Tančík vz. 33:
Československý krok do britské slepé uličky

V meziválečném období dosáhly na celém světě velké popularity tančíky, jak se nazývala velmi malá a lehká pásová vozidla, v naprosté většině vybavená pouze kulomety. Takový obrněnec zavedla i armáda ČSR, avšak tančík vz. 33 nakonec dopadl podobně jako další typy této kategorie, protože se celkově neosvědčil.

Tančíky (anglicky „tankettes“) o hmotnosti do tří tun prosazovali zejména Britové, protože se domnívali, že jde o vhodnou cestu k vybudování početných obrněných sil. Podle jejich mínění měl být tančík jakýmsi „obrněným pěšákem“, který dokáže překonat obranu nepřítele, zvláště pak za první světové války tolik obávaná postavení kulometů. Britský nápad inspiroval mnohé země, které také zavedly tančíky, zpravidla na základě britského vzoru Carden-Loyd. Armáda ČSR původně s touto kategorií nepočítala, ale z několika důvodů pak změnila názor a pověřila pražskou firmu ČKD, aby takové vozidlo vyrobila.

Problémy a nutnost úprav
Zakázka pro ČKD představovala do jisté míry překvapení, protože pozici takřka monopolního dodavatele zbraní pro čs. armádu si dlouho udržovala plzeňská Škodovka, jenže pražská firma využila svých kontaktů ve Velké Británii a předložila armádě lákavější nabídku. Nejprve byly koupeny tři vzorové britské tančíky Vickers Carden-Loyd Mk VI a spolu s nimi také práva na licenční výrobu. Během roku 1930 byly britské obrněnce prezentovány velitelům a prodělaly i sérii zkoušek, zatímco továrna ČKD pracovala na výrobě čtyř prototypů, z nichž jeden si měla ponechat a tři měla předat armádě. Tyto tři kusy domácího původu se již v srpnu 1930 dostaly do sestavy Praporu útočné vozby v Milovicích, jenže od začátku je provázely různé problémy, které symbolicky naznačovaly, že tančíky nepředstavují právě ideální konstrukci. Testy trvaly až do konce roku 1930 a docházelo při nich mj. k přehřívání motorů či praskání potrubí, takže tančíky značnou část doby zkoušek strávily ve faktické nečinnosti. Vojáci pochopitelně dávali najevo nespokojenost, a tak výrobce musel přistoupit k velkým úpravám, při nichž se rozsáhle uplatňovaly též osvědčené komponenty z automobilů Praga. Do konce roku 1931 byl k testům připraven rekonstruovaný prototyp, jenž během roku 1932 najezdil asi 4350 km a prokázal, že došlo k výraznému zlepšení. Rekonstrukci posléze absolvovaly i zbylé prototypy, jež mezitím dostaly firemní označení Praga P-I. V dubnu 1933 si tedy armáda objednala 70 kusů obrněnce pod označením tančík vz. 33 (zkráceně také TČ vz. 33) s tím, že za každý měla zaplatit částku 131 200 korun firmě ČKD a navíc licenční poplatek 32 liber britské straně. Vojáci měli dostat 40 kusů již do konce roku 1933, jenže sériová produkce se rozběhla až v listopadu 1933, takže termíny se nepovedlo dodržet. První tančíky vz. 33 tedy byly armádě předány až v únoru 1934 a poslední exempláře vojáci převzali v říjnu 1934.

Technický popis obrněnce
Základní konstrukce tančíku vz. 33 odpovídala britskému vzoru, a tak se jednalo o velmi malé a kompaktní vozidlo s jednoduchou krabicovitou nástavbou. Jeho pásový podvozek obsahoval na každé straně hnací kolo, čtyři pojezdová kola (spojená do dvou „vozíčků“) a napínací kolo. Řízení směru jízdy se dělo klasicky přibrzďováním jednoho ze dvou pásů o šířce 170 mm. Pro pohon sloužil benzinový dvoulitrový čtyřválec Praga ANH, který zajišťoval výkon asi 23 kW, díky němuž mohl 2,3 tuny vážícímu obrněnci zajistit rychlost 35 km/h. Převodovka měla čtyři stupně vpřed a jeden vzad plus redukci pro jízdu v terénu, kde minimální rychlost činila okolo 3,4 km/h. V praxi se tančík v terénu pohyboval průměrnou rychlostí kolem 18 km/h. Palivo se nalézalo v nádrži o objemu 50 litrů a postačovalo na zhruba 100 km jízdy po silnici. Nástavba byla snýtována z pancéřových plechů o tloušťce od 4 do 12 mm, takže chránila nanejvýš proti obyčejným puškovým střelám. V tančíku seděli dva vojáci, a sice řidič vpravo a velitel/střelec vlevo. Každý z nich obsluhoval jeden kulomet ZB vz. 26 ráže 7,92×57 mm. Řidičova zbraň se nacházela v pevné lafetě, takže se zaměřovala celým pohybem obrněnce, zatímco ta velitelova byla umístěna v pohyblivé lafetě s ochranným štítem a rozsahem odměru 50 stupňů. V tančíku se přepravovala zásoba celkem 2600 nábojů. Vzhledem ke kompaktní konstrukci zřejmě příliš nepřekvapí, že osádka neměla právě komfortní pracovní podmínky, protože vnitřní prostor byl velmi stísněný. Oba muži navíc trpěli kvůli hluku motoru, vysoké teplotě a zplodinám, jelikož tančík byl špatně větraný. Někteří pamětnici proto popisují službu v TČ vz. 33 jako vyslovené utrpení a jako činnost, která se měla mužům přidělovat spíš za trest. Je koneckonců příznačné, jaké přezdívky vymysleli tančíkům prostí českoslovenští vojáci, jelikož kvůli velké stísněnosti a nízké odolnosti jim říkali „Sardinky“ či „Plecháče“.

Omezená bojová hodnota
Ostatně také hodnocení velitelů a vojenských odborníků vyznívala negativně, byť samozřejmě používala jiný slovník. Zkušenosti z prvních let provozu totiž vcelku jasně dokázaly, že tančík má značně omezenou bojovou hodnotu. Pro průzkum se nehodil, na úlohu prostředku podpory operací pěchoty měl slabý pancíř a nepostačující výzbroj a ze shodných důvodů se nedal příliš využít ani k podpoře jezdectva, kde vadila i jeho malá rychlost. Neustále se vyskytovaly četné provozní poruchy, na nichž se podílela také nízká kvalita výroby, která podivně kontrastovala s vysokou kvalitou a provozní spolehlivostí automobilů Praga od stejného výrobce. Záhy bylo zjevné, že bojové jednotky prvního sledu čs. armády nenajdou pro TČ vz. 33 rozumné využití, a proto tančíky putovaly k posilovým útvarům ochrany hranic. V jejich sestavě tedy prodělaly omezené bojové nasazení na podzim 1938 proti sudetoněmeckým záškodníkům a na jaře 1939 proti Maďarům na Slovensku, ovšem závěry opět nebyly příznivé. Velitel 2. divize se vyjádřil hodně ostře, když napsal, že tančíky „patří do starého železa, pohromadě drží jenom zázrakem a jízda v nich je nebezpečná“. Po obsazení zbytku českých zemí získal 40 vozidel Wehrmacht a používal je nejspíše pro výcvik řidičů, zatímco 30 kusů přešlo do stavu armády Slovenského štátu. V té se objevily v sestavě různých jednotek, mj. hraničářů či ženistů, ale většina tančíků se reálně nacházela mimo provoz. Několik vozidel se však zapojilo do Slovenského národního povstání, kde sloužily pro dopravu munice a hlídkování. Závěrem lze dodat paradoxní fakt, že firma ČKD posléze vyvinula daleko pokročilejší věžové tančíky řady AH-IV, které si připsaly nemalé exportní úspěchy, do arzenálu čs. armády se však nedostaly. Obrněnec vz. 33 dokázal, že britská idea tančíku byla slepou uličkou. Žádný původní „Plecháč“ se nedochoval, avšak na akcích pro veřejnost se vyskytuje povedená replika.
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Parametry tančíku vz. 33
Osádka: 2 muži
Bojová hmotnost: 2,3 tuny
Celková délka: 2,70 m
Celková šířka: 1,75 m
Celková výška: 1,45 m
Motor: benzinový Praha ANH
Výkon motoru: 23 kW (31 koní)
Max. rychlost: 35 km/h
Max. dojezd: 100 km
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