Císařské tankové sny:
Německé prototypy a projekty obrněnců

Jediným typem tanku německé výroby, který opravdu zasáhl do první světové války, byl těžký A7V, jenže plány vilémovské armády tím zdaleka nekončily. Pracovalo se i na sérii lehkých tanků LK, generální štáb si objednal stavbu monstrózního obrněnce K-Wagen a vznikly návrhy moderně řešených středních tanků.

Německá armáda zpočátku přikládala obrněným vozidlům jen hodně omezený význam a četní generálové hleděli na tyto zbraně s vyloženou nedůvěrou a pohrdáním. Němci velmi podcenili i informace rozvědky o britských projektech, a proto první bojové nasazení britských tanků na Sommě v září 1916 znamenalo šok. Ke cti Němců je třeba podotknout, že se dokázali poučit a ihned rozběhli vlastní vývoj, z něhož vzešel těžký tank A7V s typickým krabicovitým tvarem. Jeho vliv na válečnou situaci ale zůstal jen marginální a samotný jeho konstruktér záhy dospěl k závěru, že by se mělo směřovat odlišnou cestou.

Těžké a ještě těžší tanky
Tímto konstruktérem byl Joseph Vollmer (1871–1955), talentovaný inženýr, jenž bývá dosud považován za „otce“ německých tanků. Pracoval pro několik automobilek a za války se dostal na císařské ministerstvo války. Tam získal hodnost kapitána a řídil „Oddělení 7: Doprava“ čili „Abteilung 7: Vehrkehrswesen“. Zkratka A7V se tedy poté stala i názvem prvního německého těžkého tanku, který nesl Vollmerův konstrukční rukopis. V jeho zrození hrál významnou roli rovněž plukovník Hermann Mayer, který působil ve funkci s formálním označením „Chef des Feldkraftfahrwesen“ (náčelník polních dopravních prostředků), což se většinou zkracovalo do podoby „Chefkraft“. Většina důstojníků byla z nového obrněnce A7V nadšená, neboť působil jako impozantní „pojízdná pevnost“, ale Mayer patřil ke skeptikům. Upozorňoval, že A7V má omezenou pohyblivost v terénu, takže nedokáže dobře překonávat zákopy. Později se ukázalo, že se nemýlil. Mayer navíc tvrdil, že nejlepší odpovědí na britské tanky bude obrněnec řešený podobně jako ony, ale mnohem větší a lépe vyzbrojený. Mayer proto preferoval výrobu pouze malé série A7V, po nichž měly vyrazit do boje supertěžké tanky. Pro tento projekt se nejdříve užíval název Grosskampfwagen či GK-Wagen, ale později se prosadilo zřejmě ještě vhodnější označení Kolossalwagen neboli K-Wagen. V červnu 1917 byla objednána výroba deseti kusů, z nichž pět měla dodat berlínská fabrika Riebe a druhých pět továrna Wegmann v Kasselu, ale záhy se zjistilo, že původní plány bude potřeba přepracovat. Třináct metrů dlouhé monstrum o váze okolo 150 tun mělo mít dva motory o výkonu po 148 kW, což se však ukázalo jako zcela nepostačující. Pro pohon pak byly zvoleny dva motory Daimler o výkonu po 480 kW, s nimiž měl K-Wagen jezdit max. rychlostí 7,5 km/h. Výzbroj měly představovat čtyři 77mm kanony, stejný počet 7,92mm kulometů a dva plamenomety, ale finální verze projektu přinesla zvýšení počtu kulometů na sedm, kdežto s plamenomety se již nepočítalo. V obrovském tanku se mělo nacházet celkem 22 mužů, ale koordinace jejich činnosti by zřejmě byla hodně problematická, což by bojovou hodnotu tohoto kolosu dosti snižovalo.

Projekt lehkého vozidla
Totéž ostatně platilo i o gigantických rozměrech, neboť K-Wagen měl sice překonávat zákopy o šířce až čtyř metrů, ale pokud by někde zapadl nebo pokud by měl provozní poruchu (což se u tehdejších tanků stávalo velice často), nikdo by nevěděl, jak 150tunovou obludu vyprostit či odtáhnout. Současně je ovšem třeba uznat, že K-Wagen měl i progresivní rysy, např. přepážky mezi prostorem osádky a zadním oddílem motoru a převodovky. Existovala také možnost celý obrněnec rozmontovat na díly kvůli snadnější přepravě po železnici. Na vývoji tohoto monstra se podílel i Joseph Vollmer, ačkoli celou dobu soudil, že K-Wagen představuje pouze plýtvání zdroji. Apeloval aspoň na zkrácení tanku, aby hmotnost klesla na zhruba 90 tun, ale Vilémovy generály tehdy nepřesvědčil, a tak stavba těchto gigantů pokračovala. Vollmer ovšem nezůstal jen u kritiky a od května 1917 pracoval na úplně jiném řešení. Jako tvůrce A7V nejlépe věděl, že potenciál této konstrukce je dost omezený (o gigantickém K-Wagenu nemluvě), a proto byl stále více přesvědčen, že správnou cestu představují menší tanky, které lze vyrábět ve velkých počtech. Smýšlel tedy velmi podobně jako konstruktéři ve Velké Británii a Francii, kteří se už zabývali projekty středních a lehkých tanků Whippet a Renault FT, avšak Vollmer prosazoval ještě další zajímavý nápad. Tvrdil, že německý lehký tank musí využít co nejvíce komponentů z běžných automobilů a traktorů, což dále urychlí produkci. Oslovil plukovníka Mayera, který koncept s označením Leichter Kampfwagen (zkráceně LK) podpořil, zvláště když jej Vollmer přesvědčil, že ona „recyklace“ motorů, převodovek a součástí podvozků z existujících vozidel umožní postavit během několika měsíců tisícovku tanků. Generalita však stále preferovala typ A7V, takže Vollmer a Mayer na podzim 1917 neuspěli. Situace se však zcela zásadně změnila na konci roku po bitvě u Cambrai, kde Britové nasadili do té doby nevídané počty tanků. Také dorazily zprávy o vývoji lehkého obrněnce ve Francii, a proto se císařovi generálové začali na Vollmerův koncept LK dívat s daleko větším zájmem.

Vznik provedení LK II
Mayer navrhoval objednat sériovou produkci 500 až 600 vozidel, ale tento návrh byl zamítnut kvůli příliš slabému pancéřování. Vollmerův projekt počítal s ocelí o tloušťce max. 8 mm, což by stačilo na zastavení běžných puškových střel, ovšem těm průbojným s ocelovým jádrem by pancíř LK odolal pouze na vzdálenost více než 300 m. Takové vozidlo se tedy sériově vyrábět nemělo, ale generálové zřejmě rozpoznali potenciál celého projektu, takže 20. ledna 1918 dali Mayerovi a Vollmerovi příkaz zahájit stavbu prototypu LK, jenž měl posloužit pro další vývoj lehkých tanků. V březnu 1918 se začal zkoušet podvozek, jenž potvrdil schopnost jezdit tehdy velmi slušnou rychlostí 18 km/h, ačkoliv se zjistilo, že pásy o šířce 14 cm nestačí a bude třeba použít pásy široké 25 cm. Podvozek zahrnoval celkem 28 párů malých pojezdových kol, která byla po čtyřech napojena na sedm párů „vozíčků“, dále pak přední pár hnacích kol a zadní pár napínacích kol. K pohonu vozidla sloužil benzinový čtyřválec Daimler-Benz o výkonu 45 kW a ovládání směru jízdy zajišťoval diferenciální brzdový systém. Začátkem dubna 1918 už byla hotova obrněná korba s nízkou motorovou kapotou vpředu a vysokým zadním oddělením, kde pracovali tři muži osádky. Nahoře se nacházela otáčivá válcová věž pro kulomet, který ovšem nikdy nebyl reálně nainstalován. Vollmer ale mezitím pracoval na zdokonalené variantě, která disponovala pancířem o tloušťce až 14 mm, což odpovídalo požadavku na zastavení britských průbojných střel. Hmotnost tanku, který dostal jméno LK II (zatímco pro původní prototyp se pak začalo používat označení LK I), činila necelých devět tun, což byl zřejmě limit pro design využívající prvky pohonné soustavy a podvozku z civilních vozidel. Navrhovaly se dvě verze, z nichž jedna měla dostat (stejně jako LK I) otáčivou věž s kulometem ráže 7,92 mm, zatímco druhá měla mít kanon ráže 37 či 57 mm ve střelišti v zadním oddílu korby. Podvozek LK II se začal zkoušet v červnu 1918 a za několik týdnů byla namontována i pancéřovaná nástavba, jež odpovídala kanonovému provedení bez otáčivé věže.

Obrovské plány výroby
Zkoušky probíhaly vcelku uspokojivě, ale zjistilo se, že vyšší hmotnost klade na motor velkou zátěž, jež se projevovala přehříváním. V motorovém prostoru i prostoru osádky tedy neúnosně rostla teplota, což si vynutilo montáž velkého chladicího větráku do čela korby. Právě proto se finální podoba LK II vyznačovala oním zvláštním „převisem“ vepředu. Jednoduchá, ale velmi účelná konstrukce lehkého tanku okouzlila generály tak, že záhy začali stupňovat objednávky. V červenci 1918 byl schválen předběžný kontrakt na 670 obrněnců LK II, jejichž výrobu měla zajistit berlínská firma Steffen & Heymann, avšak předpokládalo se, že se do produkce zapojí také další podniky (mj. Krupp), takže bude vznikat 200 obrněnců za měsíc. Do června 1919 se tedy mělo vyrobit okolo 2000 lehkých tanků a dalších 2000 kusů měla armáda získat do konce roku 1919. V srpnu 1918 se jeden exemplář LK (zřejmě kanonový LK II) testoval na cvičném polygonu Saarburg, kde právě běžel výcvik tankistů pro Armádní skupinu D (známou též jako Heeresgruppe Herzog Albrecht), a výsledky působily velmi slibně. Do září 1918 vzrostl počet objednávek LK II na 1385 kusů, jež měly vzniknout do dubna 1919. V téže době se rozhodlo i o hlavní výzbroji kanonové verze, protože se ukázalo, že na původně zamýšlený 57mm kanon (tentýž jako v A7V) je obrněnec LK II příliš lehký, takže přednost dostal 37mm kanon Krupp. Ten měly obdržet asi dvě třetiny vyrobených tanků, kdežto zbývající třetina měla mít otáčivou věž s kulometem. Vollmer předložil také návrh LK III, jenž počítal s „obrácením“ konstrukce, takže tank by měl prostor s výzbrojí a osádkou vpředu a motorový prostor vzadu, zůstalo však již pouze u výkresů. Německé podniky pomalu rozjížděly sériovou výrobu součástí pro LK II, takže začátkem listopadu bylo několik tanků víceméně kompletních, ale armáda už nepřevzala ani jediný. V Berlíně stihli postavit první K-Wagen, druhému zbývala k dokončení jen montáž motorů a továrna Wegmann vyrobila korbu třetího kusu. Němečtí inženýři požádali o možnost provést alespoň jízdní zkoušky onoho prvního tanku, ale spojenecká kontrolní komise nařídila sešrotování všech, což se během roku 1919 také stalo.

Vize „útočného tanku“
Vedle těžkých a lehkých obrněnců se ale rodily též projekty vozidel střední kategorie, o nichž se tehdy mluvilo jako o „útočných tancích“ (Sturmpanzerwagen). Obdobně jako v případě LK se jim dostalo podpory plukovníka Mayera, který záhy pochopil, že jím původně prosazovaný K-Wagen může sloužit nanejvýš jako pohyblivá dělostřelecká baterie, současně však viděl, že německá armáda potřebuje i něco většího než lehká vozidla série LK. Výsledkem se pak staly požadavky na „útočný tank“ o váze do 20 tun, který ponese otáčivou věž (případně i víc věží) s kanonem a kulomety. Dokumenty se zmiňují o několika projektech, mezi něž patřil mj. tank Hannover od společnosti Louis Ehlers, studie Hessen-Cassel značky Wegmann nebo obrněnce firem Horch a Benz-Bräuer, ovšem podrobnější údaje o nich se bohužel nedochovaly. Jedinou výjimkou je projekt, který komise ministerstva války vybrala jako vítězný a který pocházel od společnosti Oberschlesien Hüttenwerke, takže se nejčastěji používá jméno Sturmpanzerwagen Oberschlesien. Mělo jít o hodně progresivně řešený obrněnec se třemi věžemi, jednou s dělem ráže 57 mm a dvěma s kulomety. Pohon 19 tun vážícího tanku měl zajišťovat původně letecký motor Argus s výkonem 134 kW. Neobvyklý prvek představoval pár hnacích kol, který se měl nacházet uprostřed horní části pásového podvozku. Vojáci si objednali dva zkušební tanky, po nichž měla následovat dvě modifikovaná vozidla Oberschlesien II s hnacími koly vzadu, jenže zůstalo už pouze u plánů. Navzdory dozoru spojenců se ale Němcům podařilo uspět s lehkými tanky, jelikož deset LK II v podobě součástek tajně koupili Švédové. Poté je sestavili a užívali pod názvem Stridsvagn m/21. Tyto tanky měly motory Scania-Vabis a kulomety ráže 6,5 mm. V roce 1929 byly modernizovány na verzi Stridsvagn m/21-29, která vydržela ve službě až do roku 1938. Několik obrněnců LK II koupilo Maďarsko, kde tyto tanky pomáhaly při utajeném budování a výcviku obrněných sil. Jeden Stridsvagn m/21 lze nyní spatřit ve švédském muzeu v Axvallu, které předalo druhý exemplář německému muzeu v Munsteru, kde byl upraven tak, aby co nejvíce připomínal původní podobu LK II.
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Parametry německých prototypů a projektů tanků

K-Wagen
LK I
LK II
Oberschlesien
Standardní osádka
22 mužů
3 muži
3 muži
5 mužů
Bojová hmotnost
150 t
6,9 t
8,9 t
19 t
Celková délka
12,80 m
5,10 m
5,10 m
6,70 m
Celková šířka
5,90 m
1,90 m
1,95 m
2,34 m
Celková výška
3,30 m
2,50 m
2,70 m
2,97 m
Motorový výkon
960 kW
45 kW
45 kW
134 kW
Max. rychlost
7,5 km/h
18 km/h
16 km/h
16 km/h
Max. dojezd
(?)
70 km
70 km
(?)

Projekty firem Krupp a Daimler
Vedle evoluční linie obrněnců LK, na které pracoval Joseph Vollmer, se objevovaly také další návrhy lehkých tanků. Mezi jejich zastánce patřil vlivný generálplukovník Max Bauer, jenž se těšil úzkým vztahům se značkou Krupp a od srpna 1918 dohlížel na výrobu německých tanků, byť faktický dohled nad ní vykonával již dříve. Zbrojovka Krupp tedy již na jaře 1918 navrhla vozidlo zvané Leichter Kraftprotze, tedy „lehká motorová kolesna“. Jak napovídá název, mělo jít o lehký dělostřelecký tahač, ačkoliv na pohled vozidlo vypadalo jako malé tančíky, které se dostaly do módy v meziválečných časech. Mělo mít dvoučlennou osádku a jeho výzbroj tvořil jeden 7,92mm kulomet MG 08 v čele korby. Armáda v červnu 1918 zadala kontrakt na dvacet kusů a později byl tento počet zvýšen na 65 vozidel. Některé zdroje naznačují, že vznikl jeden prototyp, avšak žádné snímky se nezachovaly a známe jen výkres. Nesporné je, že značná část německé generality preferovala motorové pancéřované tahače děl před tanky, jak dokazuje též poměrně málo známý fakt, že na Bauerův pokyn vznikly i dva designy dělostřeleckých tahačů na základě LK II, ovšem oba zůstaly jenom na kreslicích prknech. V červenci 1918 předložily firmy Krupp a Daimler další návrh, který obdržel jméno Kleiner Sturmwagen. Tentokrát se již opravdu jednalo o lehký tank nesoucí kulomet či kanon, resp. o přímou konkurenci pro design LK. Armáda projevila jistý zájem a v říjnu 1918 se údajně odehrály testy podvozku, avšak ani v tomto případě neexistují fotografie. Projekt Kleiner Sturmwagen ale úplně nezapadl, protože na něj koncem 20. let navázal pokusný Krupp Leichttraktor, jeden z prvních evolučních kroků směřujících ke vzniku obávaných tanků Wehrmachtu.
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