Duel: Renault FT vs. LK-II:
Jak by dopadl boj lehkých tanků?

Do bojů první světové války zasáhl jen jeden typ lehkého tanku, a to známý francouzský Renault FT, ve své době technicky revoluční. Německá armáda ale již také připravovala vozidlo této kategorie pod označením LK-II. Nabízíme vám proto fiktivní scénář setkání těchto dvou vozidel ve válce pokračující do roku 1919.

První britské, francouzské i německé tanky připomínaly gigantické ocelové krabice, jež plnily primárně roli ochránců a podporovatelů pěchoty a byly užívány spíše v malých počtech. Rodil se však také odlišný koncept tanků a jejich nasazení, jenž počítal s velkým množstvím lehčích vozidel, která udolají protivníka svým počtem a pohyblivostí. Tak vznikl Renault FT, který se současně stal prvním tankem s nízkou korbou a otáčivou věží, čímž také předznamenával celý další vývoj tanků. V císařském Německu byla vyrobena odpověď v podobě lehkých obrněnců řady LK, které ale již nasazení v první světové válce nestihly.

Tank s podporou generála Pétaina
V roce 1917 nasadila Francie do boje své první tanky Schneider CA1 a Saint-Chamond, jež se řadily do těžké kategorie a nepředstavovaly právě oslnivé úspěchy. Mezi ty, kdo byli skutečně velmi zklamáni, patřil plukovník dělostřelectva Jean Baptiste Eugène Estienne, pokládaný i za „otce“ francouzských tanků. Právě on se zřejmě nejvíce zasloužil o spuštění výroby obrněnců, jeho původní idea se však oněm obřím plechovým „krabicím“ moc nepodobala. Estienne totiž od začátku navrhoval spíše lehké až střední vozidlo. Když se projevilo, že obrněnce Schneider a Saint-Chamond se moc nepovedly, plukovník Estienne znovu začal prosazovat ideu lehkého tanku, který by sázel spíše na kvantitu než kvalitu. Do role největšího protivníka tanků se totiž dostalo německé dělostřelectvo, jež často dovedlo nepříliš pohyblivé obry „vyřídit“, ale kdyby byl nasazen větší počet menších a pohyblivějších tanků, síly Dohody by slavily úspěch. Tak si to Estienne představoval a touto ideou byl zaujat i průmyslník Louis Renault, který od začátku považoval těžké tanky za slepou uličku. V říjnu 1916 se tak zrodil prototyp, jenž nejprve nosil jméno Char mitrailleur, tj. „kulometné vozidlo“. Povedlo se prosadit i sériovou produkci první stovky kusů, ale lehký tank měl na francouzském ministerstvu obrany řadu nepřátel, a tudíž se k jeho testům přistoupilo až v dubnu 1917. Největším zastáncem nového vozidla se potom stal generál Pétain, neslavně známý kvůli své roli ve druhé světové válce, ale v roce 1917 byl jeho přínos vysoce pozitivní, protože rozpoznal potenciál lehkého tanku. Objednávka byla zvýšena na tisíc kusů a posléze Pétain nařídil vyrobit dokonce 3500 vozidel, jež dostala oficiální název Renault FT. (Často užívaná podoba FT-17 je zejména záležitostí anglických zdrojů, jelikož ve francouzské armádě se tak lehkému tanku nikdy neříkalo.) Nikdo ale nemohl tušit, že se právě zrodilo vozidlo, které velmi významně přispěje k výsledku války a jehož revoluční konstrukce s otočnou věží ovlivní design tanků na desítky let dopředu.

Verze a nasazení obrněnce Renault
Na místo těžkých „krabic“ nastoupil vysoce kompaktní stroj s dvoučlennou osádkou, jenž měl korbu snýtovanou z ocelových plechů o max. tloušťce 16 mm. Na korbě se nalézala věž, která existovala ve třech provedeních, a sice jako hranatá nýtovaná, litá kónická a konečně litá oblá. Do věže se dala zabudovat jedna ze dvou základních zbraní, a to buď 8mm kulomet Hotchkiss se 4200 náboji, nebo 37mm kanon Puteaux se zásobou 238 nábojů. V přední části korby seděl řidič, kdežto ve věži měl místo velitel, střelec a nabíječ v jedné osobě. V malém počtu vznikly dvě zvláštní varianty, a to velitelský TSF s radiostanicí místo zbraní a podpůrný FT 75 BS, do kterého konstruktéři umístili 75mm houfnici. Předpokládalo se, že lehké tanky budou užívány v praporech po 75 strojích (z nich 30 kanonových, 41 kulometných a čtyři velitelské), ovšem i navzdory zapojení několika výrobních linek se těchto stavů v praxi dosahovalo vzácně. Lehké tanky prodělaly „křest ohněm“ 31. května 1918 v bitvě u Ploisy-Chazelle, kde jich zasáhly asi dvě stovky, což byl na poměry „Velké války“ opravdu vysoký počet, generál Pétain však stále zvyšoval objednávky a předpokládalo se, že pro tzv. Plán 1919 (čili ofenzívu do Německa) by mělo být postaveno přes 12 000 kusů! Na této produkci se ovšem již měly podílet i americké a italské továrny, kde vznikaly licenční verze zvané M1917 Six-Ton Tank a FIAT 3000. Jelikož ale válka skončila dřív, než k této ambiciózní operaci mohlo dojít, vzniklo ve Francii „jen“ asi 3600 kusů. Vozidlům Renault FT patřila významná role v několika bitvách v létě a na podzim 1918, mj. v červnu 1918 u Soissons, kde na německé pozice zaútočilo 478 tanků, z nichž bylo 255 lehkých. Důležitost vozidla Renault FT ještě podtrhuje trvání jeho kariéry po válce, neboť tyto tanky poté sloužily v mnoha státech (včetně Československa) a bojovaly v řadě konfliktů. Ačkoli to asi vypadá dosti fantasticky, několik vozidel tohoto typu se prokazatelně zapojilo do bojů dokonce ještě ve válce v Afghánistánu v 80. letech.

Inženýr Vollmer nabízí lehký tank
Význam tanku Renault FT pro evoluci obrněných vozidel ostatně prokazuje i to, jak zapůsobil na Němce. Vojáci císaře Viléma nejprve totiž chtěli na tanky států Dohody odpovědět stavbou ještě většího vozidla, jakési pojízdné pevnosti. Tank zvaný A7V ale příliš nenadchnul a vznikl pouze ve dvaceti kusech. Autor jeho konstrukce Joseph Vollmer pak proto usoudil, že správná cesta patrně povede jinudy. Také německá generalita začala uvažovat o lehkém tanku a zadala konstrukci vozidla, jež mělo vážit cca 8 tun, dosahovat rychlosti 15 km/h a nést kanon ráže 57 mm. Zbrojovka Krupp navrhla tank, jenž by zřejmě byl až příliš lehký a uvezl by jen kulomet, takže přednost dostal Vollmerův návrh s označením Leichte Kampfwagen I (zkráceně LK-I) a v březnu 1918 byl vyroben první prototyp. Vozidlo mělo podvozek, jenž vycházel z koncepce použité u A7V, byl ovšem pochopitelně zmenšený. Na podvozku seděla nýtovaná korba, která se směrem dozadu zvedala, a na její nejvyšší (zadní) části se nalézala otáčivá věž, ve které byl pro začátek instalován 7,92mm kulomet Spandau MG 08. Vozidlo mělo tříčlennou osádku, do níž patřil řidič, velitel (plnící současně roli střelce) a nabíječ. S motorem firmy Daimler-Benz, který dodával výkon 45 kW (60 koní), dosahoval LK-I rychlosti přes 16 km/h a vedl si dobře i v terénu. Navzdory celkem pozitivnímu hodnocení vzešly ze zkoušek prototypu i připomínky, zvláště požadavek silnějšího pancéřování (u LK-I byla tloušťka většiny plechů pouze 8 mm) a silnější výzbroje. Němci navíc získali první informace o francouzském lehkém tanku, jenž byl na přelomu května a června poprvé nasazen v boji a na Němce skutečně zapůsobil. Vollmer se proto pustil do rekonstrukce svého projektu a 13. června 1918 předvedl maketu obrněnce, jenž dostal název LK-II. Generálům se už model zalíbil natolik, že za deset dní objednali 580 kusů, přestože první prototyp LK-II vznikl až v srpnu 1918.

Do výzbroje Maďarska a Švédska
Lehký tank LK-II měl na pohled podobnou koncepci jako jeho předchůdce, představoval však v řadě ohledů zlepšení. Tloušťka pancéřování vzrostla na 14 mm a v zájmu jednodušší výroby zmizela otáčivá věž, místo které se objevilo zvýšení nástavby, v němž bylo zastavěno střeliště pro 37mm kanon Krupp se zásobou 100 nábojů. Kromě toho tank převážel i 7,92mm kulomet, jímž se dalo pálit skrze střílnu v bočních dveřích pro nástup a výstup tříčlenné osádky. Nebyla to ale definitivní konfigurace, protože se předpokládalo, že sériové kusy dostanou do nástavby spíše kanon ráže 57 mm. Kromě toho se plánovalo, že vznikne též kulometná verze, vybavená jedním či dvěma kulomety, které by se měly znovu nacházet v otáčivé věži. Navíc existovaly i plány perspektivně přejít v sériové produkci na standard LK-III, jenž měl mít jaksi „obrácené“ řešení, a to korbu zvyšující se směrem dopředu a mající vepředu otáčivou věž; v ní by se mohl kromě ručně nabíjeného kanonu ráže 37 či 57 mm nacházet eventuálně též 20mm automatický kanon TuF. Žádný z těchto zajímavých nápadů však už nepřekonal stádium návrhu a do konce války byly zhotoveny jen dva prototypy LK-II, byť několik dalších vozidel bylo rozestavěno a existovaly součásti pro desítky dalších. Tanky řady LK s německými kříži proto nikdy do boje nevyjely, dostaly se ovšem do výzbroje armád dvou dalších zemí, jež krátce po válce v utajení zakoupily zmíněné sady součástí a zajistily si pomoc německých expertů, kterým Versailleská smlouva zakazovala pracovat na vývoji tanků doma. Maďarsko takto získalo čtrnáct obrněnců a dalších deset putovalo do Švédska, kde sám Joseph Vollmer asistoval při jejich přestavbě na standard zvaný Stridsvagn m/21. Vyznačovaly se otáčivou věží, v níž se mohl nacházet kanon ráže 37 mm nebo dva kulomety ráže 6,5 mm. Později byly tanky modernizovány na provedení Stridsvagn m/21-29 se silnějším motorem a v této verzi sloužily (přestože ke konci už jen jako výcvikové) dokonce až do začátku 40. let, což samo o sobě ukazuje, že inženýr Vollmer přišel s povedenou a perspektivní konstrukcí lehkého obrněnce.
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Parametry tanku Renault FT
Osádka: 2 muži
Bojová hmotnost: 6,5 tuny
Celková délka: 5,10 m
Celková šířka: 1,75 m
Celková výška: 2,30 m
Motor: benzinový Renault
Výkon: 29 kW (39 koní)
Max. rychlost: 8 km/h
Max. dojezd: 80 km
Max. síla pancíře: korba 16 mm, věž 22 mm
Kanon: 37mm Puteaux

Parametry tanku LK-II
Osádka: 3 muži
Bojová hmotnost: 8,5 tuny
Celková délka: 5,10 m
Celková šířka: 1,95 m
Celková výška: 2,70 m
Motor: benzinový Daimler-Benz
Výkon: 45 kW (60 koní)
Max. rychlost: 16 km/h
Max. dojezd: 70 km
Max. síla pancíře: korba 14 mm
Kanon: 37mm nebo 57mm Krupp

Měření sil
Na střetnutí lehkých tanků sice v první světové válce nikdy nedošlo, je však prakticky jisté, že pokud by konflikt pokračoval až do roku 1919, proti francouzským tankům Renault FT (popř. jejich licenčním derivátům z USA nebo Itálie) by se postavily německé lehké obrněnce LK-II, později možná také LK-III. Ze srovnání obou vozidel vyplývá, že francouzský tank byl o něco lépe pancéřovaný, jeho slabinou však byl nedostatečně výkonný motor, protože německý tank mohl navzdory svojí vyšší hmotnosti jezdit dvakrát rychleji, jelikož měl jednoduše o polovinu silnější pohonný agregát. Renault FT měl zdánlivou převahu z hlediska výzbroje, protože jeho kanon byl montován v otáčivé věži, avšak nemělo by se zapomínat, že u sériové verze LK-II a u pozdějšího tanku LK-III se také patrně počítalo s otáčivými věžemi (jako tomu posléze bylo u švédského typu Stridsvagn m/21), ačkoli prototyp LK-II měl kanon v pevné nástavbě. Navíc by přinejmenším část sériových německých lehkých tanků obdržela děla ráže 57 mm, která by výrazně překonávala ničivou sílu francouzských tanků. Pochopitelně ovšem nelze vyloučit, že by eventuální pokračování války vedlo i k dalšímu rozvoji tanku Renault FT, který by se mohl také třeba pochlubit lepšími parametry. Největší nevýhoda německých typů by však v každém případě neležela v oboru technických parametrů, nýbrž v oblasti výrobních kapacit. I kdyby se totiž třeba Němcům povedlo zkonstruovat po všech stránkách kvalitnější lehký tank, možnosti jejich zbrojovek minimálně o řád zaostávaly za potenciálem zemí Dohody, jež hodlaly nasadit mnohatisícové počty obrněnců. Francouzské tanky Renault FT by tedy patrně nad německými LK-II nakonec zvítězily prostě díky svému množství.
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