Duel: LT vz. 38 vs. PzKpfw III:
Tanková bitva v českém pohraničí

Zkusme si představit, že by Československo nepřijalo mnichovský diktát a následoval by válečný konflikt s Německem. V něm by zajisté hrály významnou úlohu tankové boje, do kterých by Třetí říše vyslala střední tanky PzKpfw III. Na straně ČSR by se mohl ovšem objevit i skutečně excelentní lehký tank LT vz. 38.

Otázka, zda jsme se na podzim 1938 měli bránit a zda jsme se mohli také ubránit, tvoří zřejmě nejvýznamnější téma diskusí o alternativní historii českých zemí. Zcela nepochybné je, že zde byla připravena mobilizovaná armáda se špičkovou morálkou a že náš zbrojní průmysl dovedl zajistit řadu skvělých typů zbraní, mezi nimi také lehké tanky. Naopak Německo nebylo tehdy na konflikt připraveno a mnoho jeho typů výzbroje za československými zaostávalo, což se dá alespoň do určité míry konstatovat mj. o tankové technice.

Tanková historie plná paradoxů
Není žádným tajemstvím, že Československo patřilo ve 30. letech mezi nejvyspělejší země na světě a pohybovalo se též na špičce světového zbrojního exportu. Vývozních úspěchů dosáhly mj. podařené konstrukce obrněných vozidel značky ČKD, a to včetně lehkého tanku, který byl původně znám pod továrním označením TNH. Vznikl v polovině 30. let primárně pro vývozní účely a různé jeho varianty se poté dostaly do armád Íránu, Peru, Švýcarska a Švédska. V roce 1938 se ovšem konalo výběrové řízení na nový tank pro československou armádu a zbrojovka ČKD do něj vyslala mj. vozidlo TNHPS, což byl vlastně derivát TNH uzpůsobený pro domácí podmínky. Při zkouškách ukázal naprostou převahu nad všemi ostatními typy a důstojníci pak již pouze formálně oznámili jeho vítězství, po čemž záhy následovala objednávka prvních 150 sériových kusů lehkého tanku LT vz. 38. Vítězství tohoto typu bylo opravdu zcela zasloužené, protože hlavní konstruktér, ruský emigrant Alexej Michajlovič Surin, odvedl výbornou práci a tento obrněnec byl bez nadsázky jeho mistrovským dílem. Podařilo se mu dokonale vyvážit tři hlavní vlastnosti tanku, tzn. palebnou sílu, odolnost a pohyblivost. Tank byl velice kompaktní, ale vevnitř překvapivě prostorný. Ve věži byl instalován 37mm kanon Škoda a jeden kulomet, druhý kulomet se nacházel v čele korby. Za vynikající pohyblivost vděčilo vozidlo kombinaci výkonného motoru a převodovky, z nichž ale ani jeden prvek nebyl původem československý, protože motor vznikl v licenci švédské firmy Scania-Vabis, zatímco převodovku získala ČKD od britské značky Wilson. K těmto paradoxům se dá ještě připočítat skutečnost, že nejlepší čs. tank zkonstruoval Rus a že se toto výborné vozidlo do naší předválečné armády ani nedostalo, protože tomu zabránily události z podzimu 1938 a jara 1939. Tento tank si tedy posléze získal respekt především ve službách ozbrojených sil Osy.

Nasazení v nesprávných službách
Při diskusích o průběhu hypotetické československo-německé války na podzim 1938 se takřka vždycky činí jedna zásadní chyba, a sice to, že se nepočítá s nasazením tanku LT vz. 38 a jako nejlepší tank československé útočné vozby je brán LT vz. 35. Je ale hodně pravděpodobné, že do takového konfliktu by výborné „osmatřicítky“ nakonec zasáhly. Ona první objednávka 150 kusů sice měla být dokončena až na jaře 1939 a ve skutečnosti všechny vyrobené kusy převzal Wehrmacht, avšak produkce oněch objednaných obrněnců se rozběhla už v létě 1938 a během podzimu 1938 byla část kontraktu (snad několik málo desítek vozidel) z materiálního hlediska víceméně hotova, resp. tyto tanky se nacházely v areálu pražské továrny. Lze proto oprávněně soudit, že v krizové konfliktní situaci by byly dodávky uspíšeny, část rozestavěných obrněnců by byla urychleně dokončena a ve službách čs. armády by zamířila do boje. Ve skutečnosti ale pak tyto tanky posloužily nejlépe právě těm, proti kterým byly vlastně původně vyrobeny, tzn. Němcům, kteří okamžitě poznali, o jak podařenou konstrukci se jedná. Tanku LT vz. 38, který překonával naprostou většinu jejich typů, dali nové označení PzKpfw 38(t) a hned si objednali produkci dalších sérií. Vozidla byla posléze zlepšována (zejména byl zesilován pancíř, jenž se z původních 25 mm nakonec vyšplhal na dvojnásobek) a zapojila se do boje v řadách nejenom armády Německa, ale i několika jeho spojenců. Výkony už potom pochopitelně nepostačovaly na nové tanky protivníků, ale výtečný podvozek se stal základem řady dalších vozidel, z nichž lze uvést mj. stíhač tanků Hetzer. Tanky LT vz. 38 a jejich deriváty ovšem zůstaly ve výzbroji několika zemí ještě mnoho let po válce. Nepochybně se jednalo o nejlepší lehký tank, jenž byl zkonstruován v meziválečném období, a není nijak vzácný ani názor, že LT vz. 38 byl patrně i vůbec nejlepším lehkým tankem druhé světové války.

Pokusné verze německého tanku
Když byla v roce 1934 navržena koncepce dvou hlavních typů tanků německých pancéřových divizí, předpokládalo se, že ten lehčí a pohyblivější bude ničit především obrněnce protivníka, kdežto těžší typ bude likvidovat především bunkry, opevnění či jiné odolnější překážky. Počet tanků v útvarech byl stanoven v poměru 3:1 ve prospěch onoho „lehčího středního“ typu, jenž byl přesněji specifikován v roce 1935. Žádala se hmotnost kolem 15 tun a jako primární zbraň kanon ráže 37 mm, ale s tím, že věž měla umožnit pozdější instalaci kanonu ráže 50 mm. Tyto specifikace byly zaslány několika německým zbrojovkám, z nichž některé vyrobily prototypy. Jako nejlepší se posléze prosadila kombinace podvozku a korby firmy Daimler-Benz s věží od značky Krupp. Roku 1936 obdržel nový střední tank oficiální označení Panzerkampfwagen III Ausführung A, tedy zkráceně PzKpfw III Ausf. A. Vzniklo ovšem pouze deset kusů této verze a ani se třemi následujícími modifikacemi Ausf. B, C a D to nebylo nějak moc odlišné, jelikož z pohledu německé armády šlo spíše o ověřovací série. Pracovalo se především na optimálním pojetí podvozku, protože tank Ausf. A měl pět párů velkých pojezdových kol, avšak u Ausf. B a dalších bylo použito osm párů malých kol, ale jejich uchycení a odpružení se řešilo několika různými systémy. Kromě toho se měnily i další prvky, např. převodovka, servisní otvory nebo velitelská věžička. Za plnohodnotný sériový tank byl proto považován až PzKpfw III Ausf. E, který se začal sériově dodávat v roce 1939. Pokud bychom tedy uvažovali o konfliktu, jenž by se odehrával na podzim 1938, tak by Wehrmacht mohl poslat do boje výhradně tanky PzKpfw III prvních, spíše pokusných verzí, a to deset Ausf. A, stejný počet Ausf. B, 15 tanků Ausf. C, 25 kusů Ausf. D a pět jakýchsi „hybridů“ vzniklých smontováním součástek tanků verzí Ausf. B a D, celkově tedy maximálně 65 obrněnců PzKpfw III.

Rozvíjení potenciálu konstrukce
Výzbroj všech tvořil 37mm kanon, doplněný ve věži jedním 7,92mm kulometem; druhá zbraň shodné ráže se nalézala v čele korby. Teprve v roce 1940 se do nových tanků začaly instalovat ony zamýšlené kanony ráže 50 mm, jež se posléze daly montovat rovněž do některých vozidel starších verzí. Vedle zlepšení výzbroje se zesilovalo i pancéřování, neboť na oněch původních čtyřech ověřovacích obměnách mělo tloušťku necelých 15 mm a chránilo pouze před střelbou z ručních zbraní nebo nanejvýš z malorážových kulometů. Od varianty Ausf. E se tak tloušťka zvýšila na 30 mm a od varianty Ausf. J na 50 mm, od následující modifikace Ausf. L pak byla instalována ještě přídavná ochrana o síle 20 mm, což zůstalo i u závěrečných dvou verzí, které nesly označení Ausf. M a N. Ona poslední uvedená modifikace se navíc mohla chlubit i dělem ráže 75 mm. Všechny popsané změny ale zákonitě zvyšovaly hmotnost tanku, který dle oněch původních specifikací opravdu začínal s 15 tunami, finální sériová varianta však vážila 23 tun. První čtyři pokusné verze měly motor o výkonu 250 koní, což se u varianty Ausf. E zvýšilo na 300 koní, jenže od té doby se již motor nezměnil, takže s rostoucí hmotností obrněnců logicky klesala pohyblivost. Generalita Wehrmachtu si při formulování specifikací v roce 1935 údajně představovala, že „lehčí střední“ tank dosáhne rychlosti až 70 km/h, v praxi však jezdily první verze PzKpfw III rychlostí jenom zhruba poloviční. V možnostech některých pozdějších verzí vozidla sice bylo překročení 60 km/h, což ovšem výrazně poškozovalo podvozek, a proto bylo zakázáno jezdit rychleji než 40 km/h. Výroba tanku PzKpfw III skončila v srpnu 1943, avšak i nadále se dodávaly jeho podvozky, a to především pro útočná děla StuG III. Tank byl nakonec hodnocen vcelku pozitivně, avšak od samotného vzniku konstrukce zabralo hodně dlouho, než mohl naplno využít v boji svůj skutečný potenciál.
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Parametry tanku LT vz. 38
Osádka: 4 muži
Bojová hmotnost: 8,8 t
Celková délka: 4,51 m
Celková šířka: 2,08 m
Celková výška: 2,24 m
Motor: benzinový Praga EPA
Výkon: 93 kW (125 koní)
Max. rychlost: 42 km/h
Max. dojezd: 210 km
Max. síla pancíře: 25 mm
Kanon: 37mm kanon Škoda A7, dva 7,92mm kulomety ZB vz. 37

Parametry tanku PzKpfw III Ausf. C
Osádka: 5 mužů
Bojová hmotnost: 15,9 t
Celková délka: 6,00 m
Celková šířka: 2,81 m
Celková výška: 2,45 m
Motor: benzinový Maybach HL 108 TR
Výkon: 186 kW (250 koní)
Max. rychlost: 35 km/h
Max. dojezd: 165 km
Max. síla pancíře: 14,5 mm
Kanon: 37mm kanon KwK 36 L/45, dva 7,92mm kulomety MG 34

Měření sil
Při porovnávání parametrů československého lehkého tanku LT vz. 38 a německého středního tanku PzKpfw III působí zřejmě překvapivě, že německé vozidlo prakticky ve všech ohledech zaostává. Důvodem je výrazně odlišná historie vzniku obou obrněnců, jelikož československý typ vznikl fakticky jako vrchol „rodiny“ exportních tanků, na kterých se dala ověřit rozmanitá konstrukční řešení, a tak mohla firma ČKD předložit domácí armádě skoro dokonale vyladěný stroj, který potřeboval jen minimální změny. V jeho prospěch logicky hrál také velice vyspělý zbrojní průmysl Československa, za nímž Německo v polovině 30. let, byť to nejspíše vypadá groteskně, v řadě ohledů zaostávalo. Bylo totiž omezováno Versailleskou smlouvou, která mu vývoj řady kategorií techniky zakazovala. První německé obrněnce proto byly do značné míry pokusné, což se týkalo i prvních variant PzKpfw III. Jestliže budeme hodnotit pouze ony čtyři ověřovací verze, které by Německo mohlo na podzim 1938 použít (neboť jiné koneckonců ani nemělo), pak se dá jasně konstatovat, že tank LT vz. 38 je předstihoval z hlediska palebné síly (kanony sice měly nominálně stejné ráže, ovšem typ od Škodovky byl výkonnější), odolnosti i pohyblivosti. Německým tankům by patrně nepomohla ani jejich teoreticky vyspělejší taktika, neboť později tolik obávaný „Blitzkrieg“ by proti perfektně připravené čs. armádě v hornatém terénu pravděpodobně selhal. Naprostou většinu německé tankové výzbroje navíc tvořily typy PzKpfw I a II, z nichž první měl jen kulomety a druhý kanon ráže 20 mm, a proto byly totálně deklasovány dokonce i zavedeným čs. lehkým tankem LT vz. 35, jehož 37mm kanon by mohl způsobit vážné problémy i typu PzKpfw III. A kdyby nakonec opravdu do boje zasáhnul třeba i jen menší počet výtečných lehkých tanků LT vz. 38, je možno usoudit, že by československé tankové síly mohly nad německými „Panzery“ zvítězit.

Vyrobeno kusů
LT vz. 38 (všechny verze): cca 1400
PzKpfw III (všechny verze): cca 5600
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