Duel: Nashorn vs. SU-85/100:
Ničitelé tanků na Východě

Vedle tanků se pozemních bojů účastnila i vozidla, která označujeme jako stíhače tanků. Zpravidla se jednalo o šasi tanku s pevnou nástavbou a kanonem větší ráže, než jaké měl původní obrněnec. Němci sáhli ke své slavné „osmaosmdesátce“, kdežto Rudá armáda si vybrala protitankové kanony ráže 85 a poté 100 mm.

Stíhače tanků nepředstavovaly před II. světovou válkou nijak zvlášť početnou kategorii, avšak průběh konfliktu vedl k jejich velkému rozmachu. Oproti zpravidla univerzálním tankům byly zkonstruovány coby jednoúčelové prostředky, v podstatě jen samohybné protitankové kanony, jež měly omezenou možnost pohybu děla a slabší pancíř, zato však byly mnohem jednodušší a lacinější. Nelze se tedy divit, že se německé Panzery i sovětská legenda T-34 staly též základy stíhačů tanků, které měly kromě podobného účelu společné to, že šlo prakticky o improvizace, přivedené na svět pod tlakem válečných podmínek.

Hitlerův protitankový Nosorožec
Jakmile Němci zjistili, že jejich protiletadlové kanony ráže 88 mm jsou i výbornými zbraněmi pro ničení tanků, zahájili projekt speciální protitankové „osmaosmdesátky“, jíž se posléze stal kanon PaK 43. Dalším krokem se měla stát samohybná verze, ale tentokrát už Němci narazili, protože kanon byl opravdu rozměrný a zkoušky ukázaly, že podvozky dosavadních tanků typů PzKpfw III a IV se pro jeho montáž nehodí. Řešení se nakonec našlo, ačkoli dorazilo odjinud. Společnost Alkett totiž od počátku roku 1942 pracovala na nové samohybné houfnici ráže 150 mm a vytvořila pro ni nový podvozek, jenž zkombinoval součástky z obou výše jmenovaných obrněnců. Geschützwagen III/IV, jak se nové vozidlo jmenovalo, dostal pojezdová kola, pásy, filtry, chladič a výfuk z Panzeru „čtyřky“, avšak jeho hnací kola, motor, převodovka či systém řízení byly převzaty z „trojky“. V základní podobě sloužil podvozek pro houfnici sFH 18, aby tak vzniklo samohybné dělo Hummel, navzdory velké poptávce po tomto obrněnci však padlo rozhodnutí věnovat část zhotovených podvozků na konstrukci stíhače tanků. Ten byl navržený na počátku roku 1943 a dostal oficiální název 8,8-cm PaK 43/1 auf Geschützwagen III/IV, byl označován také jako SdKfz 164, ale nejznámější byl pod dvěma slovními jmény. První mu dal osobním rozkazem sám Adolf Hitler a znělo Nashorn (Nosorožec), vojáci mu však často říkali také Hornisse (Sršeň). Každopádně měl hodně jednoduchý design s hranatou, shora otevřenou nástavbou, v jejímž čele byl zabudovaný 88mm kanon PaK 43/1. Jelikož podvozek byl značně zatížen už váhou samotného děla, bylo třeba šetřit hmotnost na pancéřování nástavby, jež byla svařena z ocelových plechů jen 10 mm silných, jenom čelo mělo tloušťku 30 mm. Kromě děla a zásoby 40 protipancéřových nábojů měl Nashorn i obrannou protipěchotní výzbroj, a sice ve formě volně uloženého 7,92mm kulometu MG 34.

Stíhač tanků nevhodný ke stíhání
První „Nosorožec“ byl vyroben v únoru 1943 a krátce nato začala i sériová produkce, ze které vzešlo celkově 494 exemplářů. Z dodaných vozidel se obvykle formovaly samostatné prapory těžkých stíhačů tanků (schwere Panzerjäger Abteilung), jež standardně dostávaly mezi 30 a 40 vozidly. Záhy se ale ukázalo, že navzdory impozantní palebné síle kanonu není Nashorn zcela optimálně řešený pro úkol, který určovalo jeho zařazení, tj. pro stíhání nepřátelských tanků na bojišti. Vozidlo bylo značně rozměrné, vadila zejména jeho vysoká silueta, kvůli které se dalo jenom obtížně zamaskovat, a ideální nebyla také jeho pohyblivost. Na silnici byl Nashorn sice docela rychlý, ale v těžším terénu si vedl o hodně hůře. Postupně se ale povedlo najít vhodnou metodu jeho bojového nasazení, jíž se stala střelba ze zálohy na velké vzdálenosti, při které se daly perfektně využít schopnosti opravdu výborného kanonu PaK 43/1. Ten mohl vést přímou palbu na cíle vzdálené až 4000 m a na vzdálenost 1000 m dokázal s jádrovým granátem probít ocelový pancíř silný téměř 20 cm. Díky tomu mohl zlikvidovat i sovětské těžké tanky, aniž by mu ony mohly ublížit, což byl základní argument pro obhajobu slabého pancíře stroje. Fakt je, že se „Nosorožcům“ vydařily skutečně fenomenální zásahy, tak např. v březnu 1945 byl jeden sovětský IS-2 zničen na vzdálenost 4600 m! Vysoce působivé skóre si připsal i poručík Albert Ernst, jenž byl velitelem 1. čety 519. praporu těžkých stíhačů tanků a jehož Nashorn za jediný den (23. prosince 1943) zničil za použití 21 granátů 14 sovětských tanků. Stíhače tanků tohoto typu se používaly též na západní a italské frontě. Byl to právě Nashorn, jenž stál i za zničením jediného těžkého tanku M26 Pershing, o který Američané v Evropě přišli. Ačkoliv se Nashorn dočkal náhrady v podobě výborného stíhače tanků Jagdpanther, používal se až do konce války a poslední Nashorny se zúčastnily zoufalé obrany Berlína.

Od houfnice k novému kanonu 
Podobně jako v případě vozidla Nashorn byl také u sovětské „samohybky“ na počátku projekt samohybné houfnice. V roce 1942 začal Sovětský svaz vyrábět vozidlo SU-122, jež využívalo šasi slavného tanku T-34 s jednoduchou hranatou nástavbou, ve které byla montována 122mm houfnice M-30S. Vozidlo se hodně osvědčilo a kromě dělostřelecké podpory se mohlo podílet i na ničení německých tanků. Za vhodných podmínek dokázalo bojovat i s těžkými Tigery, ale kvůli dělené munici se vyznačovalo malou rychlostí střelby. Pancíř „Tygrů“ sice mohly probít i kanony ráže 76,2 mm, ale pouze z takřka sebevražedné vzdálenosti, a proto bylo rozhodnuto, že Rudá armáda potřebuje výkonnější samohybnou protitankovou zbraň. Její základ měl tvořit design SU-122, do něhož měl být integrován nový 85mm kanon, na jehož vývoji už pracovaly týmy konstruktérů Grabina a Petrova. Zpočátku se více sázelo na dělo S-18 od prvního z nich, jenže to se ukázalo jako příliš velké, což velmi komplikovalo montáž do korby, navíc zkoušky ukázaly, že konkurenční dělo D-5S od Petrovovy skupiny je výkonnější a spolehlivější. V létě 1943 tak bylo rozhodnuto, že nové samohybné dělo označené SU-85 dostane kanon D-5S. Pro tehdejší situaci bylo charakteristické, že již na konci srpna 1943 bylo dodáno prvních sto kusů nové „samohybky“, které okamžitě putovaly na frontu. Sestavovaly se do praporů, potom i do pluků samohybných kanonů. Kanon D-5S byl povedenou zbraní, jejíž průbojné granáty mohly na vzdálenost 500 m prorazit 145 mm oceli, k dispozici byla též tříštivá protipěchotní munice. Za vážný nedostatek SU-85 je ale nutno označit absenci kulometné výzbroje, a tak proti útoku německé pěchoty zblízka musela sovětská osádka spoléhat na osobní zbraně. Vozidlo ale bylo vysoce pohyblivé, slušně pancéřované (síla čela korby dosahovala asi 45 mm) a mělo i nízkou siluetu, což zvyšovalo jeho šance na přežití na bojišti.

Komplikace při vývoji „stovky“
Vozidla SU-85 byla mezi sovětskými vojáky oblíbená a v boji si obvykle vedla dobře. Výroba běžela do července 1944 a vzešlo z ní zhruba 2329 obrněnců. Produkce poté skončila zejména proto, že se začal vyrábět nový tank T-34-85, takže „samohybka“ s takřka stejným dělem byla nadbytečná, a navíc již byla připravena produkce nového samohybného děla SU-100. Na něm se pracovalo již od prosince 1943, protože se zjistilo, že se ani 85mm kanon nemůže vyrovnat nejlepším německým tankovým dělům. Odpovědí na německou „osmaosmdesátku“ tedy mělo být samohybné dělo s ráží 100 mm. A kupodivu se opakovala situace z vývoje SU-85, protože původně zvolený kanon S-34 se ukázal jako příliš velký a těžký. Znovu tak musel pomoci tým konstruktéra Petrova, který v šibeničním termínu dodal 100mm dělo D-10, vzniklé přestavbou námořní zbraně B-34. V březnu 1944 prototyp SU-100 úspěšně absolvoval armádní zkoušky a v červenci 1944 byl nový obrněnec přijat do výzbroje Rudé armády. Kromě nového děla se od SU-85 lišil čelním pancířem o větší síle (až 75 mm) a přidanou velitelskou věžičkou, byť stále chyběl obranný kulomet. Kanon D-10S se svými balistickými výkony mohl vyrovnat dokonce i německým „osmaosmdesátkám“, jenže jeho překotný vývoj vedl k problémům a zpožděním, takže produkce SU-100 nemohla začít. Ve druhé polovině roku 1944 se tedy dodávala vozidla SU-85M, což byly vlastně podvozky a korby SU-100 s děly D-5S, jichž vzniklo cca 315 kusů. Až v prosinci 1944 konečně začala výroba nových „samohybek“, do konce války bylo dodáno 3037 kusů SU-100, produkce však pokračovala i nějakou dobu po konfliktu. „Stovky“ zasáhly do války poprvé v lednu 1945 a účastnily se i konfliktů během studené války. Řadu let je měla v arzenálu také armáda Československa, kde se dokonce rozběhla sériová výroba tohoto velmi podařeného a bojově efektivního obrněného vozidla.
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Takticko-technická data stíhače tanků Nashorn
Osádka: 5 mužů
Bojová hmotnost: 24,4 tun
Celková délka: 8,44 m
Délka korby: 5,80 m
Celková šířka: 2,86 m
Celková výška: 2,65 m
Typ motoru: benzínový Maybach HL 120 TRM
Výkon motoru: 198 kW (265 koní)
Max. rychlost: 40 km/h
Max. dojezd: 210 km
Max. tloušťka pancíře: 30 mm
Hlavní výzbroj: 88mm kanon PaK 43/1 L/71
Pomocná výzbroj: 7,92mm kulomet MG 34

Takticko-technická data stíhače tanků SU-85
Osádka: 4 muži
Bojová hmotnost: 29,2 tun
Celková délka: 8,3 m
Délka korby: 6,1 m
Celková šířka: 3,0 m
Celková výška: 2,45 m
Typ motoru: dieselový V-2-34
Výkon motoru: 375 kW (500 koní)
Max. rychlost: 55 km/h
Max. dojezd: 550 km
Max. tloušťka pancíře: 45 mm
Hlavní výzbroj: 85mm kanon D-5S
Pomocná výzbroj: žádná

Měření sil
Na oba stíhače tanků je třeba hledět s vědomím, že šlo o částečně provizorní konstrukce, které si vynutila válečná situace. Více to bylo poznat na německém typu Nashorn, který se nakonec ukázal jako nepříliš vhodný pro pronásledování nepřátelských obrněnců na bojišti a nasazoval se spíš jako prostředek palby ze zálohy. V době, kdy Třetí říše přešla do strategické obrany, to koneckonců nepředstavovalo větší problém. Naopak u SU-85 a SU-100 se akcentovala i velká pohyblivost na bojišti. Hlavní předností Nashornu bylo samozřejmě jeho výborné 88mm dělo, které svými výkony překonávalo sovětskou 85mm zbraň, ovšem sovětské 100mm dělo se poté stalo protivníkem přinejmenším rovnocenným. „Samohybky“ Rudé armády byly pohyblivější, měly nižší siluetu a silnější pancéřování, ale vážným nedostatkem zůstávala absence kulometu pro obranu proti pěchotě. Byly ale celkově univerzálnější, neboť německé „osmaosmdesátky“ v samohybných dělech sloužily skutečně skoro výhradně pro likvidování tanků, kdežto SU-85 a ještě více SU-100 platily za univerzální samohybná děla; o tom svědčí mj. fakt, že z 33 kusů granátů ve „stovce“ bylo 18 protitankových a 15 protipěchotních. K dalším výhodám sovětské konstrukce řady SU je samozřejmě třeba počítat i větší výrobní a provozní jednoduchost, díky níž mohly vzniknout o řád vyšší počty než v případě německých vozidel. Jako improvizace se dá Nashorn hodnotit poměrně dobře, avšak sovětské dělo SU-85 bylo zřejmě ještě podařenější a u následujícího typu SU-100 to již platilo jednoznačně. Německou odpovědí se následně stal excelentní stíhač tanků Jagdpanther, avšak z porovnání německého „Nosorožce“ a sovětských „samohybek“ vychází lépe obrněnce Rudé armády. V některých zemích třetího světa můžeme ještě dnes narazit na jejich dosud sloužící exempláře.

Publikace: Extra Válka – II. světová 12/2014

