Jagdtiger a Hellcat: Rekordní stíhače tanků

Do závěrečné fáze druhé světové války zasáhly dva vysoce zajímavé typy stíhačů tanků, které ve své době představovaly rekordní vozidla. Jejich konstrukce navíc exaktně odrážely tehdejší strategii obou armád, které je nasadily. Supertěžký Jagdtiger německé armády, jež tehdy vedla na všech frontách obranné boje, spoléhal na extrémně silný pancíř a palebnou sílu obrovského 128mm děla, zatímco americký obrněnec M18 Hellcat se svou výjimečnou pohyblivostí velmi hodil pro útočící US Army a její postup do nitra Evropy.

Reakce na překvapení
Už krátce po vstupu Wehrmachtu na území Sovětského svazu se němečtí vojáci dočkali velmi nepříjemného překvapení v podobě sovětských středních tanků T-34 a těžkých KV. Ty svými kvalitami jednoznačně překonávaly vše, co měli Němci k dispozici, a proti jejich pancéřování byla většina německých kanonů až dojemně neúčinná. Z toho důvodu byly výrazně urychleny práce na dvou nových typech obrněnců, resp. novém středním a těžkém tanku, z nichž se poté staly slavné typy Pz V Panther a Pz VI  Tiger. Kromě vývoje samotných tanků se rozběhly též projekty stíhačů tanků na jejich podvozcích. Německá konstrukční škola stíhačů tanků užívala po celou dobu války shodné schéma, tedy použití šasi tanku a instalaci nepohyblivé, ale velice dobře pancéřované nástavby s kanonem výkonnějším, než měl původní tank. Na počátku roku 1942 se objevil požadavek na stíhače tanků nesoucí protitankové dělo ráže 128 mm a v květnu onoho roku jej „posvětil“ i Adolf Hitler, dobře známý mj. svým nadšením pro „velké“ zbraně. Zpočátku se plánovalo využití podvozku tanku Panther, ale ten byl pro takovou výzbroj prostě příliš lehký. Přešlo se proto k mohutnějšímu obrněnci Tiger, aby nakonec v říjnu 1943 spatřila světlo světa maketa, jež využívala podvozek tanku Pz VI Ausf. B Tiger II. Následovala stavba dvou prototypů, z nichž první měl podvozek typu Porsche (osm pojezdových kol) a druhý šasi typu Henschel (devět pojezdových kol). V únoru 1944 prototypy víceméně úspěšně prodělaly testy a v červenci byla zahájena sériová výroba. Dvě série (celkem deset exemplářů) obdržely podvozky typu Porsche, standardní provedení však mělo podvozek Henschel. Celkem vzniklo dle různých zdrojů 77 až 88 kusů těchto stíhačů tanků, které původně nesly jméno Jagdpanzer VI, později se však název změnil na známější Jagdtiger. První Jagdtigery se objevily na bojišti v září 1944. Výroba probíhala až do počátku května 1945, ovšem v té době vyrobené stroje už postrádaly masivní 128mm kanony, jejichž výrobu ukončily spojenecké nálety. Do posledních Jagdtigerů se proto montovala 88mm děla (neboli stejná jako do tanků Tiger a Tiger II), avšak toto „nouzové“ provedení už asi nestačilo zasáhnout do bojů.

Ničivý, těžký a pomalý
Primární výzbroj Jagdtigeru tvořil mohutný 128mm kanon, původně PaK 44, později PaK 80. Délka hlavně odpovídala 55 násobkům ráže, kanon měl jen dost omezenou možnost pohybu a bylo převáženo cca 40 kusů munice. Ta byla vyřešena jako dělená a kvůli její velké hmotnosti byli potřeba dva nabíječi, takže osádka obřího obrněnce čítala šest mužů. V přední části seděli řidič a radista, jenž zároveň obsluhoval kulomet MG34 ráže 7,92 mm v čele korby. Ve vlastní nástavbě pak měli místa oni dva nabíječi, střelec a velitel, jenž měl k dispozici druhý kulomet MG34, užívaný především proti letadlům. Zcela mimořádná byla úroveň pancéřování vozidla, neboť síla čelního pancíře dosahovala 250 mm, což se mohlo srovnávat s tehdejšími bitevními loděmi. Během celé války neměly spojenecké armády žádnou zbraň, jež by dokázala prostřelit čelní pancíř Jagdtigeru, a to ani z nulové vzdálenosti. Naopak hlavní kanon Jagdtigeru se řadil mezi nejlepší protitankové zbraně, které kdy zasáhly do bojů. S průbojnou municí měl dostřel okolo 4000 m (s tříštivou dokonce dvojnásobný) a na tuto vzdálenost dokázal zničit prakticky jakýkoli sovětský, britský či americký střední tank. Na vzdálenost zhruba 1500 m pak dokázal vyřadit všechny spojenecké obrněnce včetně těžkých sovětských tanků série IS. Tím ale výčet kladů Jagdtigeru v podstatě končil. Extrémně silné pancéřování způsobilo nárůst hmotnosti na 76 tun, což dělalo z Jagdtigeru nejtěžší obrněné vozidlo, jež zasáhlo do bojů ve druhé světové válce. Pro pohon byl ovšem použit stejný motor Maybach HL 230 o výkonu 522 kW, jaký byl instalován také v tancích Tiger, Tiger II a Panther. Problém byl však v tom, že Panther vážil o třicet tun méně, takže výsledkem byla velice špatná pohyblivost Jagdtigeru, jenž se dokázal na silnici pohybovat max. rychlostí 35 km/h. Kromě toho zkonzumoval i neuvěřitelných 700 litrů benzínu na 100 km, takže dojezd činil směšných 170 km. Vzhledem ke složitosti byl Jagdtiger také dost poruchový. Nakonec bylo jen asi dvacet kusů zničeno v boji, ostatní byly opuštěny a zničeny svými osádkami kvůli poruchám nebo nedostatku paliva. V současnosti lze v muzeích vidět tři dochované Jagdtigery; v britském Bovingtonu se nalézá jeden exemplář s podvozkem typu Porsche, kdežto v muzeu americké armády ve Fort Lee a sovětském muzeu Kubinka jsou vystaveny dva kusy se zavěšením systému Henschel.

S leteckým motorem
S německou filozofií konstrukce silně pancéřovaných, ale pomalých stíhačů tanků kontrastuje přístup Američanů, kteří se naopak snažili vyvíjet lehká, vysoce pohyblivá vozidla. Vrcholem tohoto pojetí byl určitě obrněnec s oficiálním názvem 76 mm Gun Motor Carriage M18, který je však známější pod označením Hellcat. První zadání, jež vedlo k jeho konstrukci, se objevilo už v prosinci 1941, ale postupně doznalo řady změn. Zejména podstatně vzrostla ráže kanonu, protože původně mělo jít o 37mm zbraň, avšak nakonec se došlo k 76mm kanonu. Definitivní podoba designu byla schválena v únoru 1943 a v červenci téhož roku začala sériová produkce. První zvláštností konstrukce byl už samotný fakt, že dříve se k vývoji stíhačů tanků používaly podvozky již existujících tanků, zatímco v tomto případě šlo o vozidlo od počátku určené jako speciální stíhač tanků. Hellcat byl vlastně jediný sériově vyráběný americký stíhač tanků, jenž byl pro tento úkol od počátku projektován. Také u předchozích typů byl kladen největší důraz na pohyblivost, avšak M18 Hellcat dovedl tuto filozofii takříkajíc do extrému. Pro jeho pohon byl totiž určen původně letecký hvězdicový motor Wright Continental R-975-C4 s devíti válci a výkonem 254 kW. Díky lehkému pancéřování vážil Hellcat pouhých 17 tun, a proto se mohl chlubit skutečně mimořádnou pohyblivostí; na silnici dosahoval rychlosti bezmála 100 km/h a dokázal i pozoruhodně ostře zrychlovat, zpomalovat a měnit směr jízdy. Přestože vozidlo bylo malé a kompaktní, nabízelo dost místa pro pětičlennou osádku a zásoby střeliva. Hlavní zbraň tvořil 76mm kanon typu M1A1 nebo M1A2 (druhý zmíněný měl úsťovou brzdu), pro který se převáželo 45 kusů munice. Doplňkovou výzbroj pak představoval 12,7mm kulomet M2, který byl pohyblivě instalován na lafetě na zádi věže. Podobně jako další americké stíhače tanků byl i Hellcat opatřen shora otevřenou věží. Přestože vojáci si Hellcaty opravdu oblíbili, právě tuto jejich vlastnost kritizovali, neboť v zimě byl pobyt v otevřené věži hodně nepříjemný. Navíc u typu Hellcat bylo trochu nešťastně vyřešené chlazení motoru, jež mělo sání v prostoru osádky, takže se v obrněnci někdy vytvářel chladný „průvan“.

Podařená konstrukce
Pokud pomineme tento nedostatek, byl M18 Hellcat pravděpodobně nejlepším stíhačem tanků americké armády ve druhé světové válce. Prototyp T70 byl pokusně nasazen už při výsadku u Anzia v Itálii v lednu 1944 a sériové exempláře zasáhly do bojů v červnu 1944, tedy krátce po vylodění v Normandii. Hellcaty se od začátku velmi osvědčily, neboť kombinace pohyblivosti a výkonného kanonu umožňovala ničit všechny německé střední tanky, zvláště pak při využití nového průbojného střeliva HVAP (High Velocity Armor Piercing). Za vhodných okolností si Hellcaty troufaly dokonce i na těžké Tigery, jejichž čelní pancíře sice 76mm kanony prostřelit nedokázaly, v takové situaci se však dala ideálně využít rychlost a obratnost Hellcatu, protože ten mohl německé obrněnce zkrátka „vymanévrovat“, resp. díky své pohyblivosti se dostat do pozice, kdy je mohl zasáhnout i z boku. Naopak Tigery s pomalu se otáčejícími věžemi prostě nedokázaly na hbité americké obrněnce vést přesnou palbu. Menší počet Hellcatů byl nasazen na tichomořském válčišti, kde pověstně slabé japonské tanky nabízely snadnou kořist. Sériová produkce probíhala do října 1944 a celkem vzniklo 2507 kusů. V tomto čísle je ale započítáno i 640 kusů jediné sériově vyráběné odvozené verze, a to vyprošťovacího a nákladního vozidla M39. Do fáze prototypu se však dostala řada variant, mj. stíhač tanků Super Hellcat vybavený 90mm dělem, rychlé dělostřelecké vozidlo T88 se 105mm houfnicí, obojživelná vozidla T86 a T86E1 (první ve vodě poháněl pouze pohyb pásů, druhé obdrželo i dva lodní šrouby), vozidlo s plamenometem T65 a další. Po válce byly Hellcaty předány některým spojeneckým zemím a v části z nich (mj. na Tchaj-wanu) vydržely ve službě ještě mnoho let. Extrémním případem je Jugoslávie, kde Hellcaty zasáhly ještě do konfliktů v 90. letech. Hellcat byl každopádně velice povedenou konstrukcí; šlo bezesporu o nejrychlejší pásové vozidlo druhé světové války a jeho pohyblivost zůstává mimořádnou i dnes, protože jen málo vozidel se vyznačuje srovnatelnými parametry. Řada exemplářů je zachována v muzeích či v rukou soukromých nadšenců, kteří se snaží je udržovat v provozuschopném stavu, a tak lze na různých akcích pořád ještě obdivovat vysokou rychlost a obratnost těchto unikátních obrněnců.
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Parametry obou rekordních stíhačů tanků

Jagdtiger
Hellcat
Počet členů osádky
6
5
Hmotnost (t)
76
17
Celková délka (m)
10,65
6,65
Celková šířka (m)
3,62
2,87
Celková výška (m)
2,94
2,58
Výkon motoru (kW)
522
254
Max. rychlost (km/h)
35
97
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