Duel: 7TP vs. PzKpfw II:
Tanky, které rozhodly o osudu Polska

Když německá armáda 1. září 1939 vpadla do Polska, těšila se obrovské převaze, ta však přesto nebyla absolutní. Němci totiž stále museli spoléhat na tančíky a lehké tanky, které tvořily naprostou většinu Panzerwaffe. Polské obrněné síly byly mnohem slabší, ale měly k dispozici i jeden poměrně vyspělý typ vozidla.

Období 30. let představuje pro technický i taktický vývoj obrněných vozidel ohromně důležitý úsek, v němž byly položeny základy toho, co se pak rozvinulo za druhé světové války. Velké i malé státy hledaly správné cesty ke konstrukci a nasazení tanků. Některé z nich měly možnost si částečně ověřit své teorie v konfliktech typu občanské války ve Španělsku, klíčový test však přišel až v roce 1939, kdy Německo rozpoutalo „Blitzkrieg“ proti Polsku. Výzbroj německých obrněných sil tvořila z největší části vozidla PzKpfw I a II, kdežto nejsilnějším tankem Poláků byl lehký 7TP, ve skutečnosti odvozenina britské konstrukce. Opravdu však byly polské tanky tak beznadějně zastaralé, jak některé zdroje uvádějí?

Derivát exportního obrněnce
Vojenské myšlení meziválečného Polska formovaly především bitvy na východní frontě první světové války, jež se dramaticky lišila od „zákopového patu“ fronty západní. Rozlehlé roviny, které převládaly na území dnešního Polska, Ukrajiny a východního Ruska, poskytovaly hodně příležitostí pro pohyblivou kavalerii, jež se pak stala takřka symbolem armády meziválečného polského státu. Byl to symbol jistě krásný, avšak tváří v tvář mechanizaci rychle zastarávající, jenže i přesto mu polské vojenské velení přisuzovalo neúměrný význam. Obrněná vozidla sice byla kupována, vyvíjena, vyráběna a provozována, byla však vnímána především coby nástroj podpory jízdy. To se týkalo nejen obrněných automobilů, ale i obrněných vlaků, jimž náležela v polské armádě nezvykle významná pozice, a samozřejmě také tanků. Polsko disponovalo již od počátku značně početnými tankovými silami, v nichž převládala francouzská lehká vozidla značky Renault. K těm se potom připojily domácí tančíky řady TK, které vycházely z designu britské firmy Carden-Loyd. Britský původ měl i nejdůležitější lehký tank meziválečné armády Polska, který se začal rodit na začátku 30. let, kdy si Poláci pořídili celkem 50 britských tanků Vickers Mark E, známých i pod označením Six-Ton Tank. Britská armáda je nezavedla, avšak na světovém trhu šlo bez nadsázky o bestseller. Kompaktní, jednoduchý a pohyblivý obrněnec existoval ve dvou hlavních variantách, z nichž první měla dvě věže s kulomety, zatímco druhá měla jednu věž s kanonem a kulometem. Na bázi britského designu zahájila polská společnost PZInż (Państwowe Zakłady Inżynieryjne) roku 1933 vývoj domácího tanku, jehož prototyp se objevil v srpnu 1934. Projekt pokračoval ve spolupráci s institutem WIBI a výsledkem se stala zdokonalená verze 7TP (7-tonowy polski), ačkoli skutečná hmotnost činila skoro 10 tun. Proti britskému vzoru měla silnější pancíř a modernější pohon, protože Poláci neměli vhodný motor na benzin, a tudíž do 7TP zabudovali agregát dieselový.

Hledání správného kanonu
Je poněkud paradoxní, že tento krok se tehdy vnímal jako nouzové řešení, jelikož diesel se pro tanky obvykle považoval za nevhodný. Většina 7TP dostala i vysílačku, kterou britská vozidla postrádala, avšak velké debaty se točily okolo výzbroje. Na počátku se Poláci drželi konceptu, který odpovídal vzoru firmy Vickers, tedy výroby tanků dvouvěžových i jednověžových, záhy ovšem bylo zřejmé, že obrněnec vybavený pouze kulomety představuje anachronismus. Navíc se diskutovalo o tom, jaký kanon zabudovat do verze s jednou věží, neboť Britové svoje tanky standardně prodávali se 47mm dělem, jež se celkem hodilo k podpoře pěchoty, ale kvůli nízké úsťové rychlosti nemohlo dobře sloužit jako protitanková zbraň. Boje ve Španělsku naznačily, že tank potřebuje kanon, jehož vysoká úsťová rychlost umožní probíjet nepřátelské pancíře na větší vzdálenost než kanon protivníka. V roce 1935 se tedy rozběhla sériová produkce vozidla PZInż 120, jak znělo firemní označení 7TP se dvěma věžemi, z nichž každá nesla jeden vodou chlazený kulomet Ckm wz. 30, ovšem zároveň byla objednána i jednověžová verze PZInż 220 a Poláci zahájili hledání vhodné výzbroje. Prvním kandidátem byl francouzský kanon Puteaux ráže 37 mm, vlastně shodný jako ve starém Renaultu FT, ale zkoušely se i další zbraně kalibrů 40, 47 a 55 mm různého původu. Nakonec se sice zůstalo u 37 mm, jednalo se však o moderní zbraň švédské firmy Bofors. V Polsku tedy začala licenční produkce kanonu a v roce 1937 byl vojákům předán první hotový jednověžový tank 7TP. Nakonec jich vzniklo 108 kusů, zatímco výroba dvouvěžových vozidel se zastavila po 24 tancích. Poté vznikla malá série vozidel 9TP, jež disponovala silnějším pancířem, avšak hlavní úsilí se soustředilo na nové konstrukce 10TP a 14TP. První ale zůstala jen v prototypu a druhá na papíře. V září 1939 proto Polsko vlastnilo asi 880 tančíků a tanků, z čehož přibližně 130 tvořily 7TP.

Zrod „zemědělského tahače“
Vytvoření později obávaného konceptu „bleskové války“ bylo popsáno již mnohokrát, a proto se zde omezme na stručné konstatování, že šlo o snahu zkombinovat některé nové technologie s tradiční německou taktikou rychlých úderů proti početně třeba i silnějším, ale zaručeně vždy nepřipraveným nepřátelům. Ony nové technologie zahrnovaly nejen tanky (jako „hrot“ úderné síly), ale také letectvo (zejména taktické bombardéry fakticky coby náhražku dělostřelectva) a vysílačku jako revoluční prostředek spojení. Nejspíše to působí paradoxně, avšak právě tanky, ačkoliv se právě ony staly symbolem „Blitzkriegu“, byly tím, v čem Německo na začátku dost zaostávalo. Versailleská smlouva mu tanky úplně zakázala (čímž však také paradoxně utvrdila některé německé generály v názoru, že jde o vysoce důležitou zbraň), ale tento zákaz se dařilo efektivně obcházet mj. díky vojenské spolupráci se Sovětským svazem a díky krycím jménům projektů. V Německu se proto vyvíjelo zajímavé množství různých „traktorů“ či „velitelských vozů“, a to již před nástupem nacistů k moci. Coby první šel do sériové výroby „Kleintraktor“ neboli pozdější tančík PzKpfw I a zároveň s ním už se plánovaly střední tanky, jež měly tvořit páteř výzbroje tankových divizí (pozdější PzKpfw III a IV). Bylo ovšem zřejmé, že se jedná o značně náročný úkol, a to jak pro obnovující se německý zbrojní průmysl, tak pro armádu. To vedlo v roce 1932 k rozhodnutí objednat „přechodový“ lehký tank, který poslouží při adaptaci továren na velkosériovou produkci obrněnců i při výcviku vojáků. Projekt obdržel krycí název „Landwirtschaftlicher Schlepper 100“ („Zemědělský tahač 100“) a specifikace byly sestaveny v létě 1934. Po zkouškách prototypů firem Krupp, Henschel a MAN získala zakázku posledně uvedená a do konce roku 1935 bylo dodáno prvních deset předsériových kusů tanku, jenž nesl oficiální jméno Panzerkampfwagen II, resp. PzKpfw II.

Řada variant lehkého tanku
Tyto první exempláře se ale od pozdějších sériových vozidel hodně odlišovaly, a to především řešením podvozku, které se trochu podobalo staršímu PzKpfw I. Postupně vzniklo celkem 250 vozidel pěti verzí Ausf. a1, a2, a3, Ausf. b a Ausf. c, u kterých právě ona malá písmena říkala, že se jedná o zkušební provedení. Až u posledního zmíněného se objevila koncepce šasi, která se použila i u první plnohodnotné sériové podoby PzKpfw II Ausf. A. Produkce byla zahájena v červenci 1937 a následovala verze Ausf. B, která přinesla zejména zjednodušení konstrukce, jež se tím stala vhodnější pro hromadnou výrobu, a potom varianta Ausf. C, která disponovala přídavným pancířem. Tento prvek, dodatečně montovaný také na obrněnce starších variant, se objevil po zkušenostech ze Španělska, kde tanky PzKpfw II prodělaly „křest ohněm“. Při něm se zjistilo, že neposkytují dostatečnou ochranu vůči tehdy běžným protitankovým dělům. Byla to vlastně výstraha, že „dvojka“ je už v zásadě překonaná. Ačkoliv se poté uvažovalo o dalším zesílení pancíře a o výměně výzbroje, záhy bylo evidentní, že by to vyžadovalo značné zásahy do konstrukce, a proto si též pozdější verze nechaly původní primární výzbroj ve formě 20mm kanonu (nejprve KwK 30, později KwK 38), který mohl střílet protipancéřové i tříštivo-trhavé granáty. Následovaly další sériové varianty a celkem se postavilo přes 1800 kusů, v čemž jsou zahrnuty též různé speciální verze, mj. silněji pancéřované tanky pro podporu pěchoty Ausf. J, průzkumné tanky Ausf. L (nazývané též Luchs), vozidla s plamenomety Flammpanzer II nebo plovoucí Schwimmpanzer II. O důležitosti „dvojek“ velmi vypovídá také fakt, že při invazi do Polska měla německá armáda celkem 3258 tanků, ale střední PzKpfw III a IV tvořily pouhých 9 %, kdežto 44 % připadalo na tančíky PzKpfw I a 38 % (tzn. 1238 kusů) na lehké PzKpfw II. Od frontových jednotek byly PzKpfw II staženy v roce 1941 jako zastaralé a nevyhovující, ale v pomocných rolích se provozovaly až do konce války.
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Parametry tanku 7TP (PZInż 220)
Osádka: 3 muži
Bojová hmotnost: 9,9 tun
Celková délka: 4,60 m
Celková šířka: 2,40 m
Celková výška: 2,30 m
Typ motoru: dieselový PZInż 235
Výkon motoru: 82 kW (111 koní)
Max. rychlost: 37 km/h
Max. dojezd: 160 km
Max. tloušťka pancíře: 17 mm
Hlavní výzbroj: 37mm kanon Bofors wz. 37 (80 nábojů)
Pomocná výzbroj: 7,92mm kulomet Ckm wz. 30 (3960 nábojů)

Parametry tanku PzKpfw II Ausf. C
Osádka: 3 muži
Bojová hmotnost: 8,9 tun
Celková délka: 4,81 m
Celková šířka: 2,22 m
Celková výška: 1,99 m
Typ motoru: benzinový Maybach HL 62 TR
Výkon motoru: 103 kW (140 koní)
Max. rychlost: 40 km/h
Max. dojezd: 190 km
Max. tloušťka pancíře: 16 mm
Hlavní výzbroj: 20mm kanon KwK 30 L/55 (180 nábojů)
Pomocná výzbroj: 7,92mm kulomet MG 34 (1425 nábojů)

Měření sil
Lehké tanky 7TP a PzKpfw II vznikaly přibližně ve stejné době, ovšem podle velmi odlišných zadání. Polská armáda se totiž po stránce taktiky pevně držela jednak svých zkušeností z první světové války, díky nimž značně důvěřovala jezdectvu, a jednak vzorů dvojice svých hlavních spojenců, tzn. Velké Británie a Francie. Chápala proto tanky zejména jako prostředek podpory kavalerie a pěchoty, čemuž odpovídal i výcvik a organizace. Německo naopak sázelo na tanky jako na základní prostředky „bleskových“ útočných operací. Z tohoto pohledu je ale zajímavé, že pokud srovnáme „papírové“ parametry 7TP a PzKpfw II, celkem jednoznačně vychází jako lepší polské vozidlo. Opravdu dramatický je rozdíl ve výzbroji, jelikož německý 20mm kanon dokázal prostřelit polský čelní pancíř jen na vzdálenost cca 200 až 300 m, avšak polský 37mm kanon mohl probít čelo německého vozidla na dálku přesahující 2000 m. To platilo i navzdory faktu, že německý pancíř byl celkově odolnější, jelikož byl již svařovaný, zatímco Poláci stále užívali zastaralé nýtování. Velkou přednost polského tanku představoval dieselový motor. Nic z toho ale Polákům nebylo příliš platné, jelikož německá válečná mašinérie měla na své straně nejen zničující početní převahu, ale navíc obrovskou taktickou výhodu, jelikož statická obrana nepřipraveného Polska byla přesně tím, proti čemu „Blitzkrieg“ výborně fungoval. Lze říci, že v hypotetickém boji dvou obrněnců by 7TP nad PzKpfw II vcelku jasně vyhrál, ale strategická a taktická situace musela vést k triumfu německých tanků.

Vyrobeno kusů
7TP: 132
PzKpfw II: 1856
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