Duel: Char B1 bis vs. PzKpfw IV:
Střetnutí dvou koncepcí tankových vojsk

Rychlá porážka Francie patří k nejvíce šokujícím výsledkům v dějinách válek. Poražena byla země, jež patřila k hlavním proponentům tanků a vlastnila jich přes 3000 kusů, a to v řadě případů velmi kvalitních. Jak vlastně mohly německé pancéřové divize dosáhnout nad Francií tak působivého a drtivého vítězství?

Pohled na několik prostých čísel by mohl napovídat, že si francouzská armáda mohla v květnu 1940 proti té německé vést velmi dobře. Francouzi nasadili přes 3100 tanků, kdežto Němci asi 2600, a to leckdy technicky slabších typů. Některá francouzská vozidla jako Somua S-35 nebo Char B1 bis představovala z hlediska palebné síly i pancéřové ochrany špičku, zatímco Němci tyto parametry částečně zanedbali ve prospěch pohyblivosti. Střetnutí však skončilo debaklem francouzských obrněných sil, které podlehly náporu německých obrněných divizí, jež se tehdy těšily absolutní převaze z hlediska taktiky a výcviku.

Zpoždění kvůli dlouhým diskusím
Francouzský těžký tank Char B1 bis představoval na bojišti v roce 1940 velmi paradoxní zjev, protože sice patřil mezi nejsilnější tanky světa, současně však i mezi ty nejvíce zastaralé. Jeho samotný vzhled prozrazoval, že se jeho design zrodil těsně po první světové válce, ze které se také čerpalo při formulování požadavků. Naneštěstí se ale ve francouzské armádě vedly velké spory o to, co by vlastně měl nový „bitevní tank“ provádět, protože velitelství pěchoty žádalo, aby zejména doprovázel pěšáky a ničil polní opevnění, zatímco dělostřelci si jej představovali jako mobilní artilerii k prolamování nepřátelských linií. Kvůli tomu se projekt značně zpozdil, takže ačkoliv se první zadání se objevilo v lednu 1920, prototyp tanku, který obdržel označení Char B, vznikl až v roce 1929. Mezitím se objevilo několik demonstrátorů a prototypů, jejichž některé vlastnosti se zkombinovaly do nového vozidla, jehož hlavním dodavatelem byla firma Renault. Sériová výroba podoby nazvané Char B1 byla zadána v roce 1934, kdy ale tento tank vyhlížel téměř jako muzejní exponát, protože značně připomínal vozidla z „Velké války“. Byl podle toho také vyzbrojen, neboť v čele korby se nacházel 75mm kanon, kdežto na korbě byla instalována věž se 47mm kanonem. Navzdory archaickému vzhledu však Char B1 disponoval i řadou technicky pokročilých prvků, jako byl systém řízení. Na nepochybnou špičku se řadil i po stránce odolnosti, protože čelo korby mělo tloušťku 40 mm. V této podobě ale bylo dodáno jen 34 kusů, protože v roce 1936 se armáda rozhodla kupovat výkonnější podobu Char B1 bis. U té vzrostla tloušťka pancíře až na 60 mm a krátký 47mm kanon ve věži byl vystřídán zbraní stejné ráže s delší hlavní. Tyto změny si vynutily instalaci výkonnějšího motoru, což se ovšem negativně projevilo na dojezdu, jelikož Char B1 bis byl opravdu enormně náročný na dodávky benzinu, takže potřeboval speciální tahače s cisternami.

Polovina tanků přidělená pěchotě
Další nevýhodu tanku Char B1 bis představovalo rozložení jeho čtyřčlenné osádky, protože ve věži bylo místo jen pro jediného muže. Ten totiž plnil roli velitele a zároveň střelce a nabíječe 47mm kanonu. Munici mu podával muž sedící v korbě, jenž se současně staral také o nabíjení 75mm děla v čele korby. S tím manipuloval řidič, který pochopitelně ovládal také jízdu tanku, zatímco čtvrtým členem osádky byl radista. V důsledku toho byli velitel a řidič jasně přetíženi svými úkoly. Možná ani to by však ještě nebylo zcela fatálním nedostatkem, pokud by osádky dostaly adekvátní výcvik, jenže přesně ten jim chyběl. A nešlo pouze o samotné osádky tanků, ale také o důstojníky, kteří obvykle neměli zkušenosti a operovali podle nevhodné taktiky, jež byla zvláštní kombinací zkušeností z první světové války a snah prosadit nové metody použití tanků, jaké hlásal např. Charles de Gaulle. Výsledkem byl poté fakt, že zhruba polovina z více než 3000 tanků, kterými Francouzi v květnu 1940 disponovali, byla přidělena praporům, které měly doprovázet pěšáky, což samozřejmě jejich efektivitu výrazně omezilo. Armáda obdržela 369 sériových vozidel Char B1 bis, jejichž většina byla přidělena obrněným divizím (Division Cuirasée), které byly sestaveny celkem čtyři, ale oproti německým byly nevyvážené a vznikly příliš pozdě, a tudíž muži v osádkách i velitelé postrádali zkušenosti. Proto nemohli adekvátně zužitkovat potenciál tanku Char B1 bis, jenž díky silné výzbroji a pancéřování rozhodně nebyl zanedbatelný, avšak vyžadoval kvalitní personál a účinně fungující logistickou podporu, jíž se také nedostávalo. Je velmi příznačné, že většinu ztrát Char B1 způsobily poruchy a nedostatek paliva, popř. je osádky prostě opustily. Jen málo jich zničily německé tanky (jejichž děla na to nestačila), daleko víc jich padlo za oběť kanonům ráže 88 či 105 mm. Němci ovšem v každém případě ukořistili a zavedli do své výzbroje přes 160 kusů.

Výsledky tajného vývoje obrněnců
Německá armáda během první světové války nehodnotila tanky příliš vysoko, takže bylo dosti paradoxní, že to vlastně byla právě porážka, kvůli níž poté změnila názor. Versailleská mírová dohoda totiž Německu zakázala vlastnit tanky, což bylo (úplně správně) pochopeno tak, že jde o účinnou zbraň. Kvůli značně omezenému nasazení německých tanků za první světové války neměli Němci ani mnoho zkušeností, z nichž by čerpali, a tudíž začali tanková vojska budovat takříkajíc „z ničeho“, což jim umožnilo přijmout nové a neotřelé nápady. Prováděli to za úzké spolupráce se Sovětským svazem, kde probíhaly tajné testy nové taktiky a nových vozidel. Do oné sady paradoxů patří rovněž existence středního až těžkého tanku Grosstraktor, který svým vzhledem značně připomínal Char B1 bis, oproti němuž měl ovšem slabší pancíř a druhou věž pro palbu vzad. Němci ale pak tuto koncepci vyhodnotili jako překonanou, Grosstraktor zůstal jen v prototypech a na základě cvičení v SSSR byly rozpracovány dva programy vývoje úplně nových středních tanků s krycími názvy ZW (Zugführerwagen) a BW (Battalionführerwagen). Z nich se později staly známé tanky PzKpfw III a PzKpfw IV, z nichž první nesl 37mm kanon pro boj s obrněnými vozidly nepřítele, zatímco druhý nesl krátký 75mm kanon a byl zamýšlen primárně coby prostředek k destrukci statických opevněných bodů na bojišti. Specifikace byly zadány v roce 1934, své návrhy zaslaly značky Krupp, Rheinmetall-Borsig a MAN a zkušební komise rozhodla ve prospěch té první. Mezi příčiny se řadil i fakt, že nabídla vozidlo nejméně náročné, což bylo při nezkušenosti německého průmyslu a armády velmi důležité. Ukázalo se, že šlo o rozhodnutí mimořádně šťastné, protože PzKpfw IV, jak se nový obrněnec od zahájení sériové výroby v roce 1937 nazýval, reprezentoval skutečně výjimečně povedenou konstrukci, která se vyznačovala i obrovským vývojovým potenciálem.

Výroba probíhající téměř osm let
Mezi hlavní poučení, která Němci vyvodili z neúspěchu designu Grosstraktor, se řadilo to, jež se týkalo rozložení osádky. Tanky PzKpfw III a IV, přestože se jednalo o celkově jednoduché a konzervativní konstrukce, přinesly přinejmenším jeden zásadní zlom, a sice rozdělení úkolů pětičlenné osádky, které se poté stalo u tanků druhé světové války standardem a po odstranění radisty se vlastně uchovává dodnes. Umístění řidiče a radisty v korbě nebylo ničím novým, co ale znamenalo „převrat“, to byla třímístná věž, v níž se nacházeli velitel, střelec a nabíječ, tzn. trojice vojáků s přesně a efektivně rozdělenými úkoly. Ve věži bylo instalováno krátké 75mm dělo, což odpovídalo původnímu primárnímu zadání, tedy likvidování polních opevnění. Tuto zbraň si PzKpfw IV ponechal od prvního provedení Ausf. A až do verze Ausf. F1 (do bojů ve Francii zasáhly tanky variant Ausf. A, B, C a D). Během kampaně v Polsku se zjistilo, že toto dělo si poradí s lehce obrněnými tanky, ovšem proti daleko lépe pancéřovaným francouzským vozidlům byly výsledky nepostačující. Už tehdy se objevily hlasy, které volaly po zabudování delší zbraně, jenže sluchu se jim dostalo až po začátku války na východní frontě, protože silné pancíře sovětských vozidel byly pro tato děla takřka neprůstřelné. Následovalo tedy provedení Ausf. F2 s kanonem ráže 75 mm, jehož hlaveň se prodloužila z 24 na 43 násobků ráže. Finální verze, z nichž poslední Ausf. J se vyráběla až do května 1945, poté obdržely zbraně ještě o pět násobků ráže delší. Již to samo ale prokazuje kvalitu základní konstrukce PzKpfw IV, která se bez zásadních změn udržela v produkci skoro osm let. „Čtyřka“ zcela nesporně reprezentovala „tažného koně“ Wehrmachtu. PzKpfw III už pro roli bojovníka s jinými tanky nestačil, a tudíž se jím stal neustále modernizovaný PzKpfw IV. Jeho kvalit si vážil rovněž nepřítel a množství kusů sloužilo v řadě zemí (včetně ČSR) dlouho po válce.

Lukáš Visingr

Hlavní zdroje:
Chris Bishop: Velká encyklopedie – Zbraně druhé světové války, Praha 2004
Steven J. Zaloga: Panzer IV vs Char B1 bis – France 1940, Oxford 2011
Panzernet.net, Wikipedia.org

Fotografie: Bundesarchiv, archiv autora

Parametry těžkého tanku Char B1 bis
Osádka: 4 muži
Bojová hmotnost: 31,5 tun
Celková délka: 6,37 m
Celková šířka: 2,50 m
Celková výška: 2,79 m
Typ motoru: benzinový Renault
Výkon motoru: 229 kW (307 koní)
Max. rychlost: 28 km/h
Max. dojezd: 180 km
Max. tloušťka pancíře: 60 mm
Kanony: 75mm SA 35 L/17, 47mm SA 35 L/32
Kulomety: dva 7,5mm MAC 31

Parametry středního tanku PzKpfw IV Ausf. D
Osádka: 5 mužů
Bojová hmotnost: 20,0 tun
Celková délka: 5,92 m
Celková šířka: 2,84 m
Celková výška: 2,68 m
Typ motoru: benzinový Maybach HL 120 TRM
Výkon motoru: 198 kW (265 koní)
Max. rychlost: 42 km/h
Max. dojezd: 210 km
Max. tloušťka pancíře: 35 mm
Kanon: 75mm KwK 37 L/24
Kulomety: dva 7,92mm MG 34

Měření sil
Krátký pohled na „papírové“ parametry napoví, že francouzský Char B1 bis jasně vedl, pokud jde o palebnou sílu a pancéřovou odolnost, kdežto německý PzKpfw IV dominoval po stránce pohyblivosti. Ve skutečnosti ovšem byla situace komplikovanější, jelikož francouzský tank se sice vyznačoval impozantní výzbrojí, jenže její obsluha byla vyřešena velmi nešťastně, kdežto průlomové rozložení osádky v německém vozidle bylo daleko efektivnější. Navzdory tomu se ovšem nedá zastírat, že pancéřování obrněnce Char B1 bis bylo pro německá tanková děla jen těžko překonatelné a francouzské kanony mohly zlikvidovat kterýkoli německý tank na dálku, která Němcům nedovolovala efektivně pálit. Dokazují to i některé ojedinělé případy, kdy byly tanky Char B1 bis schopné zničit překvapivý počet německých vozidel, mj. v polovině května 1940 při bojích o město Stonne. Většina střetnutí však končila debaklem francouzských tanků a triumfem slaběji vyzbrojených a méně pancéřovaných německých „Panzerů“. Vysvětlení se nachází v oblasti výcviku a taktiky, kde byla německá převaha zcela zdrcující, neboť německé pancéřové divize téměř ve všech ohledech překonávaly své francouzské nepřátele, zejména co se týče nasazení tanků. V hypotetickém střetnutí dvou obrněnců se stejně kvalitními osádkami bylo pravděpodobnější vítězství francouzského vozidla, avšak reálné boje obrněných jednotek dopadaly zpravidla obráceně. Poněkud zjednodušeně, byť v podstatě docela výstižně to shrnul generál Charles Delestraint, jenž velel neúspěšnému protiútoku francouzských obrněných sil u Abbeville: „Měli jsme tři tisíce tanků a Němci také. Ale my jsme poslali do boje tisíc jednotek po třech tancích, zatímco Němci použili tři jednotky po tisíci.“

Vyrobeno kusů
Char B1 (všechny verze): 405 kusů
PzKpfw IV (všechny verze): přes 9000 kusů
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