen kvůli nízké rychlosti a omezenému počtu děl. 

Projektem pouze na papíře bylo T25 AT. Tento bez věžový tank měl mít 88mm pancíře a jako dělo 

mělo být použito M3 Gun ráže 90mm. Tank měl vzejít z vyvíjeného T23. Měl být použit v Tunisku 

proti německým tankům Tiger I. Mělo se vyrobit okolo 50 kusů. Nakonec byl ale vyroben jenom 

dřevěný model.  

3.5 Samohybné dělostřelectvo USA 

Dělostřelectvem na povozku M3 Stuart bylo T18 HMC. Jeho vývoj započal v roce 1941. Hlavní 

zbraní bylo 75mm Howitzer M1A1 což byla úprava děla z M3 Grant/Lee. Byly vyrobeny a 
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otestovány dva kusy. Hlavní příčinnou jejich neúspěchu byla výška, váha a rovný pancíř, ačkoliv 

dosahoval 50mm, což je u dělostřelectva celkem hodně. Podobným projektem bylo T82 HMC. 

Tank s otevřenou kabinou postavený na podvozku M5A1 Stuart měl mít 105mm M3 Howitzer. 

Pancíř byl samozřejmě velmi tenký: 28mm. Vozidlo se nakonec výroby nedočkalo kvůli nízkému 

zájmu. O hodně větším projektem bylo T92 HMC. Tank postavený na podvozku M26 Pershing měl 

mít dělo ráže 240mm Howitzer M1. Pancíř byl pouze 25mm tlustý. Ještě lepší verzí mělo být T93 s 

8-inch Gun M1. Měly se používat proti opevněným bunkrům při invazi do Japonska. Celkově se 

vyrobilo 7 kusů. 

 

4 Velká Británie 

4.1 Střední tanky Velké Británie 

Jediným tankem této třídy je A38 Valiant. Projekt velmi podobný těžkému tanku A33 Excelsior a 

střednímu tanku Matilda byl vyvinut v roce 1943. Jako většina britských tanků nabízel velmi tlustý 

pancíř, v případě Valiantu 115mm. Hlavní zbraní bylo 57mm dělo QF 6-inch. Posádku tvořily 4 

osoby. Bohužel, motor výkonu pouhých 210 koní dokázal tank rozjet na pouhých 19km/h, což jej 

dělalo nepoužitelným. Byl vyroben jeden kus, který je nyní umístěn v Tankovém muzeu 

Bovington. 

4.2 Těžké tanky Velké Británie 

Zástupci této třídy jsou pouze tři: A33 Excelsior, TOG I/II* a A43 Black Prince. První zmíněný, 

Excelsior, měl být těžký tank podobný stávajícímu Churchillu, avšak postavený na povozku 

středního tanku Cromwell. Jako dělo bylo zvoleno Ordnance QF ráže 75mm. Pancíř byl stejný jako 

u již zmíněného Valiantu: 115mm. Bohužel, většina britských vozidel měla pancíř kolmý, což 

zmenšovalo jeho účinek, ale zrychlovalo výrobu. Projekt byl zrušen kvůli vylepšení tanku 

Churchill. Jiným tankem byl TOG. Obrovský, 10m dlouhý tank měl sloužit k překonání 

předpokládaných zákopů na evropském bojišti. Projekt započal vyrobením jednoho kusu TOGu I. 

Ten byl pouze k testovacím účelům a navíc s věží tanku Matilda. Pancíř dosahoval 62mm, u TOGu 

II* až 76mm.  TOG I byl vybaven 75mm Howitzer, zatímco TOGII* 76mm QF 17-pounder. Po 

zjištění reality o evropských bitevních polích byl tank nepotřebný a pro běžné užití nepoužitelný 

Tank více podobný Churchillu byl Black Prince. Měl používat 76mm dělo QF 17-pounder. Pancíř 

byl tlustý 152mm. Poprvé spatřil světlo světa v roce 1945. Bylo vyrobeno 6 prototypů, z nichž se 

dochoval jeden. Projekt byl ukončen po početí výroby tanku Sherman Firefly se stejným dělem, 
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lepší mobilitou a srovnatelným pancířem. Společně s Black Princem byl ukončen vývoj tzv. 

průlomových tanků.  

4.3 Stíhače tanků Velké Británie 

V této třídě nalezneme dva projekty. Jedním z nich je A39 Tortoise. Tomuto tanku předcházela 

dlouhá řada plánů série AT (AT1 až AT18). Tyto tanky byly koncepcí velmi podobné a některé díly 

plánované k použití na nich se využily právě na Tortoise. Tento 78 tunový kolos mě sloužit 

k prorážení pobřežní obrany. Hlavní zbraň tanku tvořil 94mm kanón QF 32-pounder. Teoreticky se 

dalo zařadit Tortoise mezi samohybná děla. Pancíř byl velmi tlustý, 228 mm a poměrně sklopený. 

Velkým problémem byla přeprava a mobilita. Tank dosahoval rychlosti pouhých 19km/h, což tank 

bez věže dosti omezovalo. Posádku tvořilo 7 mužů. Plánovala se výroba 25 kusů, ale vyrobilo se 

jich jenom 6. Jeden z nich sloužil do roku 1970 jako zkušební terč. Jediný kus se zachoval až 

dodnes a je uložen v Tankovém muzeu Bovington. Druhý prototyp je o hodně menší. Je to Alecto. 

Byl to malý bez věžový tank postavený na podvozku tanku Tetrarch. Měl dělo 97mm Howitzer. 

Tank měl otevřenou korbu a 32mm pancíře. Maximální rychlost byla 45km/h. Posádku tvořili 3 

členové. Kvůli konci války byl projekt zrušen s dvěma vyrobenými kusy. 

Obrázek č. 7: Útočný tank A39 Tortoise 
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5 Francie 

5.1 Lehké tanky Francie 

Příkladem důmyslnosti francouzských mechaniků je AMX 38. Tento tank vyrobený v rámci 

projektu „20 - ti tunový tank“ měl mít 60mm pancíř. Pancíř byl tak tlustý, že německý kanón 

37mm PaK 36 ho nedokázal prorazit. Pohon tanku zajišťoval motor o výkonu pouhých 130koní, 

což mělo katastrofální dopad na pohyblivost tanku. Dělo použité na tanku bylo 37mm SA38, 

později roku 1939 47mm SA35. Byly postaveny dva kusy ke zkouškám. Později roku 1940 byla 

navržena verze se silnějším motorem (160 koní) a upraveným podvozkem.  

5.2 Střední tanky Francie 

Jedním ze tří plánovaných tanků je Char Sarl 42. Tento projekt firmy ARL, známé především díky 

výrobě tankových věží, měl velmi zajímavý tvar. Měl extrémně vysokou věž na upraveném 

podvozku tanku Somua S35. Hlavní pancíř měl tloušťku 40mm. Použité dělo mělo být nově 

vyvíjené L/44 ráže 75mm, aby bylo schopno prorazit nově vyvinuté německé tanky. Po obsazení 

zbytku Francie o projekt nebyl zájem, avšak po konci války byly zkušenosti a dělo použito na 

vývoj tanku ARL 44. Jiným projektem byl Char G1 různých firem: Renault, Lorraine, BDR a  

Fogua. Prototypy firem Somua a FCM byly vládou odvolány, protože jejich proporce byly příliš 

nepřesné a mlhavé. O projektu firmy BDR budu mluvit později, protože se spíš řadí mezi těžké 

tanky. Projekty firem Lorraine a SEAM měly být vybaveny dělem ráže 47mm, projekt firmy 

Renault dělem SA44 ráže 75mm. Pancíř se měl pohybovat okolo 60mm, ovšem byl zahnutý nebo 

sklopený. Nakonec byly změněny pravidla pro vývoj projektu, do kterého tyto tanky spadaly, čímž 

ho také ukončily. Nejzajímavějším projektem bylo ale AMX 40. Tento velmi futuristicky vyhlížející  

Obrázek č. 8: Porovnání tanků firem BDR, Lorraine, Renault a SEAM 

tank mě sloužit k podpoře kavalérie. Pancíř byl tlustý 60mm, ale vzhledem k jeho náklonu se 

aktivní pancíř vyšplhal až na 115mm. Dělo bylo 47mm SA35. Motor měl pouhých 160 koní, což 

při váze 20 tun velmi ovlivňovalo mobilitu tanku. Tank ale nikdy neopustil rýsovací prkno. 
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5.3 Těžké tanky Francie 

Projekt firmy BDR, Char G1 BDR, byl těžký tank v rámci výběrového řízení na nový tank. 

Původně měl mít podobný podvozek jako tank B1. Tank měl mít buď 47mm SA35 dělo nebo 

75mm SA35 houfnici. Pancíř byl opět tlustý 60mm, což odpovídá standartu projektu.  Pozoruhodná 

je jeho na těžký tank malá délka: 556cm. Tank nebyl vybrán do výroby, protože byl příliš těžký a 

vysoký pro železniční přepravu. Jeho podvozek byl později využit na stíhači tanků ARL V39. 

Mnohem větším tankem bylo ale FCM F1. Tank měl nahradit stávající Char 2C. Jeho úkol byl ničit 

německá opevnění, ale ne nepřátelské tanky. Měl mít dvě věže s tím, že zadní byla umístěna výš, 

aby mohla přes druhou střílet. Pancíř byl tlustý 100mm. Posádku tvořilo 9 členů. Na hlavní větší 

věži byl umístěn hlavní kanón ráže 90mm DCA, na menší věži dělo 47mm SA37, které bylo 

využíváno na tanku B1. Celkově tank vážil 140 tun, což z něj dělá nejtěžší tank, který byl schválen 

do výroby (německý Maus vážil „pouhých“ 88tun). Projekt byl zrušen po obsazení Francie. Později 

byly zkušenosti s projektem využity na ARL 44 a britských a amerických průlomových tancích. 

5.4 Stíhače tanků Francie 

Jako každý národ, i Francie se pokoušela využít podvozky zastaralých tanků s lepším a silnějším 

dělem. Zástupcem této kategorie je Renault FT AC. Již z názvu je patrné, že byl použit podvozek 

tanku FT 17. Byla použita otevřená věž, na které bylo užito buď dělo 25mm anti-tank Gun, nebo 

47mm APX anti-tank Gun. Stejně jako u většiny francouzských tanků byla problém rychlost. 

Motor měl pouhých 39 koní, což by neumožňovalo tanku dosáhnout rychlosti vyšší než 5km/h. 

Pancíř byl tlustý pouhých 16mm, takže nebylo možné s tankem prorážet nepřátelské linie. Bohužel 

tento tank nikdy neopustil papír. Jiným prototypem bylo UE 57. Tento tank byl pokus o 

namontování britského děla 57mm 6 -pounder AT Gun na podvozku francouzské tankety Renault 

31R. Pancíř měl pouhých 9mm, což nemohlo zajistit potřebnou ochranu pro posádku. Nakonec byl 

projekt zavrhnut kvůli strašným výsledkům během testování. Dalším prototypem bylo SAu 40. Byl 

to stíhač tanků na podvozku Somua S35. Měl být vybaven 75mm dělem SA44, ale produkční verze 

měla jen 47mm dělo SA37. Pancíř opět nebyl hlavní dominantou tanku, byl tlustý 36mm. Bylo 

objednáno 36 kusů, ale vyrobilo se jen pár prototypů. Jeden z nich se pravděpodobně účastnil bitvy 

o Francii v roce 1940. Konkurenčním projektem firmy ARL bylo ARL V39. To bylo postaveno na 

podvozku již zmíněného Char G1 BDR. Pancíř tohoto tanku byl 50mm, což už není tak strašné. 

Hlavní zbraní tanku bylo 75mm dělo APX Gun s polo-automatickým nabíjením. Armádě se projekt 

zalíbil a schválila výrobu prvních 80 kusů, ale po pádu Francie se stihly vyrobit jen 2 kusy.  
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Obrázek č. 9: Odstavený prototyp SAu 40 

6 Japonsko 

6.1 Lehké tanky Japonska 

Již od začátku války se Japonsko potýkalo s nedostatkem materiálů pro výrobu obrněných vozidel. 

I přes tuto nevýhodu měli konstruktéři tohoto státu zajímavé nápady a myšlenky. Jedním takovým 

tankem je Type 5 Ke-Ho. Měl to být lehký tank, který by dokázal efektivně bojovat proti novým 

americkým vozidlům. Měl mít dělo ráže 47mm Type 1. Pancíř byl tlustý 20mm, což umožňovalo 

namontovat slabší motor. Kvůli konci války se stihl vyrobit pouze jeden prototyp. 

6.2 Střední tanky Japonska 
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Hlavní tankovou linií japonské armády byly střední tanky. Jedním z prototypů bylo Type 4 Chi-To. 

Byl to první tank vyvinutý k úspěšnému boji proti ostatním tankům a měla to být konkurence 

americkému M4 Sherman. Kdyby byla spuštěna výroba, byl by to nejlepší japonský tank 2. světové 

války. Pancíř byl tlustý 75mm. Hlavní zbraní tanku bylo dělo Type 5 ráže 75mm. Výrobou se měla 

zabývat firma Mitsubishi. Produkce měla být 25 tanků za měsíc. Bohužel kvůli americkému 

bombardování Japonska se stihlo vyrobit 6 podvozků, z toho jen 2 byly vybaveny věží a dělem. 

Větším tankem bylo Type 5 Chi-Ri. Tento tank měl také konkurovat M4 Sherman, ale vyskytly se 

problémy se zaměřením určitých tanků japonské armády (tanky Chi-Nu i zmíněný Chi-To měly 

také být konkurenty Shermanu). Chi-Ri mělo být vybaveno dělem Type 99 ráže 88mm namísto 

75mm děla z Chi-To. Pancíř byl opět 75mm tlustý a jako u většiny japonských tanků byl kolmý, 

což zrychlovalo a zlevňovalo výrobu. Tank měl hlavně sloužit k obraně pobřeží před spojeneckými 

vojsky. Byl vyroben jeden neozbrojený prototyp, který později ukořistila americká armáda. Tento 

prototyp se potom buď potopil při přepravě do Aberdeenského muzea, nebo byl sešrotován během 

války v Koreji. 

Obrázek č. 10: Prototyp tanku Type 5 Chi-Ri 

6.3 Těžké tanky Japonska 

Podobně jako Německo se i Japonsko zabývalo myšlenkou pozemních křižníků, ačkoliv ne tak 

velkých. Prototyp takového tanku se jmenoval O-I. Jeho výroba byla nařízena Hideem Iwakurem 

po bitvě o Chalchyn Gol. Měl být dvakrát těžší než prototyp tanku Type 95 Heavy. Posádku tvořilo 

11 lidí. Byly plánovány dvě verze tohoto tanku. Lehčí verze, 100 tunová, měla mít pancíř tlustý 

75mm a dělo 105mm Type 14. Těžší verze, 120 tunová, měla mít pancíř posílený na 200mm a měla 
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mít dělo 15cm Type 96. Byl postaven jeden kus těžší verze, ale později byl sešrotován kvůli 

problémům s motorem. Jediné co z tanku zbylo, jsou části pásů, které jsou vystavené v japonské 

vojenské základně JGSDF. Celkově byl tank velmi nepraktický. 

6.4 Stíhače tanků Japonska 

Jediným tankem této třídy a zároveň posledním tankem tohoto projektu je Type 5 Na-To. Byl to 

prototyp postavený na podvozku Type 4 Chi-So během konce 2. světové války. Tento tank měl 

nahradit stávající Type 3 Ho-Ni. Na-To mělo mít otevřenou věž a pancíř byl tlustý pouhých 12mm, 

což potvrzuje nedostatek materiálu. Jako dělo bylo použito 75mm Type 5. Posádku mělo tvořit 9 

lidí. Armáda požadovala 200 kusů tohoto tanku, ale kvůli bombardování Japonska se vyrobily 

jenom dva kusy.  
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Závěr 

Závěrem této práce bych chtěl říct, že bylo velmi zajímavé psát o těchto úžasných a zajímavých 

strojích. O hromadě prototypů jsem se dozvěděl nové informace, ba i o tancích, které jsem dávno 

znal. Ačkoliv jsem někdy netušil, co dál napsat, vždy jsem se z těchto situací dostal a pokračoval 

dál v putování po dávno zapomenutých tancích. Během práce jsem přišel na to, že by se mělo 

všechno dobře promyslet a neuspěchat, jak to například dělalo Německo. Právě kvůli fanatismu 

Adolfa Hitlera po gigantických strojích měla třetí Říše problémy jak finanční tak i materiální. Ale i 

některé prototypy by nebyly marné a dokázaly by se dobře využít, ale bohužel pro ně bylo moc 

pozdě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že na celé práci jsem pracoval samostatně a uvedl jsem použitou literaturu.  

 

 

  

 

 

 

 

 

V Olomouci, červen 2017 _______________________  

           podpis  



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literatura a zdroje 

 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: http://wiki.wargaming.net/en/Tank:R59_A44 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Alecto_(SPG) 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: http://wiki.wargaming.net/en/Tank:F13_AMX38 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: http://wiki.wargaming.net/en/Tank:F14_AMX40 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: http://wiki.wargaming.net/en/Tank:F34_ARL_V39 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Prince_(tank) 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/BT_tank 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: http://wiki.wargaming.net/en/Tank:G56_E-100 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Excelsior_tank 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: http://wiki.wargaming.net/en/Tank:G45_G_Tiger 

http://wiki.wargaming.net/en/Tank:R59_A44
https://en.wikipedia.org/wiki/Alecto_(SPG)
http://wiki.wargaming.net/en/Tank:F13_AMX38
http://wiki.wargaming.net/en/Tank:F14_AMX40
http://wiki.wargaming.net/en/Tank:F34_ARL_V39
https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Prince_(tank)
https://en.wikipedia.org/wiki/BT_tank
http://wiki.wargaming.net/en/Tank:G56_E-100
https://en.wikipedia.org/wiki/Excelsior_tank
http://wiki.wargaming.net/en/Tank:G45_G_Tiger


Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

26 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: http://www.tanks-

encyclopedia.com/ww2/nazi_germany/German_what-if_armour.php 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Heuschrecke_10 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Char_G1 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Kliment_Voroshilov_tank 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: https://worldoftanks.eu/cs/tankopedia/G109_Steyr_WT/ 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: http://wiki.wargaming.net/en/Tank:R46_KV-13 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Landkreuzer_P._1000_Ratte 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_prototype_World_War_II_combat_vehicles 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: http://wiki.wargaming.net/en/Tank:G51_Lowe 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Panzer_VIII_Maus 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Medium_Tank_M7 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Panther_tank 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Panzerkampfwagen_E 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: http://www.warlordgames.com/profile-evolution-of-the-

soviet-bt-tank/ 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: 

http://www.panzernet.net/panzernet/stranky/tanky/prototyp.php 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: http://wiki.wargaming.net/en/Tank:G28_PzIII_IV 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Renault_FT 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: http://wiki.wargaming.net/en/Tank:F30_RenaultFT_AC 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: http://wiki.wargaming.net/en/Tank:F11_Renault_G1R 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: http://wiki.wargaming.net/en/Tank:F52_RenaultUE57 

http://www.tanks-encyclopedia.com/ww2/nazi_germany/German_what-if_armour.php
http://www.tanks-encyclopedia.com/ww2/nazi_germany/German_what-if_armour.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Heuschrecke_10
https://en.wikipedia.org/wiki/Char_G1
https://en.wikipedia.org/wiki/Kliment_Voroshilov_tank
https://worldoftanks.eu/cs/tankopedia/G109_Steyr_WT/
http://wiki.wargaming.net/en/Tank:R46_KV-13
https://cs.wikipedia.org/wiki/Landkreuzer_P._1000_Ratte
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_prototype_World_War_II_combat_vehicles
http://wiki.wargaming.net/en/Tank:G51_Lowe
https://en.wikipedia.org/wiki/Panzer_VIII_Maus
https://en.wikipedia.org/wiki/Medium_Tank_M7
https://en.wikipedia.org/wiki/Panther_tank
https://cs.wikipedia.org/wiki/Panzerkampfwagen_E
http://www.warlordgames.com/profile-evolution-of-the-soviet-bt-tank/
http://www.warlordgames.com/profile-evolution-of-the-soviet-bt-tank/
http://www.panzernet.net/panzernet/stranky/tanky/prototyp.php
http://wiki.wargaming.net/en/Tank:G28_PzIII_IV
https://en.wikipedia.org/wiki/Renault_FT
http://wiki.wargaming.net/en/Tank:F30_RenaultFT_AC
http://wiki.wargaming.net/en/Tank:F11_Renault_G1R
http://wiki.wargaming.net/en/Tank:F52_RenaultUE57


Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

27 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: http://wiki.wargaming.net/en/Tank:R15_S-51 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: 

http://www.panzernet.net/tankist/stranky/samohybky/at1.php 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: http://wiki.wargaming.net/en/Tank:F70_SARL42 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/SMK_tank 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: http://wiki.wargaming.net/en/Tank:F32_Somua_Sau_40 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Sturer_Emil 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: http://wiki.wargaming.net/en/Tank:R27_SU-14 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: http://wiki.wargaming.net/en/Tank:R78_SU_85I 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/SU-

100Y_(samohybn%C3%A9_d%C4%9Blo) 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: https://www.excalibur.cz/world-of-

tanks/novinky/supertest-krupp-steyr-waffentrager/ 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/T14_(tank) 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: http://wiki.wargaming.net/en/Tank:A108_T18_HMC 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/T-18_tank 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/T20_Medium_Tank 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: http://wiki.wargaming.net/en/Tank:A72_T25_2 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/T28_(tank) 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/T29_(tank) 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/T-34) 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/T-43_tank 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: http://wiki.wargaming.net/en/Tank:A109_T56_GMC 

http://wiki.wargaming.net/en/Tank:R15_S-51
http://www.panzernet.net/tankist/stranky/samohybky/at1.php
http://wiki.wargaming.net/en/Tank:F70_SARL42
https://en.wikipedia.org/wiki/SMK_tank
http://wiki.wargaming.net/en/Tank:F32_Somua_Sau_40
https://en.wikipedia.org/wiki/Sturer_Emil
http://wiki.wargaming.net/en/Tank:R27_SU-14
http://wiki.wargaming.net/en/Tank:R78_SU_85I
https://cs.wikipedia.org/wiki/SU-100Y_(samohybn%C3%A9_d%C4%9Blo)
https://cs.wikipedia.org/wiki/SU-100Y_(samohybn%C3%A9_d%C4%9Blo)
https://www.excalibur.cz/world-of-tanks/novinky/supertest-krupp-steyr-waffentrager/
https://www.excalibur.cz/world-of-tanks/novinky/supertest-krupp-steyr-waffentrager/
https://cs.wikipedia.org/wiki/T14_(tank)
http://wiki.wargaming.net/en/Tank:A108_T18_HMC
https://en.wikipedia.org/wiki/T-18_tank
https://en.wikipedia.org/wiki/T20_Medium_Tank
http://wiki.wargaming.net/en/Tank:A72_T25_2
https://cs.wikipedia.org/wiki/T28_(tank)
https://cs.wikipedia.org/wiki/T29_(tank)
https://en.wikipedia.org/wiki/T-34
https://en.wikipedia.org/wiki/T-43_tank
http://wiki.wargaming.net/en/Tank:A109_T56_GMC


Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

28 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: http://wiki.wargaming.net/en/Tank:A27_T82 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: http://wiki.wargaming.net/en/Tank:A38_T92 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/T-100_tank 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/TOG1 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/TOG2 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Tortoise_heavy_assault_tank 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Type_4_Chi-To 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Type_5_Ke-Ho 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Uralmash-1 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Valiant_tank 

 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Chi-Ri.JPG/1200px-Chi-Ri.JPG 

 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: 

http://img.cz.prg.cmestatic.com/media/images/original/Jul2012/1185905.jpg?d41d 

 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/b3/9d/71/b39d71252f5b683aa32bfc3c091e55ef.jpg 

 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: 

http://media.moddb.com/images/groups/1/3/2074/bsc00152sc1.jpg 

 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: http://www.securitymagazin.cz/images/textiky/E-100.jpg 

 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: 

https://lh3.googleusercontent.com/heh32wphTJJ_QeyhhrhEzAJRuzpHUozaJXhgloX2kejNQsWjA

Wbs7VosMCHHRlUOc7Lqjeuuy6IZSQ=w814-h220 

 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: http://www.tanks-encyclopedia.com/wp-

content/uploads/2016/08/t23-medium-tank-01.png 

 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: http://vignette4.wikia.nocookie.net/world-war-

2/images/7/72/Tortoise.jpg 

 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: https://www.wotanks.com/images/articles/wotanks.com-

gw-tiger-wikitanks-2.jpg 

 

http://wiki.wargaming.net/en/Tank:A27_T82
http://wiki.wargaming.net/en/Tank:A38_T92
https://en.wikipedia.org/wiki/T-100_tank
https://en.wikipedia.org/wiki/TOG1
https://en.wikipedia.org/wiki/TOG2
https://en.wikipedia.org/wiki/Tortoise_heavy_assault_tank
https://en.wikipedia.org/wiki/Type_4_Chi-To
https://en.wikipedia.org/wiki/Type_5_Ke-Ho
https://en.wikipedia.org/wiki/Uralmash-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Valiant_tank
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Chi-Ri.JPG/1200px-Chi-Ri.JPG
http://img.cz.prg.cmestatic.com/media/images/original/Jul2012/1185905.jpg?d41d
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b3/9d/71/b39d71252f5b683aa32bfc3c091e55ef.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b3/9d/71/b39d71252f5b683aa32bfc3c091e55ef.jpg
http://media.moddb.com/images/groups/1/3/2074/bsc00152sc1.jpg
http://www.securitymagazin.cz/images/textiky/E-100.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/heh32wphTJJ_QeyhhrhEzAJRuzpHUozaJXhgloX2kejNQsWjAWbs7VosMCHHRlUOc7Lqjeuuy6IZSQ=w814-h220
https://lh3.googleusercontent.com/heh32wphTJJ_QeyhhrhEzAJRuzpHUozaJXhgloX2kejNQsWjAWbs7VosMCHHRlUOc7Lqjeuuy6IZSQ=w814-h220
http://www.tanks-encyclopedia.com/wp-content/uploads/2016/08/t23-medium-tank-01.png
http://www.tanks-encyclopedia.com/wp-content/uploads/2016/08/t23-medium-tank-01.png
http://vignette4.wikia.nocookie.net/world-war-2/images/7/72/Tortoise.jpg
http://vignette4.wikia.nocookie.net/world-war-2/images/7/72/Tortoise.jpg
https://www.wotanks.com/images/articles/wotanks.com-gw-tiger-wikitanks-2.jpg
https://www.wotanks.com/images/articles/wotanks.com-gw-tiger-wikitanks-2.jpg


Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

29 

[online]. [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/%D0%A1%D0%90%D0%A3_%D0%A1%

D0%A3-100-Y.jpg 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/%D0%A1%D0%90%D0%A3_%D0%A1%D0%A3-100-Y.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/%D0%A1%D0%90%D0%A3_%D0%A1%D0%A3-100-Y.jpg

