Cesta k Tigeru:
Evoluce německých těžkých tanků

PzKpfw VI neboli Tiger je nesporně nejpopulárnějším německým tankem druhé světové války, všechny peripetie jeho vývoje už ovšem tolik známé nejsou. Jaká motivace vlastně za tímto projektem stála? Proč návrh firmy Henschel vyhrál nad favorizovaným tankem značky Porsche? A jak vypadaly plány výroby „Tygra“?

Mnohdy se uvádí, že Tiger vznikl především proto, aby německá armáda získala zbraň, jež by si spolehlivě poradila s pancířem sovětských těžkých tanků. To je však značně zjednodušující, protože těžké tanky byly v Německu projektovány a stavěny již před druhou světovou válkou, na což Tiger zákonitě navazoval, ačkoli setkání se sovětskými tanky řady KV jeho zrod hodně urychlilo. Navzdory své působivé síle však Tiger nakonec reprezentoval značně konzervativní design, neboť neobsahoval některé přelomové prvky, které se zpočátku navrhovaly, např. dělo se zužujícím se vývrtem hlavně nebo hybridní pohon.

Začínají utajované experimenty
Jak známo, podle Versailleské smlouvy nesmělo Německo vyvíjet ani vyrábět obrněná bojová vozidla, ale tento zákaz byl tajně porušován. Už od poloviny 20. let se tedy rodily nové tanky, oficiálně označované jako „traktory“, „tahače“, „velitelská vozidla“ apod. Zpočátku šlo pouze o lehké či střední obrněnce, ale v říjnu 1932 se rozběhl projekt vozidla, které lze považovat za první těžký tank, byť i o tom se stále vedou diskuse. Obrněnec zvaný Neubaufahrzeug („Nově postavené vozidlo“) totiž vážil 23,4 tun, což odpovídalo spíše střední kategorii, a navíc dosud není jasné, jaké záměry s ním německá armáda vlastně měla. Výzbroj tvořily dva kanony ráže 75 a 37 mm. Kromě dvou prototypů ale vznikly pouze tři „sériové“ kusy, jež byly v roce 1940 poslány do Norska, kde plnily převážně propagandistickou úlohu. Wehrmacht se soustředil na střední tanky PzKpfw III a IV, jež měly tvořit páteř jeho výzbroje, ačkoli to neznamená, že by se těžší vozidla úplně ignorovala. Od října 1935 vedlo armádní velení diskuse o novém tanku, který by měl přes 50 mm silný pancíř, vážil by okolo 30 tun a nesl by vysokorychlostní kanon ráže 75 mm. Počátkem roku 1937 tedy byly sestaveny specifikace tanku, jenž dostal označení DW (Durchbruchswagen, „Průlomové vozidlo“). Společnost Henschel zhotovila dva pokusné podvozky DW1 a DW2 a do ledna 1942 vznikla malá série vozidel, která se občas označovala také jako PzKpfw VI (7,5 cm), ačkoliv známější jsou jako VK30.01(H). Armáda totiž zavedla nový systém označování návrhů tanků, kde VK zkracovalo Vollkette („pásový“), následovalo číslo uvádějící zamýšlenou hmotnost v tunách a pořadové číslo návrhu od příslušné firmy, jež byla určena písmenem v závorce. VK30.01(H) proto znamenalo návrh 30tunového tanku, a to první takový od firmy Henschel. Čtveřice kusů dostala věže Krupp se 75mm kanony KwK 37 L/24 a sloužila pro výcvik. Stojí za zmínku, že firma Henschel tady poprvé použila jeden svůj typický prvek, a sice překrývající se pojezdová kola.

Projekt s revolučním kanonem
V polovině roku 1939 požádala armáda o další projekt těžkého tanku, tentokrát nazývaný AW (Artilleriewagen, „Dělostřelecké vozidlo“). Prvotní záměry byly skutečně ambiciózní, protože se předpokládal kanon ráže 105 mm, pancíř o síle 100 mm a hmotnost až 80 tun, záhy se však požadavky poněkud umírnily. Měl stačit 80 mm silný pancíř, takže váha se měla udržet kolem 30 tun, což se pak zvýšilo na 36 tun. Tank se měl nazývat PzKpfw VI (7,5 cm) Ausf. B a jeho stavbou byla pověřena opět firma Henschel, a proto projekt dostal jméno VK36.01(H). Měl to být v podstatě zvětšený tank podle návrhu DW, pro nějž měl Krupp vyvinout věž s dělem ráže 105 mm, které by sloužilo zejména pro ničení opevněných objektů, jenže v květnu 1941 přišla změna názoru. Na základě střetů s těžce obrněnými tanky Britů a Francouzů vznikl požadavek na tank schopný probíjet jejich pancíř, takže prioritu již neměly trhavé střely velké ráže, nýbrž vysokorychlostní průbojné granáty. 36tunový tank měl dostat kanon Waffe 0725, novou zbraň užívající tzv. Gerlichův princip neboli zužující se vývrt hlavně. U komory měla hlaveň ráži 75 mm, ale u ústí pouze 50 mm (některé zdroje uvádějí 55 mm), což ohromně zvyšovalo rychlost střel. Firma Henschel obdržela zakázku na šest kusů VK36.01(H), zatímco Krupp měl vyrábět věže, ale do jara 1942 vznikl jen jediný podvozek pro jízdní testy. Ambiciózní projekt kanonu Waffe 0725 musel být zastaven, protože speciální střely vyžadovaly velké množství wolframu (na každý granát asi 1 kg), kterého mělo Německo nedostatek, takže jako jediná cesta se jevila vyšší ráže kanonu. Podle části pramenů firma Henschel nakonec postavila i oněch zbylých pět podvozků VK36.01(H), které byly upraveny na tovární jeřáby, ale jisté to není. Nesporné však je, že na konci prosince 1939 došlo k zásadní změně, která ovlivnila celý vývoj těžkých tanků. Předsedou poradního orgánu pro záležitosti tanků, tzv. Panzerkommission, se totiž stal vysoce talentovaný a ambiciózní konstruktér Ferdinand Porsche.

Koncepce profesora Porscheho
Coby nepochybně nadaný a schopný vizionář opakovaně usiloval o vývoj nového tanku, takže armáda jej na konci roku 1939 pověřila projektem obrněnce o váze mezi 25 a 30 tunami, který ponese kanon ráže přinejmenším 75 mm, optimálně 105 mm. Porsche se svým týmem se hned pustil do práce na projektu s firemním názvem Typ 100, kdežto armáda jej vedla pod jménem VK30.01(P). Pokud předchozí pokusy společnosti Henschel byly celkem konzervativní a jako jedinou novinku přinesly ono řešení pojezdových kol, Porsche přišel s něčím naprosto novým. Tvrdil, že tank o takové váze vyžaduje agregát s výkonem, který se nedá efektivně přenášet za pomoci klasické převodovky. Řešení měla nabídnout koncepce, kterou Porsche prosazoval již řadu let, a to spojení vzduchem chlazených spalovacích motorů a elektromotorů. Vozidlo tedy mělo mít hybridní pohonnou soustavu, protože spalovací motory měly pohánět generátory, jež posléze zásobovaly proudem elektromotory, jež otáčely hnacími koly. Porsche nechal postavit zkušební podvozek VK30.01(P), který byl znám také jako Leopard a užíval dva desetiválcové motory Steyr Typ 100, kdežto dvojici generátorů a motorů vyrobila značka Siemens. Zkoušky podvozku začaly v červenci 1941, zatímco firma Krupp už v té době vyvíjela novou věž, v níž se měl nalézat kanon ráže 88 mm, blízký příbuzný slavných protiletadlových děl, jež se velice osvědčila i jako protitankové zbraně. V době zkoušek VK30.01(P) se však již vědělo, že tento tank se sériově vyrábět nebude. 26. května 1941 se konala porada Panzerkommission, které se zúčastnil i Adolf Hitler a která přinesla pro vývoj těžkých tanků další významné změny. Hitler totiž pro nový obrněnec požadoval čelní pancéřování o síle 100 mm a kanon, jenž by na dálku 1000 m probil pancéřování o tloušťce 100 mm, ale onen nový Kruppův 88mm kanon KwK 36 s hlavní délky 56 násobků ráže na to nestačil. Větší zbraň by žádala novou věž, takže by nutně docházelo k dalším změnám, a tudíž k velkému zpoždění.

Dvojice konkurenčních vozidel
Na schůzce tak bylo přijato rozhodnutí, které v zásadě odpovídalo německému zvyku zavádět nová řešení v průběhu sériové výroby. Přepokládalo se, že se nejprve postaví stovka obrněnců s kanony KwK 36 L/56, ale od 101. kusu se bude montovat přepracovaná věž s novým dělem, které zajistí Hitlerem požadovanou průbojnost. Každopádně bylo jasné, že hmotnost obrněnce vzroste, a proto nový Porscheho návrh obdržel název VK45.01(P), zatímco profesorův tým jej znal pod vnitřním označením Typ 101. Armáda však oslovila také společnost Henschel, takže paralelně se rodil také typ VK45.01(H). Ferdinand Porsche vyšel z VK30.01(P), zatímco jeho konkurent použil coby základ demonstrátor VK36.01(H), ale pro oba se počítalo s Kruppovou věží s kanonem KwK 36 L/56. Porscheho tým měl ve vývoji na začátku náskok a bylo známo, že se profesor těší dobrým osobním vztahům s Adolfem Hitlerem, takže se obecně očekávalo, že kontrakt na velkosériovou výrobu získá právě jeho typ. Inženýři firmy Henschel tak neměli důvod přicházet s nějakými revolučními nápady, takže se tank VK45.01(H) držel dosavadních zvyklostí. Znovu byla použita překrývající se kola podvozku, zatímco k pohonu sloužil motor Maybach HL 210 P45 s výkonem 480 kW a mechanická převodovka Olvar. Pancéřové desky, jež měly max. tloušťku 100 mm, byly vertikální, takže z tohoto hlediska se nový tank nikterak nelišil od předválečných „Panzerů“. Také Ferdinand Porsche sáhl ke kolmému pancíři, ovšem tank Typ 101 měl pochopitelně onu hybridní soustavu pohonu, jež zahrnovala dva desetiválce Steyr Typ 101, dva elektrické generátory a dva elektromotory. Od února 1942 se nové vozidlo označovalo i jako PzKpfw VI, ovšem dosud nepadlo rozhodnutí, který z návrhů bude nakonec ten definitivní. Armáda totiž počítala s výrobou malé série obou typů a teprve výsledky z boje měly pomoci zformulovat finální verdikt, takže Henschel získal kontrakt na sto VK45.01(H) a závod Nibelungwerke měl vyrobit stovku VK45.01(P).

Zrození sériové podoby „Tygra“
Plány došly až tak daleko, že Erwin Rommel dostal slib, že na podzim 1942 získá dva prapory Porscheho obrněnců. Armáda totiž předpokládala, že se vzduchem chlazené motory budou do pouště hodit, což samo o sobě nebyl špatný předpoklad, ovšem skutečnost se nakonec ukázala být úplně odlišnou. Navzdory zdánlivě rychlému vývoji a počínající sériové výrobě podvozků se totiž VK45.01(P) potýkal s problémy, které vycházely právě z jeho převratného pohonného systému. V plné síle se to projevilo 20. dubna 1942, tzn. na Hitlerovy narozeniny, kdy mu obě konkurenční značky měly předvést terénní jízdy svých prototypů. Obě sice vyrobily prototypy pro demonstrační testy, kterým vedle nacistického „Vůdce“ přihlížely i další osobnosti včetně Göringa či Speera, ovšem obecně favorizovaný VK45.01(P) zaznamenal totální debakl. Ihned po opuštění nákladní rampy zapadnul do bahna, z něhož jej pak musel vytáhnout konkurenční VK45.01(H), což bylo nepochybně velmi ponižující. Porscheho tank brzy zapadl znovu a jeho pohonná soustava opakovaně selhávala, navíc se ukázal být pomalejším než Henschelův tank. Jasnou předností VK45.01(P) bylo pohodlnější ovládání, v tomto směru byl elektrický přenos výkonu skutečně lepší, avšak jeho nespolehlivost jej činila pro praktické použití v bitvě takřka nepoužitelným. V červenci 1942 byl tudíž projekt VK45.01(P) formálně zastaven a společnost Henschel získala kontrakt na sériovou produkci vozidla VK45.01(H), jehož služební označení PzKpfw VI Ausf. H se změnilo na Ausf. E, k čemuž přibylo bojové jméno Tiger. Plán výroby se však ještě měnil, protože nejprve se zamýšlely dodávky jenom 330 kusů základní verze, po nichž mělo následovat 170 tanků Tiger H2. Ty měly dostat 75mm kanony Rheinmetall o délce 70 násobků ráže, v podstatě zbraně KwK 42 určené pro tank Panther. Navíc stále platilo, že se „první Tygr“ pokládá vlastně jen za přechodné řešení, než vznikne onen definitivní těžký tank vybavený novým Kruppovým kanonem s delší hlavní.

Složitý vývoj obrněnce Tiger II
Firma Henschel proto předložila koncept VK45.02(H), což byl v podstatě Tiger přepracovaný tak, aby mohl dostat věž s 88mm kanonem s délkou hlavně 71 násobků ráže, ale toto řešení se jevilo jako obtížně realizovatelné. Armáda navíc přišla s dalšími požadavky, jelikož chtěla mj. skloněné pancéřování. Henschel tedy rozpracoval nový návrh nazvaný VK45.03(H), ale pořád se nevzdával ani Ferdinand Porsche. Hodlal totiž prosadit sériovou výrobu zmodernizovaného těžkého tanku jménem VK45.02(P), který opět počítal s elektrickým přenosem výkonu. Firma Krupp designovala novou věž zejména s ohledem na Porscheho tank, neboť navzdory debaklu VK45.01(P) se opět sázelo spíše na vítězství nekonvenčního profesora, kdežto firma Henschel preferovala výše zmíněný 75mm kanon firmy Rheinmetall. Vojáci ale v červenci 1942 odmítli jeho instalaci do těžkých tanků, zatímco firma Krupp vyráběla padesát věží optimalizovaných pro projekt VK45.02(P), což zahrnovalo i elektrický pohon. Navíc Hitler v lednu 1943 nařídil, aby síla čelního pancéřování nového těžkého tanku narostla na 150 mm, a v únoru přibyl ještě požadavek armády na kompatibilitu s vyvíjeným středním tankem Panther II. To vše zákonitě zpožďovalo a komplikovalo vývoj, a tak sériová produkce původní podoby vozidla Tiger (tzn. PzKpfw VI Ausf. E) běžela mnohem déle, než se plánovalo. Porscheho obrněnec VK45.02(P) byl opět zamítnut (ale armáda si objednala tři pokusné podvozky, z nichž minimálně jeden byl zřejmě opravdu postaven) a až v listopadu 1943 byl vyroben první VK45.03(H), tedy prototyp budoucího tanku PzKpfw VI Ausf. B neboli Tiger II, který dostal 88mm kanon KwK 43 L/71. Sériová výroba se rozběhla v únoru 1944, prvních padesát kusů však mělo věže vytvořené pro VK45.02(P), které se ovšem musely nejprve uzpůsobit pro hydraulický pohon, a teprve pak se montovaly standardní sériové věže. Firma Henschel tak do konce války vyrobila celkově 1355 obrněnců Tiger Ausf. E a 492 vozidel Tiger Ausf. B.
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Další osudy „Porscheho Tygrů“
Přestože v létě 1942 došlo k definitivnímu rozhodnutí, že těžký tank Tiger bude dodávat firma Henschel, objevil se další velký problém. Továrna Nibelungwerke totiž vyrobila sto podvozků Porsche Typ 101 neboli VK45.01(P). Sešrotování by znamenalo obrovské plýtvání, a proto se muselo najít vhodné řešení. 91 podvozků tak posloužilo jako základ stíhačů tanků Panzerjäger Tiger (P), známějších spíš pod jménem Ferdinand (a po úpravách jako Elefant). Tři podvozky se přestavěly na vyprošťovací vozidla Bergepanzer Tiger (P) či prostě Bergetiger (P), tři měly posloužit pro stavbu obrněných buldozerů Rammtiger, které se měly uplatňovat při městských bojích (ale patrně zůstalo jen u plánů a modelů), a jeden byl modifikován na variantu Typ 102 s hydraulickým přenosem výkonu. Zbylé dva exempláře dostaly Kruppovy věže s 88mm děly a vzniklá vozidla nazvaná Truppenübungsfahrzeug sloužila jako výcviková. Jedno z nich bylo počátkem roku 1944 upraveno na velitelský tank Panzerbefehlswagen VI (P), který dostal dva motory Maybach HL 120 TRM, přídavný čelní pancíř a antimagnetickou pastu Zimmerit. Pak byl začleněn do štábní roty 653. praporu těžkých stíhačů tanků (tedy Elefantů) a v dubnu 1944 zamířil na východní frontu, kde byl v červenci zničen.

Srovnání parametrů tanků VK45.01

Henschel
Porsche
Osádka
5 mužů
5 mužů
Bojová hmotnost
57 tun
60 tun
Délka korby
6,32 m
6,60 m
Celková délka
8,45 m
9,54 m
Celková šířka
3,70 m
3,20 m
Celková výška
2,88 m
2,90 m
Typ motoru
HL 210 P45
2× Typ 101
Výkon motoru
480 kW
2× 230 kW
Max. rychlost
45 km/h
35 km/h
Max. dojezd
125 km
105 km
Zásoba munice
92 granátů
60 granátů
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