Duel: PzKpfw II vs. BT-7
Lehké tanky za zenitem

Při zahájení operace Barbarossa byl druhým nejpočetnějším tankem v německé armádě PzKpfw II, zatímco k jeho hlavním protivníkům se řadil sovětský BT-7. Oba sice patřily mezi lehké tanky, ačkoli vznikly podle úplně odlišných požadavků. Spojoval je však fakt, že v roce 1941 již byly koncepčně zastaralé.

V roce 1935 byly do výzbroje německé a sovětské armády zavedeny nové typy lehkých tanků, tehdy považované za vrchol této kategorie techniky. Současně se ovšem od sebe zásadně lišily pojetím, protože německý PzKpfw II představoval „klasický“ lehký tank pro podporu pěchoty a průzkum, kdežto sovětský BT-7, u kterého již samotné označení mluvilo o rychlosti, náležel mezi tzv. křižníkové neboli „jezdecké“ tanky pro rychlé manévrové operace. Za šest let se oba typy střetly v úvodní fázi německé invaze do SSSR, kde výsledky jejich nedostatků naznačily, že se předválečná konstrukční filozofie lehkých tanků vyčerpala.

„Traktor“ s kanonem a kulometem
V roce 1934 měla německá armáda pořád jen lehké tanky (či spíše tančíky) PzKpfw I a zadání na vývoj středního tanku se teprve rodilo. Pro překonání této prodlevy bylo rozhodnuto zavést do služby výkonnější lehký tank, vážící kolem 10 tun a vybavený 20mm kanonem. Požadavky německé armády putovaly do firem MAN, Henschel a Krupp, které na jaře 1935 prezentovaly své prototypy do projektu s krycím označením LaS 100 (Landwirtschaftlicher Schlepper, tedy zemědělský traktor). Vítězem se stal typ značky MAN, která ještě do konce roku 1935 dodala armádě první zkušební sérii strojů s novým jménem Panzerkampfwagen II (běžně zkracováno na PzKpfw II) neboli SdKfz 121. Podvozek měl šest párů malých pojezdových kol a obrněnec se vyznačoval typickým nesymetrickým tvarem korby, která byla vpředu prodloužená vlevo a vzadu naopak vpravo. Pancíř korby i věže měl max. sílu 14,5 mm a ve věži se nacházel kanon KwK 30 L/55 ráže 20 mm a kulomet MG 34 ráže 7,92 mm, zásoba střeliva pro ně činila 180 a 1425 kusů. Ve věži seděli dva muži, a sice velitel-střelec a radista-nabíječ, kdežto místo řidiče se nacházelo vpředu. Motor měl výkon cca 97 kW. Poté vznikly další předsériové verze, které prodělaly řadu změn, a tudíž se definitivní sériová podoba nazvaná PzKpfw II Ausf. A značně odlišovala od prvních strojů. Podvozek měl pět párů větších pojezdových kol a výkon motoru dosahoval cca 140 kW. Verze Ausf. B se vyznačovala převážně technickými zjednodušeními, provedení Ausf. C však již odráželo zkušenosti z nasazení tanků ve španělské občanské válce, kde se projevila nedostatečná odolnost, a tak verze Ausf. C obdržela přídavné pancéřové pláty pancíře. Jistým „vybočením“ ze základní vývojové linie „Panzeru dvojky“ byly verze Ausf. D a E, které vznikly jako odpovědi na požadavky velitelů tankových divizí na velmi rychlý tank. Měly čtyři páry velkých pojezdových kol, novou převodovku a pancíř silný až 30 mm. Jezdily rychlostí 55 km/h, v praxi se ovšem příliš neosvědčily.

Vrchol vývoje a odvozená provedení
Vývoj základní linie tanků PzKpfw II pokračoval obměnou Ausf. F, u níž se max. síla pancíře shodovala s onou výše zmíněnou „odbočkou“, takže činila zhruba 30 mm. Coby standard byla montována velitelská kopule, jež se dřív objevila pouze pokusně na některých vozidlech Ausf. C. Ona základní vývojová linie lehkého tanku touto variantou vlastně skončila, ovšem posléze vznikla i čtyři další vozidla, která z hlediska označení náleží do „rodiny“ PzKpfw II, ačkoli se prakticky jedná spíše o vzdálené příbuzné. Obrněnce Ausf. G, H a L byly vytvořeny primárně jako průzkumné tanky a poslední z nich (zvaný rovněž Luchs) patřil v této kategorii ke špičce, zatímco stroj PzKpfw II Ausf. J sloužil pro palebnou podporu pěchoty a měl pancíř s enormní tloušťkou asi 80 mm, což zvýšilo jeho hmotnost na 18 tun. Sériová produkce tanků PzKpfw II pokračovala až do prosince 1942 a vzešlo z ní 1856 kusů, ale podvozek obrněnce samozřejmě posloužil jako základ pro různá další účelová vozidla. Z těch uveďme coby nejdůležitější typy plamenometný tank Flammpanzer II, plovoucí tank Schwimmpanzer II, samohybnou houfnici Wespe ráže 105 mm a stíhače tanků Marder II vyzbrojené protitankovými kanony ráže 76,2 či 75 mm. Pokud jde o reálné bojové nasazení, jeho špičku prodělal tank PzKpfw II při útoku na západní Evropu, do něhož zasáhlo zhruba tisíc kusů, které slavily v rámci rychlých obrněných divizí značné úspěchy. Během operace Barbarossa již byla k dispozici i finální verze Ausf. F a celkově do SSSR vstoupilo 746 vozidel PzKpfw II, jež tak byla po středním tanku PzKpfw III druhým nejpočetnějším typem. V konfrontaci se sovětskými lehkými tanky řady BT a T-26 se „dvojka“ pořád ukazovala jako poměrně efektivní, ale proti středním a těžkým tankům neměla nejmenší šanci. Díky vozidlům PzKpfw II získala německá armáda v letech 1939–1941 veliké zkušenosti, avšak během roku 1942 je musela z fronty stáhnout a používat pro výcvik a v týlu, protože jejich pancíř a výzbroj již naprosto nedostačovaly.

Americké kořeny sovětské „Bětušky“
Kořeny sovětských „rychlých tanků“ řady BT (bystrochodnyj tank) sahají až do 20. let, kdy se americký konstruktér J. Walter Christie snažil prosadit novou konstrukci podvozku obrněných vozidel. Jeho tanky měly pojezdová kola odpružená pomocí kyvných úhlových ramen, což ale nebyla ta hlavní zvláštnost; tu představovala možnost „shodit“ pásy a jezdit jen na kolech, což vozidlům na pevném povrchu samozřejmě umožňovalo mnohem vyšší rychlost. Na Západě se sice Christie příliš neprosadil, zato však uspěl u Rudé armády, která rozpoznala potenciál jeho vynálezu a koupila prototypy jeho vozidel M1931, které se dostaly do SSSR trochu paradoxně pod stejným krytím, pod jakým byl záhy vyroben německý PzKpfw II, tedy jako „zemědělské traktory“. Každopádně posloužily jako prototypy tanků řady BT a v roce 1932 začala sovětská armáda odebírat první sériové tanky BT-2, vyzbrojené 37mm kanony. Vozidla řady BT se pak neustále zdokonalovala, ve verzi BT-5 byl použit kanon ráže 45 mm a v roce 1935 se objevilo provedení BT-7, kterým tato dodnes vysoce kontroverzní vývojová linie vyvrcholila. Základní příčinou stále velmi sporných hodnocení „Bětušek“ (jak se tankům série BT v SSSR říkalo) je sama koncepce, která nade všechno preferovala rychlost. Tank BT-7 poháněl původně letecký motor M-17T, vlastně licenční verze německého dvanáctiválce BMW VI, který produkoval na tehdejší poměry u tanků ohromující výkon 500 koní. Daní za to byla ovšem extrémní spotřeba paliva. Na pásech dosahoval BT-7 rychlostí přes 50 km/h, ale pokud se dostal na silnici a pásy „shodil“, mohla se ručička tachometru vyšplhat přes hodnotu 70 km/h. Kvalitní byla i výzbroj ve formě 45mm kanonu 20-K (zásoba 172 nábojů) a dvojice 7,62mm kulometů DT, z nichž se jeden nalézal ve věži vedle děla, kdežto druhý mířil z věže vzad. Osádku tvořil řidič v korbě a velitel (jenž plnil současně roli střelce) a nabíječ ve věži.

Tank jen pro útok, nikoli pro obranu
Naprosto zásadní nevýhodou BT-7 ale bylo slabé pancéřování, které na čele korby dosahovalo tloušťky 22 mm a všude jinde bylo ještě mnohem slabší. Tuto slabinu jasně potvrdilo nasazení starších vozidel řady BT ve Španělsku a angažmá BT-7 v „zimní válce“ proti Finsku, což bylo i hlavním důvodem, proč se v pozdějším vývoji začalo tlačit na výrazné zvýšení odolnosti. Dá se zjednodušeně říci, že vynecháním schopnosti „shazovat“ pásy a zesílením pancéřování byla z řady BT odvozena konstrukce legendárního T-34. Pokud se ale opět vrátíme k BT-7, pak ani ten se po celou dobu nevyráběl beze změn. Původní verze z roku 1935 měla válcovou věž, ale roku 1937 se přešlo na známější variantu s věží ve tvaru komolého kuželu. V menších počtech se vyráběly „dělostřelecké“ tanky BT-7A, které měly ve věži 76mm dělo KT, vhodné zejména k podpoře pěchoty. Vznikly též tanky mostní, plamenometné a dálkově řízené (tzv. teletanky), ovšem zajisté největší význam měla varianta BT-7M (někdy také BT-8) z roku 1939, v níž byl „nenasytný“ benzínový motor nahrazen dieselem V-2, později použitým rovněž v T-34. S ním se jízdní dosah prakticky zdvojnásobil a blížil se 500 km. To jen potvrdilo, že se Rudá armáda chystala nasadit „bétéčka“ v obrovských útočných operacích; ostatně možnost jízdy na kolech se v SSSR s jeho špatnou sítí silnic dala použít jen velmi omezeně. Tanky BT předvedly svoje přednosti naplno vlastně jen jednou, a to roku 1939 na řece Chalchyn-Gol, kde úplně rozdrtily slabé obrněnce Japonců. V obraně proti německému útoku ale byly jejich výsledky jednoduše žalostné. Dokonce i 20mm kanony lehkých tanků Wehrmachtu snadno prorážely slabý pancíř, jenž „bétéčka“ chránil, sovětský 45mm kanon však nestačil proti německým středním tankům. Tanky trpěly špatnou údržbou a osádky neovládaly obranné operace. Celkově bylo zhotoveno 5328 exemplářů BT-7, avšak z nich byla téměř polovina během roku 1941 zničena! BT-7 byly používány až do konce války a ještě v srpnu 1945 bojovaly v Mandžusku, ale to byla skutečně již labutí píseň tohoto dosud kontroverzního obrněnce.
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Takticko-technická data tanku PzKpfw II Ausf F.
Osádka: 3 muži
Bojová hmotnost: 9,5 tun
Celková délka: 4,81 m
Celková šířka: 2,28 m
Celková výška: 2,02 m
Typ motoru: benzínový Maybach HL 62 TRM
Výkon motoru: 104 kW (140 koní)
Max. rychlost: 40 km/h
Max. dojezd: 200 km
Tloušťka pancíře: 14,5 až 30 mm
Hlavní výzbroj: 20mm kanon KwK 30 L/55
Pomocná výzbroj: 7,92mm kulomet MG 34

Takticko-technická data tanku BT-7 model 1937
Osádka: 3 muži
Bojová hmotnost: 14 tun
Celková délka: 5,66 m
Celková šířka: 2,29 m
Celková výška: 2,42 m
Typ motoru: benzínový Mikulin M-17T
Výkon motoru: 373 kW (500 koní)
Max. rychlost: 72 / 52 km/h (kola / pásy)
Max. dojezd: 250 km
Tloušťka pancíře: 10 až 22 mm
Hlavní výzbroj: 45mm kanon 20-K
Pomocná výzbroj: dva 7,62mm kulomety DT

Měření sil
Ačkoli PzKpfw II i BT-7 patří do kategorie lehkých tanků, jejich konstrukce se od sebe hodně odlišovaly. Německý obrněnec vznikl coby produkt snahy překonat časovou a funkční mezeru mezi malými tančíky PzKpfw I a vyvíjenými středními PzKpfw III a IV, v každém případě se však jednalo o kompromisně a tehdy celkem „normálně“ pojaté vozidlo. Naproti tomu tankem BT-7 vyvrcholila zvláštní sovětská vývojová linie rychlých „jezdeckých“ tanků, u kterých šlo primárně o rychlost, resp. o kombinaci manévru a palebné síly. Výkonné motory a „hybridní“ podvozky (resp. možnost jezdit na kolech i pásech) tak dávaly vozidlům řady BT fenomenální pohyblivost a 45mm kanon byl koncem 30. let pořád poměrně efektivní zbraní proti tehdejším tankům, nabízel i slušný střepinový účinek proti „měkkým cílům“. Za to všechno však musely tanky BT-7 platit obrovskou cenu v podobě slabého pancíře a náročné údržby. Když německé divize vpadly do SSSR, ukázaly se obrněnce BT-7 jako vysoce zranitelné nejen děly středních tanků PzKpfw III a IV, ale také 20mm kanony PzKpfw II. Sovětský 45mm kanon si sice mohl poradit s pancéřováním německých lehkých tanků, ale proti středním obrněncům Wehrmachtu nestačil. Na výsledcích BT-7 se katastrofálně podepsala také špatná údržba a výhradně útočně zaměřený výcvik osádek. Německý PzKpfw II nebyl vlastně ničím tak výjimečný, ale v rámci doktríny „bleskové války“ odvedl dobré služby. BT-7 byl naopak až moc „extrémně“ řešený a pro obranu SSSR se vůbec nehodil. Jeho „papírové“ výkony byly sice fenomenální, ale pokud budeme oba obrněnce hodnotit v celkovém taktickém a strategickém kontextu, pak vychází ze srovnání lehkých tanků jako lepší německý PzKpfw II.
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