Duel: T-26 vs. PzKpfw 35(t):
Soumrak meziválečných lehkých tanků

Éra mezi světovými válkami přivedla na scénu množství typů lehkých tanků, jež se měly nasazovat i proti jiným tankům. Tato koncepce se ovšem záhy ukázala jako zavádějící, a to zejména na východní frontě. SSSR tam vsadil na tanky T-26, kdežto v zemích Osy byl rozsáhle užíván původně československý LT vz. 35.

Názor na vhodný způsob nasazování lehkých tanků prošel řadou změn. Před druhou světovou válkou bylo vcelku oprávněné počítat s jejich použitím i v intenzivních bojích, protože mnoho středních tanků postrádalo silný pancíř, a proto se lehké tanky mohly jevit jako vhodné zbraně i v protitankovém boji. Plánovalo se také jejich nasazení při podpoře pěšáků, což koneckonců řada armád viděla jako hlavní poslání tanků obecně. Zaznívala však rovněž varování, že slabý pancíř a lehká výzbroj těchto vozidel nabízejí jenom krátkou perspektivu, takže se brzy budou hodit pouze k průzkumu či střežení týlu. Na samém počátku války se lehkým tankům nevedlo špatně, avšak invaze do Sovětského svazu přinesla zlom.

Sovětská verze britského obrněnce
Ve starší ruskojazyčné literatuře se o sovětských tancích z meziválečné éry píše většinou jaksi neochotně a stručně. Příčiny pro to jsou nejspíše dvě, jednak zahraniční původ designů mnoha z nich a jednak skutečnost, že vesměs nešlo o právě nejlepší konstrukce, což velmi kontrastuje s legendárními typy jako T-34, KV či IS. Příkladem takového problematického typu je i T-26, který vznikl na bázi britského tanku Vickers Mark E, známého podle váhy základní verze také jako Vickers 6-Ton Tank. Sovětům šlo o získání lehkého tanku, který by se dal produkovat ve skutečně masových počtech, jejich vlastní konstrukční snahy ovšem nevedly k úspěchu, takže v květnu 1930 podepsali s britskou zbrojovkou dohodu o koupi 15 exemplářů jejího obrněnce a o licenčních právech. Dokonce i poté se Sovětský svaz pokusil vytvořit na základě britských tanků vlastní vozidlo, ale prototypy nazvané TMM zklamaly, takže bylo nakonec rozhodnuto, že se bude vyrábět zkrátka kopie tanku Vickers, jenž se vyznačoval neobvyklou konstrukcí se dvěma samostatnými věžemi vedle sebe. Originální podoba vozidla měla v každé z věží jeden kulomet Vickers, který v sovětské verzi nahradila zbraň DT ráže 7,62 mm. A to byla vlastně i jediná důležitá změna, kterou SSSR provedl u první sériové verze tanku, která se pod jménem T-26 začala vyrábět v roce 1931 v leningradském závodě Bolševik. Od začátku ale bylo jasné, že nový tank má řadu nedostatků. Kromě slabého pancéřování šlo i o skutečnost, že kulomety omezovaly možnost otáčení věží a celkově nabízely malou palebnou sílu, takže se záhy začala zkoumat výkonnější výzbroj. Od roku 1932 se proto vyráběla obměna, jež nesla v jedné z věží 37mm kanon, avšak bylo zřejmé, že kvůli stísněnému prostoru věží nejde zdaleka o optimální řešení. Následně tak proběhla zásadní konstrukční změna, když vznikla verze T-26 vzor 1933, která nesla pouze jedinou věž. Navzdory tomu se však palebná síla dramaticky zvýšila, jelikož v této věži byl zabudován výkonný kanon kalibru 45 mm.

Neustálá snaha zvyšovat odolnost
Cesta k nové variantě však nebyla snadná, protože kanon zpočátku vykazoval problémy, které vyžadovaly konstrukční změny samotné zbraně i věže. Jako zajímavost lze dodat, že zpočátku byly vyráběny obrněnce s nýtovanou věží, která se shodovala s tou na tanku BT-5, a teprve po několika stovkách kusů se přešlo na definitivní variantu se svařovanou věží. Korba tanku však zůstala nýtovaná a síla pancíře nikde nepřesahovala 15 mm. Do produkce modelu 1933 se pak zapojila i továrna ve Stalingradu a výrobní čísla začala impozantním způsobem narůstat, takže ve druhé polovině 30. let se z T-26 stal páteřní typ sovětských tankových útvarů. Vylepšování však neskončilo, protože se měnil např. zaměřovač nebo maska kanonu. To samozřejmě vedlo k pomalému růstu hmotnosti tanku, což se následně kompenzovalo zavedením silnější podoby motoru, který měl také licenční původ (jeho vzor vytvořila britská firma Armstrong Siddeley). V roce 1938 se tvar věže změnil z válcového na komolý kužel; síla pancíře zůstala shodná, ale šikmé stěny zvýšily jeho efektivitu. Bylo to skutečně potřebné, jelikož již při prvním bojovém nasazení T-26 v občanské válce ve Španělsku vyšla najevo jeho značná zranitelnost. Následně došlo i k zešikmení stěn korby, která se také začala vyrábět jako svařovaná, ale další nasazení, jež proběhlo v tzv. zimní válce proti Finsku, opět potvrdilo, že T-26 nepostačuje. Na obrněnce se pak instaloval přídavný pancíř (tato verze dostala jméno T-26E), jenže narůstající hmotnost zhoršovala pohyblivost vozidla a další zvýšení výkonu motoru nebylo možné. Bylo zřejmé, že T-26 vyčerpal svůj vývojový potenciál, takže na začátku roku 1941 doběhla sériová produkce. Ve chvíli německého útoku vlastnila Rudá armáda asi deset tisíc (!) tanků T-26 a také spoustu odvozených vozidel, mj. tanky velitelské, plamenometné a ženijní. T-26 utrpěly strašné ztráty, za nimiž kromě slabého pancíře stála i poruchovost, ale navzdory tomu se poslední exempláře zúčastnily dokonce ještě bojů v Mandžusku v srpnu 1945.

Od prvních potíží ke spokojenosti
Tank, který se do dějin druhé světové války zapsal pod německým názvem PzKpfw 35(t), měl československý původ. Původně byl navržen paradoxně jako reakce na posilování německých tankových vojsk, a to v roce 1934, kdy armáda ČSR objednala nový lehký tank, který by mohl zvládnout i manévrový boj a ničení tanků nepřítele, nikoli jenom podporu pěchoty. O zakázku se ucházela plzeňská Škodovka a pražská ČKD, a přestože zvítězila první z nich, vozidlo bylo nakonec vyráběno v obou podnicích, které ještě během výběrového řízení uzavřely kartelovou dohodu. O celé kauze se hovoří jako o těžce zkorumpované, navzdory tomu ovšem čs. armáda získala kvalitní bojové vozidlo, byť nikoliv ihned. Lehký tank, jenž obdržel oficiální označení LT vz. 35, totiž na začátku vykazoval velké problémy. Kromě vysokého procenta zmetkových součástek se jednalo o poruchovost systému řízení, jenž využíval pneumatické posilovače, což byl sice prvek velmi zajímavý a progresivní, jenže nevyzkoušený. V důsledku toho se výrazně protáhly vojskové zkoušky, které skončily až v roce 1937. V průběhu výroby se posléze dařilo potíže odstraňovat, tank „vyzrál“ a dostal se na kvalitní úroveň. Díky té naprosto jednoznačně převyšoval pravděpodobné německé protivníky, tedy tančíky PzKpfw I a lehké tanky PzKpfw II, z nichž první nesl jenom kulomety a druhý kanon ráže 20 mm, zatímco v československém obrněnci se nacházel kanon ráže 37 mm. Také z hlediska odolnosti byla situace zřejmá, neboť německá „dvojka“ měla pancéřování o max. tloušťce 14,5 mm, kdežto ocel chránící LT vz. 35 dosahovala síly až 25 mm. „Pětatřicítka“ se dokonce mohla klidně měřit s prvními variantami německého středního tanku PzKpfw III, ovšem nedostala k tomu příležitost. První nasazení se odehrálo v září 1938 proti sudetoněmeckým ozbrojencům, poté proběhly boje proti Maďarům, v éře druhé republiky však ztratila armáda o tyto tanky zájem. Uvažovalo se o jejich odprodeji do zahraničí, ale většina zamýšlených obchodů již neproběhla.

„Pětatřicítky“ ve službách Němců
Jediným státem, kam byl LT vz. 35 normálním způsobem exportován, se stalo Rumunsko, jež ho používalo pod jménem R-2. Vozidla vyrobená pro naši armádu tak v březnu 1939 padla do rukou německých okupantů, kteří měli z tanku poněkud smíšené pocity. Na jedné straně viděli jeho vyspělost a uvědomovali si, že v hypotetické válce na podzim 1938 by jim tyto obrněnce zřejmě nadělaly velké problémy, na druhou stranu si ovšem všimli i problematického systému řízení. A jelikož náš zbrojní průmysl již měl připravený excelentní lehký tank LT vz. 38, který jasně převyšoval ostatní typy své kategorie, Němci se rozhodli, že ve výrobě „pětatřicítky“ již nemá smysl pokračovat. Přesto však těmito tanky nepohrdnuli a pod označením PzKpfw 35(t) je zařadili do výzbroje Wehrmachtu, především do 1. lehké divize, v jejíchž řadách se zapojily do bojů proti Polsku. Následně se tato jednotka změnila na 6. obrněnou divizi a vedla si velice dobře během bojů v západní Evropě. Proti překvapenému a nepřipravenému protivníkovi byl i zastarávající lehký tank účinnou zbraní, ačkoliv zničení nebo poškození 45 ze 106 nasazených kusů v tažení ve Francii bylo i určitým varováním. Po invazi do Sovětského svazu pak už bylo zřejmé, že PzKpfw 35(t) nevyhovuje aktuálním požadavkům. Potvrdily to ztráty vozidel nejen v německé armádě, ale i v ozbrojených silách dalších členů Osy, protože kromě již zmíněných Rumunů nasadili „pětatřicítky“ také Slováci a Bulhaři. Pro výkonné kanony sovětských tanků představovaly meziválečné lehké tanky Osy poměrně snadné terče, v případě PzKpfw 35(t) se přidávalo ono problémové řízení, které v podmínkách ruské zimy notoricky selhávalo. Nebylo překvapivé, když velení Wehrmachtu nařídilo stáhnout „pětatřicítky“ do pomocné služby, tzn. pro střežení týlu a akce proti partyzánům, byť několik tanků tohoto typu bojovalo i u Moskvy. Armády německých spojenců či satelitů je ovšem používaly dále a uvádí se, že v Bulharsku se pro výcvikové účely udržovaly dokonce až do 50. let.
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Parametry tanku T-26 vz. 1933
Osádka: 3 muži
Bojová hmotnost: 8 tun
Celková délka: 4,62 m
Celková šířka: 2,44 m
Celková výška: 2,19 m
Typ motoru: benzinový GAZ T-26
Výkon motoru: 68 kW (91 koní)
Max. rychlost: 30 km/h
Max. dojezd: 120 km
Max. tloušťka pancíře: 15 mm
Výzbroj: 45mm kanon 20K a dva 7,62mm kulomety DT

Parametry tanku PzKpfw 35(t)
Osádka: 4 muži
Bojová hmotnost: 10,5 tun
Celková délka: 4,90 m
Celková šířka: 2,06 m
Celková výška: 2,37 m
Typ motoru: benzinový Škoda T-11/0
Výkon motoru: 90 kW (120 koní)
Max. rychlost: 34 km/h
Max. dojezd: 190 km
Max. tloušťka pancíře: 25 mm
Výzbroj: 37mm kanon Škoda A3 vz. 34 a dva 7,92mm kulomety ZB vz. 35 nebo vz. 37

Měření sil
Vozidla T-26 a LT vz. 35 reprezentují typické ukázky meziválečné konstrukční školy lehkých tanků, od kterých se očekávalo, že se zapojí i do operací proti tankům nepřítele. Proto dostaly (pochopitelně na tehdejší poměry) celkem účinnou výzbroj v podobě kanonů ráže 45, resp. 37 mm. Ve shodě s tehdejšími trendy byl také relativně slabý pancíř, byť československé vozidlo na tom přece jen bylo zřetelně lépe, zatímco u sovětského T-26 se jeho nízká odolnost vlastně řešila po celou dobu jeho výroby. Druhým velkým nedostatkem sovětského lehkého tanku byl nízký počet vojáků ve věži, jelikož dva muži museli zvládat funkce velitele, střelce i nabíječe. Naopak LT vz. 35 již odpovídal novému trendu, který propagovalo zejména Německo a který žádal tříčlennou osádku věže, která pak mohla efektivně plnit všechny tři role. Pokud lze něco jmenovat jako největší nedostatek „pětatřicítky“, byl to paradoxně její snad nejvíc progresivní prvek ve formě nového systému řízení. Ten byl složitý a poruchový, což se následně projevilo v podmínkách ruské zimy. Ztráty PzKpfw 35(t) znamenaly jejich převelení do jiných rolí, kde se i zastaralý lehký tank dovedl uplatnit, zatímco problémy T-26 (a také jiných problémových konstrukcí tanků z 30. let) přesvědčily Rudou armádu o nutnosti vytvořit naprosto jinak pojaté lehké a střední tanky. Celkově lze říci, že T-26 nabízel o trochu větší palebnou sílu, ale fatálně zaostával v odolnosti a pokusy o její zvýšení zase snižovaly pohyblivost. V tomto smyslu byla československá konstrukce LT vz. 35 přece jen vyváženější.

Vyrobeno kusů
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T-26: 11 218
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