Výroba německých tanků:
Jak vzniklo dvacet pět tisíc Panzerů

Tank s černým křížem je jistě hlavním symbolem německé „bleskové války“. Stále trvají diskuse o technické úrovni obrněnců či taktických postupech velitelů, ale poněkud menší prostor se věnuje sériové produkci vozidel. Německý průmyslový potenciál ovšem sehrál ohromně důležitou roli a zaslouží si větší pozornost.

Proměny zbrojního průmyslu Třetí říše během šesti let druhé světové války reprezentují velice zajímavý a do značné míry unikátní proces. Ještě v roce 1938 totiž mělo Německo dosti vážné ekonomické problémy (téměř na úrovni státního bankrotu) a do války vstoupilo s ekonomikou de facto mírového charakteru. V průběhu roku 1944 však mělo i navzdory náletům Spojenců a postupu jejich armád neuvěřitelný produkční potenciál, který byl schopen dodávat techniku až do posledních dnů války, což se týkalo též tanků. Německo mělo pochopitelně mnohem menší možnosti než USA, Sovětský svaz či britské impérium, avšak i přesto dokázalo vyrobit zhruba 25 000 tanků a mnoho tisíc kusů dalších obrněnců.

Utajený vznik německých tanků
Jak známo, Německo mělo kvůli Versailleské smlouvě zakázán vývoj a produkci tanků, avšak tento zákaz se již od poloviny 20. let obcházel. Velitelé Reichswehru a šéfové zbrojních firem zpravidla chápali, že tanky reprezentují jednu ze zbraní budoucnosti (ostatně to byl paradoxně i onen zákaz ze strany Dohody, který je o tom přesvědčil), takže pokud by Německo zaostalo, mělo by to vážné důsledky nejen pro jeho vojenský potenciál, ale i pro pozici na trhu. Zkrátka bylo potřeba sledovat technologické trendy, budovat výrobní základnu a připravovat personál, třeba i provizorně a tajně, dokud se nezmění politická situace. Ona změna se dostavila až roku 1933 s nástupem kancléře Adolfa Hitlera, avšak tajný program vývoje tanků se rozběhl o řadu let dříve. Již koncem 20. let tak byly dodány prototypy Leichttraktor a Grosstraktor, u kterých už sama tato krycí označení vypovídají o snaze zmást kontrolní komisi zemí Dohody, zároveň je ale zjevné, že jiné státy o snaze Němců musely neoficiálně dobře vědět. Ony první dva typy nepřinesly úspěch a zůstaly jen v několika kusech, a tak byl v roce 1931 zadán projekt nového lehkého vozidla s krycím názvem Kleintraktor, které ovšem vycházelo z tančíku britské firmy Vickers Carden-Lloyd, jehož jeden kus byl pořízen. Oficiálně šlo o zemědělský traktor, avšak ve skutečnosti se jednalo o budoucí tančík PzKpfw I. V roce 1934 vojáci objednali další tank, tentokrát jako Landwirtschaftlicher Schlepper, tedy zemědělský tahač, jak se nazýval budoucí lehký PzKpfw II. Je ale třeba zdůraznit, že oba tyto obrněnce nebyly projektovány jako stroje, které by měly skutečně bojovat. Armáda potřebovala tanky pro výcvik, kdežto průmysl musel získat zkušenosti s produkcí. To, že PzKpfw I a II byly intenzivně užívány v boji, bylo hlavně důsledkem Hitlerova spěchu, kvůli němuž začala válka dřív, než byly k dispozici nové střední tanky. Ty obdržely krycí názvy Zugführerwagen a Battalionführerwagen, avšak do historie se zapsaly jako střední obrněnce PzKpfw III a PzKpfw IV.

Průběh výroby prvních čtyř typů
Výroba „trojky“ a „čtyřky“ ale nabíhala dost pomalu, provedla se řada změn a vzniklo mnoho počátečních variant, každá obvykle jen v desítkách exemplářů. Při invazi do Polska tak tvořily naprostou většinu tankového arzenálu Wehrmachtu stále ještě tančíky a lehké tanky, ale vedle „jedniček“ a „dvojek“ to byly i typy PzKpfw 35(t) a PzKpfw 38(t), tedy původně české tanky, kterých se Němci zmocnili během okupace. Teprve v roce 1940 nabíhala velkosériová výroba středních obrněnců, které sehrály klíčovou roli při invazi do zemí západní Evropy, v bojích na Sahaře a při invazi do Sovětského svazu. Už boje proti britským a francouzským armádám ale prokázaly, že tančík PzKpfw I s kulometnou výzbrojí již absolutně nevyhovuje, a proto v roce 1940 jeho výroba skončila (nepočítáme-li některé speciální varianty). Ani lehký PzKpfw II ve své „normální“ podobě ve výrobním programu dlouho nevydržel, protože poslední tanky byly dodány koncem roku 1942. Je však třeba dodat, že jeho konstrukce se stala ještě základem pro speciální tanky k průzkumu či podpoře pěchoty (verze Ausf. G, H, J a L), které se vyráběly až do května 1943. Celkově lze ovšem říci, že setkání s tanky SSSR potvrdilo, že Wehrmacht má co dohánět a že střední „trojky“ a „čtyřky“ se blíží limitům svého potenciálu. PzKpfw III však stejně vydržel ve výrobě až do srpna 1943 a typ PzKpfw IV se vyráběl až do přelomu dubna a května 1945, a tak byl i jediným německým obrněným vozidlem, jehož produkce probíhala po celou válku, což podtrhuje cca 8500 dodaných kusů. Je ovšem hodně příznačné, jak se podoba tohoto vozidla měnila, protože „čtyřka“ začínala verzí Ausf. A, která vážila něco přes 18 tun a měla pancíř silný 16 mm, kdežto finální varianta Ausf. N vážila 23 tun a byla chráněna ocelí o tloušťce až 80 mm. Výzbroj tvořil celou dobu 75mm kanon, ačkoli se značně prodloužila jeho hlaveň (z 24 na 48 násobků ráže). V případě „trojky“ se výzbroj změnila ještě více, protože se začalo u 37mm děla a skončilo se u krátké 75mm zbraně.

Přicházejí vozidla nové generace
Střetnutí se sovětskými tanky reprezentovalo i rozhodující podnět pro zrod zcela nových typů, přestože faktem je, že těžký PzKpfw VI Tiger ve skutečnosti hodně čerpal z projektů, jež byly navrženy už před válkou. Jeho sériová produkce se rozběhla v červnu 1942. Doopravdy novou generaci obrněnců však představoval až střední PzKpfw V Panther, jenž sice nesl nižší číselné označení, avšak právě kvůli své úplně inovativní povaze se dostal do výroby až na přelomu let 1942 a 1943. Oba typy měly ovšem společné to, že výroba nabíhala v horečném spěchu, takže kvalita prvních dodaných kusů ani zdaleka neodpovídala požadavkům, což se poté dramaticky podepsalo na výsledcích prvního bojového nasazení „Panterů“. Trvalo mnoho měsíců, než byl nastolen odpovídající standard kvality, jenže to už průmysl Třetí říše stále více trpěl leteckými útoky západních Spojenců, které si vybíraly těžkou daň na výrobních možnostech. Americké i britské bomby ničily továrny a zabíjely dělníky, a proto se v dodávkách objevovaly výpadky a některé série tanků dlouho čekaly na dokončení, protože chyběly součástky od subdodavatelů. Třetí říše na nálety reagovala decentralizací výroby, která se tedy přesunovala do stále většího počtu závodů, což ale zase kladlo velké nároky na dopravu ke konečné montáži. Vedle toho se Wehrmacht začínal chovat racionálněji, pokud jde o počet dodávaných typů, a snažil se hodně redukovat do té doby až absurdní typovou rozmanitost. Objevovaly se nové verze tanků, které byly optimalizovány pro „nouzové“ podmínky, což odrážely jednodušší tvary či snížené počty dílů, např. u tanku PzKpfw IV Ausf. J. Právě „čtyřka“ se měla stát i obětí oněch redukcí, když Hitler v červnu 1944 hodlal zcela zastavit jeho dodávky ve prospěch obrněnců Panther a Tiger a stíhačů tanků Jagdpanzer IV. Zvedl se však velký odpor důstojníků, kteří trvali na tom, že se takový efektivní „tahoun“ jako PzKpfw IV musí dále dodávat, protože „Pantery“ a „Tygry“ se zkrátka nikdy nepodaří vyrábět v adekvátních množstvích.

Koncepce výroby v USA a SSSR
Právě začátek a průběh výroby typů Panther a Tiger lze použít jako dokonalé ukázky toho, jak se lišila produkce tanků v Německu od procesů v USA a Sovětském svazu. Nové tanky sázely primárně na vysokou kvalitu, která měla překonat početní převahu Spojenců, jenže nakonec to byla právě kvantita produkce amerických a sovětských výrobních linek, co slavilo úspěch. Pro USA i SSSR bylo typické využití pásového montážního systému, který byl kompletně převzat od fungování automobilových závodů. Ostatně největší americká zbrojovka v Detroitu vznikla v podstatě na bázi automobilky a největší sovětský závod v Čeljabinsku (kterému se říkalo též „Tankograd“) čerpal i z prací amerických inženýrů, kteří pomáhali budovat sovětský průmysl. Navzdory tomu však přístupy USA a SSSR samozřejmě nebyly zcela stejné. Američané mohli na produkci vynakládat obrovské finance, díky kterým pak provozovali špičkové lisy, raznice, obráběcí stroje a další zařízení, a tak navzdory masové produkci byla výroba kvalitní. Sovětští dělníci pracovali v daleko horších podmínkách a neměli k dispozici moderní nástroje, takže se vysoké kvality dalo dosáhnout jen těžko, ale sovětský přístup o ni ani neusiloval. Tanky a jiné zbraně se vyráběly s ohledem na kalkulovanou životnost, který se počítala zpravidla ve dnech, přímo v boji pak maximálně v hodinách. Právě to umožnilo Sovětům vyrobit asi 55 000 tanků T-34, kdežto americké zbrojovky dodaly 50 000 tanků M4 Sherman. Jen těchto dvou hlavních typů se tudíž dohromady vyrobilo zhruba čtyřikrát více, než kolik Němci vyrobili všech svých tanků. Velkou vypovídací hodnotu mají rovněž časové a finanční náklady na produkci, jelikož na jeden Sherman bylo třeba asi 10 000 člověkohodin a cena činila cca 33 500 dolarů, zatímco Tiger vyžadoval až 300 000 člověkohodin a stál okolo 250 000 marek. Přesný přepočet částky na tehdejší hodnotu dolaru je obtížný a objevují se čísla od 100 000 do 320 000 dolarů, ovšem celkově mnohem vyšší nákladnost je naprosto nepochybná.

Sázka na kvalitu a „Taktzeiten“
Rozdíl spočíval v tom, že Němci až do konce války trvali na vysoké kvalitě produkce a žádali, aby tanky vyráběli vysoce kvalifikovaní dělníci s jakostními nástroji. Zhoršující se podmínky, nálety, zaměstnávání totálně nasazených a jiné faktory logicky vedly k oslabování požadavků, ale základní princip zůstával. Některé německé firmy si sice osvojily „amerikanizaci“ výroby, tedy zavedení montážních linek s plynulým průběhem, avšak většina zbrojovek se stále držela jiného systému, který se označoval německým termínem „Taktzeiten“, tedy cosi jako „taktové kroky“. Zatímco pásová výroba znamená plynulý chod výrobku mezi stanovišti, z nichž každé se většinou stará o jedinou jednouchou operaci, princip „Taktzeiten“ fungoval v krocích, které znamenaly daleko menší počet stanovišť, každé s větším počtem operací. Každé rozpracované vozidlo tedy vždy určitou dobu stálo na stanovišti, kde tým dělníků provedl sérii úkonů, načež se vozidlo přesunulo k dalšímu týmu, kde znovu strávilo předepsanou dobu. To je také důvod, proč na snímcích z německých továren vidíme u rozpracovaných tanků schůdky nebo žebříky, zatímco fotky z USA a SSSR nic podobného nenabízejí. Německá armáda totiž měla k pásové produkci dosti silný odpor a soudila, že tento systém nezajišťuje kontrolu kvality a nedovoluje flexibilně provádět změny. Druhý důvod souvisel s již zmíněnou skutečností, že Němci mívali sklon často zavádět nové verze a i v průběhu sériové produkce provádět změny, a tak sázeli na systém výroby, který toto (pokud byli k dispozici kvalifikovaní dělníci) umožňoval, naneštěstí pro ně ale válečný tlak stále víc odkrýval i jeho slabiny. Fronta totiž „polykala“ tanky tempem před válkou naprosto nepředstavitelným, a tudíž se rozhodujícím faktorem stával prostý počet, zatímco Němci sázeli na technologicky sice hodně důmyslné, ovšem právě proto také výrobně extrémně náročné obrněnce. Sofistikovaný, avšak pro válečné podmínky nevhodný systém tak na přelomu dubna a května 1945 zákonitě zkolaboval.
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Výroba samohybných děl
Ačkoliv se hlavní pozornost věnuje sériové produkci tanků počínaje malým PzKpfw I a konče obrovskými „Tygry“, nemělo by se zapomenout ani na samohybná děla, jimž ostatně příslušel v rámci německé válečné mašinérie vysoce důležitý status. Různé typy samohybných houfnic, útočných děl (tedy obrněnců pro přímou podporu pěchoty) či stíhačů tanků poskytovaly cenné služby u dělostřelectva, pěchoty i obrněných sil, čemuž proto odpovídala také produkční čísla. Některé typy sice vznikly v pouhých desítkách kusů, ovšem jiné se mohly chlubit i tisícovými počty. „Jedničkou“ bylo v tomto směru nepochybně útočné dělo Sturmgeschütz III (StuG III), protože se zpravidla uvádí výroba celkem 9250 kusů, tedy více než u nejvíce vyráběného typu tanku PzKpfw IV. Jelikož se další exempláře postavily na podvozcích vyřazených tanků, bylo těchto obrněnců dodáno ještě více, a proto dnes někteří znalci připouštějí, že by celkový počet vozidel StuG III od ledna 1940 do dubna 1945 mohl být i vyšší než „magických“ 10 000. Jisté je, že šlo o nejpočetnější typ obrněného vozidla německých ozbrojených sil. Dalším typem, na jehož produkci lze hledět s obdivem, byl stíhač tanků Hetzer, jenž využíval podvozek lehkého tanku PzKpfw 38(t), tzn. vlastně původně českého LT vz. 38. Výroba probíhala jenom zhruba rok (od dubna 1944 do dubna 1945), přesto však vzniklo asi 2800 exemplářů. Jako kontrast se dá uvést technicky špičkový, avšak výrobně náročný stíhač tanků Jagdpanther, jenž se vyráběl od ledna 1944 do dubna 1945 a byl předán v počtu zhruba 415 kusů. Ze samohybných houfnic se stal nejpočetnějším typem Hummel se 724 exempláři.

Spojenecké odhady německé výroby
Velitelé západních armád i Rudé armády samozřejmě vždycky chtěli vědět, jaké počty vozidel s černými kříži proti nim stojí. Mezi důležité úkoly zpravodajských služeb tudíž spadala snaha nějak určit produkční výsledky německých tankových továren. Ze zpětného pohledu je zřejmé ohromné přeceňování německých schopností, jelikož např. v roce 1942 dospěly sovětské tajné služby k názoru, že Německo vyrobilo 19 800 tanků, ale ve skutečnosti to bylo „jen“ asi 6000. Pro rok 1943 se odhadovalo, že by Třetí říše zvládla opět kolem 20 000 tanků, byť v důsledku náletů a problémů s pracovní silou byl odhad snížen o zhruba 25 %, takže na asi 15 000 tanků. Reálné výrobní číslo však bylo jen něco přes 12 000. Západní zpravodajské služby však činily chyby přinejmenším stejně velké, protože např. Američané v roce 1943 soudili, že Němci jsou schopni vyrábět okolo 18 000 tanků ročně. Právě v tomto roce se ale dostavila zásadní změna, protože po invazi do Itálie se do rukou západních expertů dostal větší počet německých tanků, což umožnilo do odhadů zapojit poněkud sofistikovanější aparát. Právě tehdy vznikl „problém německých tanků“, jak se v matematice dodnes označuje otázka určení celkového počtu prvků množiny, známe-li pořadová čísla náhodně určených prvků. Díky ukořistěným tankům se totiž dala určit sériová čísla podvozků, motorů či převodovek, jež posloužila coby základ složitých, avšak překvapivě přesných statistických výpočtů. Původní zpravodajské odhady usuzovaly, že Němci dokázali v letech 1940 až 1942 vyrábět cca 1400 tanků měsíčně, ale statistické výpočty tvrdily, že šlo „jen“ o zhruba 250 vozidel. Německé dokumenty získané po válce pak ukázaly, že skutečné číslo v onom období činilo cca 255 kusů. Není tedy divu, že „problém německých tanků“ dosud představuje velmi oblíbený matematický příklad, byť je nutno zdůraznit, že jeho použitelnost pro odhady výroby je dnes již omezená. Existují totiž nepříliš složité nástroje, jak případné výsledky hodně zkreslovat, především generování sériových čísel na základě vzorců, jež zná jen výrobce, a proto když matematici nepřítele očekávají prostou číselnou řadu, musejí jejich výpočty zákonitě vést ke zcela chybným závěrům.
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