Panthery u Kurska:
Problematický křest ohněm

Bitva u Kurska vstoupila do historie též coby premiéra německého tanku nové generace. Wehrmacht si od typu Panther sliboval opravdu hodně, ovšem jeho reálné výsledky byly spíš zklamáním. Přestože se vina většinou připisuje zejména technické nevyzrálosti, vinu za neúspěch ve skutečnosti neslo daleko více faktorů.

Střední tank PzKpfw V Panther představoval v německé tankové technologii skutečně zásadní posun. Jestliže impozantní těžký Tiger pořád ještě vycházel z předválečných konstrukcí, pak u Pantheru lze mluvit o fundamentálně zlomovém designu, za což se ale logicky platilo i tím, že přinášel nevyzkoušené prvky a požadoval odlišný výcvik osádek. To se pak logicky odráželo i na bojových výsledcích dvou praporů Pantherů v operaci Zitadelle, jenže zároveň je také třeba zdůraznit, že se hodně projevily rovněž taktické chyby. Navzdory potížím navíc Panther přece jen napověděl, že má opravdu mimořádný potenciál.

Příprava prvního nasazení
Německé zbrojovky sice pracovaly na projektech nových středních tanků již před vypuknutím druhé světové války, ale rozhodující impuls přinesla až invaze do SSSR, kde se Němci potkali se sovětskými obrněnci T-34. Ty nebyly zdaleka bezchybné, avšak jejich kvalita i množství se staly vážným varováním. Wehrmacht tedy vydal specifikace nového středního tanku VK 3002 a v květnu 1942 jako dodavatele vybral společnost MAN, jejíž vozidlo dostalo formální název PzKpfw V a k tomu navíc (zřejmě přímo na návrh Adolfa Hitlera) jméno Panther. Vojsko sice žádalo první sériové exempláře v listopadu 1942, avšak reálně se tak stalo až v lednu 1943, na čemž měla rozhodující podíl opravdu zcela nová konstrukce s řadou inovativních prvků. První testy ukázaly ohromující množství chyb a problémů, což pokračovalo i u dalších kusů, a proto vojsko formálně převzalo první tanky až v květnu 1943, byť generál Guderian pořád tvrdil, že Panther není připraven k boji. Musel se však pořídit názoru Adolfa Hitlera, který trval na tom, že nové tanky budou hrát klíčovou roli v chystané ofenzivě u Kurska. Za tímto účelem tak byl již v lednu 1943 utvořen první speciální útvar pro nové obrněnce, jímž byl 51. tankový prapor (Panzerabteilung 51), po němž v únoru následoval 52. tankový prapor. Oba sice záhy dostaly i své tanky, jenže kvůli řešení technických potíží v podstatě neprobíhal regulérní výcvik, což se nutně muselo projevit na úrovni bojové připravenosti. Zejména řidiči takřka nevěděli, jak mají obsluhovat pohonnou soustavu, navíc vůbec neproběhl společný taktický výcvik jednotky. Do operace Zitadelle tudíž byly oba prapory vyslány naprosto nepřipravené. Vyrazily tam v rámci tzv. Tankového pluku von Lauchert, který dostal název podle svého velitele, kterým byl major Meinrad von Lauchert. Každý prapor měl tabulkový stav 96 Pantherů a kromě toho náležel do pluku ještě štáb s osmi obrněnci, a proto měl celý pluk dvě stovky nových vozidel, ovšem toto číslo zůstalo v bitvě u Kurska pouhou teoretickou hodnotou.

Průběh bojových operací
Transport tanků po železnici k frontě probíhal v ohromném spěchu a vozidla dorazila na místo až začátkem července, tzn. pouze několik dní před začátkem operace. Útok měl začít z pozic u města Tomarovka, již během jízdy však dva Panthery shořely a řada dalších byla poškozena, a tak mohlo 5. července ráno vyrazit do útoku už jen 184 nových obrněnců. Jejich prvním cílem bylo město Čerkasskoje na jihu Kurského oblouku, avšak hned na začátku se velitelé dopustili závažné chyby, když oba prapory příliš rozptýlili. U rokliny Berezovoj poté Němci narazili na husté protitankové překážky a intenzivní palbu sovětských kanonů, které si začaly vybírat daň i na silně pancéřovaných Pantherech. Město Čerkasskoje poté bylo sice dobyto, ale ztráty byly citelné. Dalšího dne se konečně projevila snad nejsilnější stránka nových tanků, tedy špičkový 75mm kanon s výtečným zaměřovačem. Von Lauchertovy tanky se střetly s přesilou T-34, jež sice zvládly vyřadit několik Pantherů střelbou zboku, ale poté Němci začali systematicky ničit „téčka“ skrytá v okopech, když precizně zasahovali jejich vyčnívající věže. Sověti se tedy dali na ústup a Němci pokračovali v ofenzivě, ale ztráty povážlivě narůstaly, takže 7. července měl Tankový pluk von Lauchert již jenom 40 obrněnců, tedy pětinu původního stavu! Za další dva dny, když se Němci blížili k město Obojaň, zbývalo pouhých 16 Pantherů a následujícího dne, když se postup Němců zastavil, fungovalo již pouze deset tanků! Polní dílny ovšem pracovaly dnem i nocí a stavy bojeschopných Pantherů začaly znovu růst, a tak v dalších dnech bojovalo u Berezovky opět zhruba 30 až 40 kusů. Poté již Rudá armáda přešla do protiofenzivy, a proto se Panthery zapojily do intenzivních ústupových bojů. Kromě nepřítele ale ztráty způsobovaly též poruchy, takže když 10. srpna zbytky von Lauchertova pluku přijely do Achtyrky, zbývalo z původních dvou stovek Pantherů pouhých 44 vozidel.

Hledání příčin neúspěchu
Toto číslo vypovídá mj. o obrovském úsilí německých polních dílen a také o intenzitě bojů, ve kterých Panthery zničily údajně asi 267 sovětských tanků, převážně T-34 a KV-1. Vojáci však nebyli příliš spokojeni, jelikož čekali mnohem lepší výkony. Velmi hlasitě zněl názor, že nové tanky představují zklamání a že jsou technicky nevyzrálé. Něco pravdy na tom určitě bylo, ale skutečnost byla daleko složitější, o čemž svědčily detailní zprávy, které pak byly vypracovány pro generála Guderiana a pro generální štáb armády. Rozhodně nejvíc technických nedostatků se týkalo pohonné soustavy, jenže to úzce souviselo s nedostatečným (resp. téměř chybějícím) výcvikem řidičů, kteří nesprávnou obsluhou pochopitelně přispívali k poruchám pohonu. Jako zdroj největšího počtu poruch byla identifikována palivová pumpa, zatímco trochu překvapivě nedocházelo k větším potížím s převodovkou. Mezi nedostatky byla ještě jmenována poměrně malá odolnost vůči minám a nežádoucí aktivace dýmových granátometů kvůli palbě nepřítele. Zprávy ale každopádně dospěly k závěru, že vinu za neúspěch Pantherů nenese zdaleka jenom technika, ale i chyby v oblasti výcviku a taktiky. Tankisté fakticky nedostali čas ani příležitost se připravit a Panthery pak byly ve spěchu poslány do akce v neznámém terénu bez průzkumu a adekvátní podpory. Velení se totiž zjevně domnívalo, že se nové obrněnce obejdou bez krytí křídel a podpory pěchoty, což byla samozřejmě ohromná chyba, protože Panthery potřebovaly tuto spolupráci stejně jako jakékoli jiné tanky. Zprávy však obsahovaly i důvody k optimismu, neboť chválily zejména odolnost čelního pancíře Pantherů i efektivitu jejich zbraní. Osvědčily se jak kulomety, tak výborné 75mm kanony, které dokázaly ničit sovětské tanky na dálku přes 1500 m, v některých případech až 3000 m. Výsledkem pak byla série doporučení v technické i taktické oblasti, jež se postupně implementovala, a tudíž další průběh války ukázal, že Panther byl za vhodných podmínek opravdu excelentní zbraní.
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PzKpfw V Panther Ausf. D
Osádka: 5 mužů
Bojová hmotnost: 44,8 tun
Celková délka: 8,66 m
Celková šířka: 3,27 m
Celková výška: 2,99 m
Motor: Maybach HL 210 P30
Výkon: 485 kW (650 koní)
Max. rychlost: 55 km/h
Max. dojezd: 250 km
Kanon: 75mm KwK 42 L/70
Kulomety: dva 7,92mm MG34
Max. síla pancíře: 100 mm
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