Duel: M18 Hellcat vs. PzKpfw VI Tiger:
Zimní zápasy ocelových šelem

Na jedné straně slabý pancíř, ale výtečná pohyblivost, zatímco na straně druhé nesmírně odolný pancíř, jenže malá rychlost. Řeč je o střetech amerických stíhačů tanků s těžkými obrněnci Třetí říše, které se odehrávaly mj. během bitvy v Ardenách. Která konstrukční a taktická koncepce se ukázala jako úspěšnější?

Jen málo typů německé vojenské techniky budilo u protivníků takové obavy jako „Tygr“, tedy slavný tank PzKpfw VI. Prostí sovětští, američtí či britští vojáci věděli, že šanci na úspěch jim zajišťuje jen početní přesila či výhodné taktické postavení a že porážka „Tygrů“ bude nejspíše vykoupena velkými ztrátami středních tanků. Existovala ale i jiná cesta, kterou reprezentovaly stíhače tanků. Kombinace rychlosti a palebné síly se měla stát „stříbrnou kulkou“, jež překoná těžce odolné, avšak neohrabané německé obrněnce. Jako vrchol tohoto přístupu se zrodil M18 Hellcat, jedno z nejrychlejších pásových vozidel všech dob.

Sázka na rychlé „křižníky“
Doktrína tankových jednotek americké armády na počátku druhé světové války vnímala tanky jako nástroj, který poskytuje pěchotě podporu při prolamování nepřátelských linií. Tanky poté měly rozšířit průlom, směřovat do týlu protivníka a pomáhat pěšákům při likvidování zbylých míst odporu. Tanky US Army se samozřejmě neměly vyhýbat střetu s nepřátelskými obrněnci během vlastního postupu, ale o obranu proti případnému tankovému útoku protivníka se měly starat zejména tažené protitankové kanony. Zprávy o bojích ve Francii v roce 1940 však vedly k posilování názoru, že protitankové zbraně musejí být pohyblivější, protože tažené kanony se prostě nedokázaly přemisťovat a soustřeďovat tak rychle, aby mohly chránit ono místo, kde se protivník snaží o průlom linie. Experimentovalo se proto s montáží kanonů na nákladní auta či polopásové transportéry a 1. prosince 1941 formálně vznikl nový druh vojsk, který nesl název Tank Destroyer Force. Jeho velitelem se stal podplukovník Andrew D. Bruce, který ale tvrdil, že vývoj stíhačů tanků musí nabrat jiný směr. Prosazoval motto „Seek, Strike, Destroy!“ (tedy „Hledej, udeř, znič!“) a představoval si vozidlo, jež bude jakýmsi ekvivalentem křižníku, resp. propojí vysokou rychlost a palebnou sílu, kdežto tanky chápal jako pomalé „bitevní lodě“. Pro nový stíhač tanků se nejprve počítalo s 37mm kanonem, avšak záhy bylo jasné, že tento kalibr nestačí. Proti sílícím pancířům toho stále méně dokázaly i 57mm zbraně, takže jako vhodná se jevila ráže 76,2 mm. Takové dělo tedy dostal stíhač tanků M10 na podvozku M4 Sherman, ale Bruce tomuto designu oponoval a žádal něco mnohem rychlejšího. Proběhla řada experimentů a jako nejslibnější se jevil návrh automobilky Buick, jež tedy v lednu 1943 získala kontrakt na stavbu šesti prototypů T70 GMC (Gun Motor Carriage). Šlo o velmi lehký obrněnec, jenž nesl kanon M1A1 ráže 76,2 mm v otevřené věži a nabízel skutečně výjimečnou pohyblivost. Bruce byl nekriticky nadšen, ale zaznívaly i skeptické hlasy.

Redukce výrobních plánů
Mnozí důstojníci varovali, že proti pancířům nových německých tanků nebude 76,2mm kanon stačit, a prosazovali další zvětšování ráže. Výsledkem se stal typ M36, který fakticky spojoval design M10 a nové 90mm dělo. Bruce, v té době už generál, však pořád sázel na program T70 a svým vlivem jej dokázal „protlačit“ do fáze sériové výroby pod názvem M18. Bojové jméno Hellcat, které používala společnost Buick, v US Army nikdy nemělo oficiální status, ačkoli se samozřejmě běžně uplatňovalo. Původní plány říkaly, že vznikne 8986 kusů, jenže nakonec se výroba zastavila po 2507 exemplářích (včetně prototypů), z nichž navíc okolo 650 odpovídalo různým odvozeným pomocným vozidlům. Bruce se tedy dočkal jen asi 1850 svých vysněných „protitankových křižníků“. Redukce plánů pochopitelně odrážela zjištění z reálného provozu a nasazení M18, jež dorazily do Evropy v květnu 1944. Brzy se ukázalo, že se jedná o nesmírně kontroverzní design, a spory o něj ostatně stále trvají. Měl původně letecký hvězdicový motor Continental, jenž byl spojen s tehdy revoluční samočinnou převodovku Torqmatic. Pokrokový byl také podvozek, jelikož M18 jako první sériově vyráběný obrněnec US Army dostal závěsy s torzními tyčemi. Vážil jen 17 tun, takže se mohl chlubit oficiální maximální rychlostí 55 mil za hodinu, resp. 88 km/h, ačkoli ve skutečnosti zvládal bezmála 100 km/h. Logicky však za to platil minimální ochranou osádky, jež navíc pracovala ve velmi stísněných podmínkách. Také se potvrdila ona varování před nedostatečnými účinky děla ráže 76,2 mm. Alespoň částečným řešením se stala nová munice HVAP s wolframovým jádrem, kvůli níž se již v předstihu začal vyrábět zdokonalený kanon M1A2 s úsťovou brzdou. Munice HVAP umožnila probíjet i čelní pancéřování tanků Panther na vzdálenost až 1000 m, avšak s mimořádně odolnými „Tygry“ si Hellcat mohl zpravidla poradit jen při palbě do boků.

Proč „Tygry“ budily strach
Bez nadsázky se dá říci, že německý PzKpfw VI Tiger přesně odpovídal myšlenkám generála Bruce, jenž popisoval tanky jako těžce pancéřované, ale pomalé „bitevní lodě“. Vznik a vývoj proslulého německého obrněnce již byly popsány mnohokrát, a proto zde je uveďme, že firma Henschel na jaře 1942 se svým projektem zvítězila nad návrhem firmy Porsche a že nový tank se dostal do sériové výroby v červenci téhož roku, aby již v září absolvoval první křest ohněm na východní frontě. Vývoj obrněnce silně ovlivnily požadavky Adolfa Hitlera, který chtěl, aby tank chránila ocel silná až 100 mm a aby obdržel kanon, jenž na 1000 m prostřelí pancéřování o síle 100 mm. Specifikacím průbojnosti ovšem plně vyhověl až pozdější Tiger II, jelikož nesl výkonnější podobu 88mm kanonu. „Tygr“ byl nepochybně impozantním vozidlem, ačkoliv se musí zdůraznit, že konstrukčně to byl v podstatě dosud „předválečný“ tank, jelikož společnost Henschel nechtěla riskovat a vytvořila celkem konzervativní design. To se jí ostatně vyplatilo, protože konkurenční Porscheho tank neuspěl především právě díky řadě progresivních, ovšem nevyzrálých a problematických technologií. Tiger tedy při letmém pohledu vyhlížel spíše jako zvětšená podoba středního tanku PzKpfw IV, takže spojenečtí vojáci je zpočátku zaměňovali, což mělo leckdy fatální důsledky. Zvláště u amerických vojáků se pak stalo zvykem hovořit o takřka všech německých tancích jako o „Tygrech“, z čehož vycházela i mnohá nedorozumění, v každém případě to však ukazuje, že těžké obrněnce vzbuzovaly obavy, někdy přímo paniku. V arzenálu spojenců se nacházelo jen málo zbraní, které mohly s „Tygry“ efektivně bojovat, a proto i menší skupinky německých těžkých tanků dokázaly vyhrávat nad přesilou amerických, britských či sovětských vozidel. S tím ostatně těsně souvisí též jeden nepříliš často zmiňovaný paradox, který se týká strategické a taktické situace.

Německé taktické postupy
Wehrmacht byl budován jako velmi lehká armáda pro rychlé průlomové operace, a proto před válkou a v její první fázi sázel především na rychlé manévry. Koncept „bleskové války“ uspěl do určité místy navzdory technickým parametrům, protože první tanky Wehrmachtu za svými soupeři v lecčems výrazně zaostávaly. Důrazu na rychlé útočné manévry tedy odpovídaly také předpisy tankové taktiky, které věnovaly obraně opravdu minimální prostor. Tankové prapory a pluky nacvičovaly zejména tři druhy útočných akcí. Standardní postup se jmenoval Vorbut a dá se popsat jako střetné sražení, protože se jednalo o postup tankové jednotky (nejméně čety) s podporou pěchoty, dělostřelectva a dalších sil proti nepříteli, jenž se právě pokouší zaujmout pozice. Jestliže ony podpůrné síly nebyly k dispozici, sáhlo se k metodě Sofortangriff („rychlý útok“), jež měla obvykle podobu širokého klínu, kdy dvě roty tankového praporu postupovaly vpřed, zatímco třetí rota zajišťovala krytí boků. Poslední metoda obdržela jméno Angriff nach Vorbereitung („útok po přípravě“) a představovala nasazení celého praporu (případně i pluku) s podporou proti nepříteli, který už zaujal připravené obranné pozice. Je také velice příznačné, že se tyto metody shodovaly u jednotek středních i těžkých vozidel. V době příchodu „Tygrů“ se však již obracela strategická situace a Hitlerova říše musela přecházet do obrany, pro niž se těžké tanky hodily daleko více. Na bázi praktických zkušeností osádek a velitelů se tak tvořily nové postupy. Tanky měly zaujmout pozice, jejich osádky si měly rozdělit palebná pole a poté vyčkávat, než se útočící protivník přiblíží, aby jej pak překvapily hromadnou palbou na krátké vzdálenosti, byť kvalitní německé kanony a zaměřovače umožňovaly střílet i na velkou dálku. Poslední šancí pro uplatnění útočných taktických metod na západní frontě se proto stala právě ofenziva v Ardenách, které se rozsáhle zúčastnily i tanky Tiger a Tiger II. Významný podíl na zastavení jejich útoku měly i americké stíhače tanků.
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Parametry M18 Hellcat
Osádka: 5 mužů
Bojová hmotnost: 17 tun
Celková délka: 6,65 m
Délka korby: 5,28 m
Celková šířka: 2,87 m
Celková výška: 2,58 m
Typ motoru: Continental R-975 C1
Výkon motoru: 254 kW (340 koní)
Max. rychlost: 88 km/h
Max. dojezd: 170 km
Max. tloušťka pancíře: 25 mm
Kanon: 76,2mm M1A1/A2 (45 nábojů)
Kulomet: 12,7mm M2HB (800 nábojů)

Parametry PzKpfw VI Ausf. E Tiger
Osádka: 5 mužů
Bojová hmotnost: 57 tun
Celková délka: 8,45 m
Délka korby: 6,20 m
Celková šířka: 3,70 m
Celková výška: 3,00 m
Typ motoru: Maybach HL 210 P45
Výkon motoru: 522 kW (700 koní)
Max. rychlost: 45 km/h
Max. dojezd: 100 km
Max. tloušťka pancíře: 100 mm
Kanon: 88mm KwK 36 (92 nábojů)
Kulomety: dva 7,92mm MG 34 (3920 nábojů)

Předpoklady a skutečnost
V počáteční fázi bitvy v Ardenách se intenzivních bojů účastnila pouze jedna jednotka stíhačů tanků M18 Hellcat, a sice 705. prapor, který byl přičleněný k 101. výsadkové divizi při obraně obleženého Bastogne. Tam se odehrálo i vůbec největší střetnutí Hellcatů s německými tanky, ačkoliv se nejednalo o „Tygry“, nýbrž převážně o PzKpfw IV ze sestavy 15. divize tankových granátníků. K boji došlo na Štědrý den a vozidla M18 tehdy zásadně přispěla k odražení útoku Němců proti americkým pozicím. 705. prapor si za tento den nárokoval zničení 27 „Panzerů“, za což zaplatil ztrátou šesti M18. Další střety proběhly na počátku ledna a během celé operace v Ardenách si tento prapor připsal 43 zničených německých tanků. Do bojů se potom zapojily i další jednotky, např. 704. prapor 4. obrněné divize a 603. prapor 6. obrněné divize. Již z toho je ale patrné, že se stíhače tanků nakonec v praxi používaly jinak, než generál Bruce plánoval. Obvykle se prostě přičleňovaly k tankovým a pěším jednotkám, kterým poskytovaly palebnou podporu. Obrana Bastogne proto byla vzácným případem „ryzí“ protitankové obrany, ve které se navíc uplatnila i rychlost Hellcatů, které se mohly přesouvat mezi ohroženými úseky. Jinak se tato jejich výhoda využila jen málo, přestože došlo k řadě případů, kdy (společně s rychlým otáčením věží) pomohla Hellcatům vést palbu na méně odolné boky „Tygrů“. Dosud se vedou debaty o tom, zda měl generál Bruce se svou sázkou na rychlost pravdu, avšak nesporné je, že poměr zničených německých tanků vůči vlastním ztrátám měl typ M18 Hellcat vůbec nejvyšší ze všech bojových vozidel US Army druhé světové války.

Vyrobeno kusů
M18 Hellcat: 2507
PzKpfw VI Tiger: 1355

Publikace: Extra Válka – II. světová 6/2020

