Německé supertanky:
Ocelová monstra pro záchranu Třetí říše

Adolf Hitler byl známý svou vášní pro gigantické zbrojní projekty, takže nebylo divu, že od začátku podporoval i vývoj super-těžkých tanků. Sliboval si od nich zejména zvrat na východní frontě, ale nakonec byly vyrobeny jen dva prototypy 189tunového tanku, který nesl skutečně groteskní název Maus. Existovaly však také programy vozidel tak velkých, že i obří „Myš“ by proti nim vypadala jako skřítek.

Nedaleko Moskvy se nalézá tzv. Park Patriot, areál věnovaný vojenství a historii Ruska, jehož součástí je i velké tankové muzeum, leckdy označované (podle blízkého města) jako Kubinka. Právě na tomto místě lze spatřit jediný dochovaný exemplář nejtěžšího (a podle názoru mnoha odborníků i nejhloupějšího) obrněného vozidla, jež kdo kdy postavil. Gigantický tank PzKpfw VIII Maus stále působí impozantním dojmem, od začátku se však jednalo o extrémně složitý a nákladný program, jehož reálná užitečnost by byla přinejmenším velmi pochybná. Ačkoliv šlo o nejznámější německý obří obrněnec, nebyl zdaleka jediný, jelikož konstruktéři chtěli nároky nacistického diktátora uspokojit i dalšími ocelovými giganty.

Zrození koncepce obrovského tanku
Idea gigantického tanku se v Německu zrodila již za první světové války. Ostatně i standardní německý tank v tomto konfliktu, tedy typ A7V, byl značně rozměrným obrněncem, jenž vážil 33 tun, ale projekt vozidla jménem Kolossal (nebo K-Wagen) by jej odsunul do role trpaslíka, protože tento super-těžký tank měl vážit 120 tun. Monstrum, které vypadalo spíš jako válečná loď, mělo na délku měřit 13 m a mělo dostat čtyři 77mm kanony, sedm kulometů a podle části zdrojů i plamenomet. Na konci války byly kupodivu téměř hotovy dva kusy z první objednané desetikusové série, avšak vítězní spojenci nařídili jejich zlikvidování. V meziválečném období představovali největší propagátory obrovských tanků Francouzi, kteří skutečně zhotovili deset monster typu Char 2C. Tyto tanky měřily na délku přes 10 m a na výšku přes 4 m, vážily však „jen“ 69 tun, neboť síla jejich pancíře byla daleko menší (max. 45 mm), než by se mohlo zdát. Podobně tomu bylo se sovětským obřím tankem T-35, který měl dokonce pětici věží, ale kvůli poměrně slabému pancíři vážil „jen“ 52 tuny. Šlo proto o působivý obrněnec na přehlídky, ale jeho reálná bojová hodnota byla (stejně jako u francouzského obra) hodně omezená. Němci se v éře mezi válkami u svých tanků zaměřovali především na pohyblivost, jež byla esencí jejich taktiky „bleskové války“. Názor začali trochu přehodnocovat až po setkáních s francouzskými tanky, ale zásadní změna se dostavila až po invazi do SSSR. Neohrabané T-35 jim sice mnoho problémů nenadělaly, nové těžké tanky řady KV však představovaly zcela jinou věc. Naprostá většina zbraní jim nedovedla ublížit a došlo také k případům, kdy „kávéčka“ doslova přejela a rozdrtila německé lehké tanky vlastní váhou. Sám Hitler se tehdy obával, že Sověti už chystají i silnější tanky, v čemž se nemýlil, protože se již rodila vozidla IS, která vycházela z řady KV, ale měla disponovat ještě silnějším pancířem a výkonnější výzbrojí v podobě 122mm děla. Na podzim 1941 tak německá armáda začala s formulací prvních specifikací super-těžkých tanků, které měly vzdorovat očekávaným Stalinovým gigantům.

Od „Mamuta“ přes „Lva“ k „Myši“
První takové návrhy se objevily pod výstižným krycím názvem „Mammut“, ale poté převážilo ironické označení „Mäuschen“ („Myška“). Armáda pro projekt užívala jméno VK 100.01, kde ono číslo označovalo původní plánovanou hmotnost v tunách. O zakázku nejvíce stála dvojice firem, a to Krupp a Porsche. První z nich nabídla tank, jenž měl využívat některé komponenty z vyvíjeného těžkého tanku Tiger. Původně se plánovala váha asi 70 tun (odtud často uváděný název projektu VK 70.01), ale Krupp následně zesílil pancíř a na jaře 1942 jeho tank obdržel i oficiální vojskový název PzKpfw VII Löwe. Kruppovi inženýři následně rozpracovali několik provedení, jež se lišila tloušťkou pancíře, váhou a umístěním věže. V principu se pracovalo se dvěma koncepcemi, nazývanými „leichte Löwe“ a „schwere Löwe“. První podoba měla dostat čelní pancéřování silné 100 mm a věž umístěnou na zádi korby; tank by vážil něco přes 70 tun a nyní je známý rovněž pod projektovým názvem VK 72.01 (K). Naopak u „těžkého Lva“ měl být použit čelní pancíř silný 120 mm, věž se měla nacházet klasicky uprostřed korby a tank by vážil asi 90 tun. Věž měla být pro obě provedení přibližně stejná a měla obsahovat kanon ráže 105 mm, který by byl chráněn charakteristicky tvarovaným štítem. Nebylo zřejmě překvapivé, že Hitler dal přednost těžší verzi, a dokonce trval na dalším zesílení čelního pancíře, který měl být silný až 140 mm. Také kalibr kanonu se měl zvětšit, a to na 150 mm. Výsledný tank, který se někdy označoval i jako „Tiger-Maus“, by proto dosahoval podobných parametrů jako to, co od začátku navrhoval druhý z účastníků, profesor Ferdinand Porsche. Ten již dobře znal vášeň nacistického diktátora pro obří zbraně a tvrdil, že „jen“ sto tun vážící vozidlo nestačí a je třeba vyvinout něco mnohem většího. Na jaře 1942 tedy předložil Hitlerovi nákresy projektu, jemuž dal jméno Typ 205 a který odpovídal tanku o hmotnosti přes 150 tun. Síla pancéřování na čele korby měla dosahovat až 250 mm a ve věži se měla nacházet dvě děla, doplňkové ráže 75 mm a hlavní ráže 105, 128 či 150 mm. Hitler byl okouzlen, v červenci 1942 nechal zastavit projekt Löwe a přednost dostal Porscheho typ PzKpfw VIII Maus.

Velké plány a krutá válečná realita
Kvůli náročnosti celého projektu se ovšem na jeho realizování muselo podílet několik firem, a tak ani Krupp nepřišel zkrátka. Porscheho závody Nibelungenwerke vyvíjely korbu, zatímco u Kruppa se měly vyrábět věže. Motor pocházel od společnosti Daimler-Benz, pojezdové ústrojí připravovaly závody Hermann-Göring-Werke v Plzni (tj. vlastně plzeňská Škodovka) a finální sestavování měla provádět firma Alkett. Na podzim 1942 byla hotova technická dokumentace, ale ve skutečnosti se posléze ještě prováděla řada změn, protože v průběhu přípravy výroby se objevovaly nejrůznější problémy. V lednu 1943 vydal Hitler příkaz k sériové výrobě „Myši“ a požadoval, aby na konci roku běžela tempem deseti kusů za měsíc. První objednávka hovořila o 135 sériových kusech, brzy se však mělo ukázat, že jde o naprosto nesmyslná čísla. Dřevěný model ve skutečné velikosti byl v březnu 1943 předveden Hitlerovi a armádním velitelům, ale válečná situace se měnila a bylo rozhodnuto, že sériová produkce „Myši“ stačí až v roce 1944, protože do té doby udrží německou dominanci tanky Panther a Tiger. První prototyp obrněnce o kalkulované váze 180 tun měl vzniknout v září 1943, nedlouho po prezentaci onoho modelu se ovšem Kruppovy závody staly terčem náletu, který zničil dokumentaci i modely k produkci věží, což odsunulo dodávku prvního prototypu až na začátek roku 1944. A v srpnu 1943 přišel další těžký nálet, který v důsledku znamenal konec projektu Maus, neboť obnovení výroby by zabralo řadu měsíců. Záhy byl program zastaven ve prospěch produkce jiných typů tanků a na testovací polygon Böblingen měly být dodány jen dvě korby a jedna věž. První exemplář (bez věže) tam dorazil v lednu 1944 a záhy zahájil zkoušky, které kupodivu dopadly dobře, ačkoliv se pochopitelně vyskytly různé problémy. V březnu 1944 dorazil druhý podvozek, jenž potom konečně dostal i jedinou hotovou věž, takže od června 1944 mohly probíhat testy kompletního exempláře obrovského tanku, jehož bojová hmotnost činila okolo 189 tun. Samotná věž vážila 55 tun, tedy vlastně téměř stejně jako celý tank Tiger!

Pokročilý, ale složitý systém pohonu
PzKpfw VIII Maus byl na pohled opravdu velmi působivým vozidlem, jež na délku měřilo víc než 10 m, zatímco výška po strop věže přesahovala 3,6 m. Navzdory obrovským rozměrům se ovšem rozhodně nedalo říci, že by uvnitř bylo místo nazbyt. Vnitřní prostor byl ve skutečnosti překvapivě stísněný, což způsobovaly zejména pásy s extrémní šířkou 110 cm, což bylo nutné kvůli rozložení enormní hmotnosti tanku na povrch. Značnou část vnitřního prostoru zabírala i pohonná soustava, při jejíž konstrukci uplatnil Ferdinand Porsche jeden ze svých velkých snů, a to „hybridní“ pohon. Maus tedy měl primární spalovací motor, který ovšem nepoháněl hnací kola přímo, jelikož představoval zdroj pro generátor, jenž dodával elektřinu pro elektromotory pohánějící dvě hnací kola. Šlo o systém složitý, ovšem poskytující některé výhody, především velmi přesné a jednoduché řízení, jelikož nebyla třeba ani žádná převodovka. Ovládání obřího tanku tak bylo překvapivě plynulé, ale za cenu složitosti a poruchovosti systému. Uvnitř tanku se nacházely též obrovské palivové nádrže na 1600 litrů a dalších 1000 litrů se nalézalo v třetí nádrži, umístěné na vnějšku zádě korby. První prototyp dostal benzinový motor Daimler-Benz MB 509 (vlastně derivát leteckého motoru DB 603), jenž dodával výkon kolem 805 kW (1080 koní), ale profesor Porsche požadoval pro sériové tanky motor na naftu; do druhého kusu tedy byl vestavěn diesel Daimler-Benz DB 517 s výkonem 895 kW (1200 koní). Pohonná soustava byla účinnější a méně náchylná k požáru, přesto však nedosahoval tank ani na silnici rychlosti vyšší než 20 km/h. V terénu byl ještě pomalejší a noční můrou kohokoli zapojeného do tohoto projektu byla situace, kdy by bylo nutno zapadnutou či porouchanou „Myš“ vyprošťovat nebo tahat, protože prostě nebylo jak a čím. Opravdu katastrofická byla spotřeba paliva, protože při jízdě na silnici zkonzumoval Maus na 100 km kolem 1600 litrů paliva, tedy celou svou vnitřní zásobu! Při jízdě v terénu se pak spotřeba pohybovala v tisících litrů na 100 km, takže vozidlo by mělo praktický dosah opravdu velmi malý. V praxi by se nejspíše mohlo uplatnit pouze při statických obranných bojích jako jakási mobilní pevnost.

Pancéřování a výzbroj tanku Maus
Tomu koneckonců odpovídal také pancíř a zbraně „Myši“. Čelo korby tvořila ocel silná okolo 200 mm, zatímco boky měly tloušťku 180 mm a záď 150 mm. Kruppova věž se mohla chlubit pancířem silným dokonce 220 mm na čele a 200 mm na bocích a zádi. Hitler sice chtěl, aby se do tanku zabudoval 150mm kanon, ale Kruppovi inženýři narazili při vývoji věže pro takovou zbraň na problémy. Prototyp „Myši“ proto nakonec dostal primární kanon ráže „jen“ 128 mm, a sice typ KwK 44 L/55, pro který se dopravovala zásoba 68 granátů. Vedle tohoto děla byl ve věži umístěn sekundární kanon KwK 44 L/36 ráže 75 mm, pro nějž se vezlo 100 nábojů. Tank měl ještě třetí zbraň v podobě 7,92mm kulometu MG 34 s 1000 náboji, ale plánovalo se, že do sériových tanků se místo něj zabuduje 20mm rychlopalný kanon MG 151/20, jenž se postará o účinnou obranu proti letounům. V průběhu vývoje se pro „Myš“ zvažovaly i jiné zbraně, např. strop věže měl nést vrhač dýmových raket a na zádi se měl nalézat těžký plamenomet. Ten byl dokonce obsažen na dřevěné maketě a první prototyp měl v pancíři výřezy pro něj, jenže tento zbraňový systém byl velmi komplikovaný a vážil skoro pět tun, takže se od něj nakonec úplně upustilo. „Myš“ měla osádku celkem šesti mužů, a to řidiče a radistu v čele korby (radista měl navíc ovládat onen plamenomet na zádi, což by samo o sobě bylo dost problematické), kdežto ve věži seděli velitel, střelec a dva nabíječi. Coby zajímavost lze dodat, že kvůli enormní váze by „Myš“ neunesl snad žádný most, a tak měla vodní překážky překonávat za pomoci zařízení k hlubokému brodění v hloubce až 6 m. Zkoušky obou vozidel probíhaly do konce roku 1944, načež následoval odsun na střelnici Kummersdorf u Berlína, kde obě „Myši“ čekaly do května 1945. Kompletní kus č. 2 vyhodili Němci do vzduchu, aby nepadl do rukou Rudé armádě, věž ale explozi přežila a Sověti ukořistili i nepoškozený podvozek č. 1. Obě části potom sestavili a odvezli do SSSR k testům, po kterých byl obří tank vystaven v muzeu Kubinka, kde je dodnes k vidění jako unikátní pozůstatek německé gigantománie.

Vozidla nové generace Entwicklung
Zbrojovka Krupp ovšem nezůstala jen u vývoje a výrobu věží pro Porscheho „Myš“, protože i nadále usilovala o konstrukci vlastního super-těžkého tanku. Prioritu měl sice Porscheho tank, jenž se těšil přízni nacistického diktátora, avšak armádní vedení mělo na budoucnost obrněnců trochu rozumnější pohled. Na jaře 1943 rozběhlo program Entwicklung („Rozvoj“), který měl stát u základu vzniku nové generace tanků, které měly být maximálně „standardizované“, tedy měly využívat co nejvíce společných komponentů. Kvůli požadavkům na silnější výzbroj, což znamenalo větší prostor pro munici, se chystal jiný systém zavěšení kol s prvky zvnějšku, aby již torzní tyče nezabíraly místo uvnitř, a celá pohonná soustava se měla soustředit v zádi. Plán hovořil o celkem pěti základních platformách nazvaných E-10, E-25, E-50, E-75 a E-100, kde číslo v názvu udávalo přibližnou hmotnost. Lehké tanky E-10 a E-25 měly být blízce příbuzné a totéž platilo o dvojici E-50 a E-75; lze říci, že předstupněm pro E-50 byl projekt Panther II a vozidlu E-75 už téměř odpovídal Tiger II, což byl konstrukčně vlastně zvětšený Panther, takže ona příbuznost se již prakticky uplatňovala. Vrchol měl představovat super-těžký E-100, který však tvořil i výjimku z hlediska onoho čísla, neboť jeho reálná hmotnost by byla daleko vyšší, nejspíš kolem 150 tun. Je pozoruhodné, že první čtveřice projektů řady E zůstala jen na papíře a realizace se dočkal jen ten nejméně užitečný, a sice „stovka“. Právě této koncepce se chopila firma Krupp, která pro tento tank vyvíjela věž příbuznou věži z „Myši“, avšak pozici hlavního dodavatele získal podnik Adler. Ve věži se měly opět nalézat dva kanony, a sice ráže 150 a 75 mm s hlavněmi značně neobvykle nad sebou; čelní pancíř korby měl mít tloušťku 200 mm, na věži dokonce 240 mm. Díky agregátu Maybach HL 234 o výkonu asi 1000 koní měl E-100 na silnici dosahovat rychlosti přes 40 km/h. Věž ale nikdy nebyla postavena a vznikl jen prototyp podvozku, jenž na konci války padl do rukou britsko-amerických vojsk; následně byl přesunut do Velké Británie, kde po prostudování skončil ve šrotu.

Bizarní návrh „pozemního křižníku“
Všechny prototypy i návrhy super-těžkých obrněnců ovšem blednou před konceptem, který už nebyl oficiálně označován za tank, nýbrž za „pozemní křižník“ (Landkreuzer). O lecčems jistě vypovídá už fakt, že jej navrhl inženýr, který odpovídal za konstrukci ponorek. Monstrum, jež by na délku měřilo 35 m, na šířku 14 m a na výšku 11 m, dostalo krycí jméno Ratte („Krysa“) a vývojový název P.1000. Zpravidla se uvádí, že toto číslo odkazuje na plánovanou váhu, tedy 1000 tun, jenže ani toto ohromující číslo by takřka jistě neodpovídalo realitě, jelikož obrněnec by patrně vážil ještě mnohem více. Jen sama jeho věž totiž vážila 380 tun! Příznačné je, že šlo o derivát věže z válečných plavidel, a sice z bitevního křižníku (neboli „kapesní bitevní lodě“) Gneisenau. Lodní věž měla tři děla, zatímco ta pro „Krysu“ jen dvě. Šlo o zbraň SK C/34 ráže 280 mm s teoretickým dostřelem až 42 km a granáty o hmotnosti přes 300 kg. Kromě toho byl součástí projektu kanon ráže 128 mm, ovšem kvůli neúplné dokumentaci není zcela jasné, kde se měl nalézat, a tak jej různá ztvárnění „Krysy“ umisťují do čela korby či do samostatné věže na zádi. „Pozemní křižník“ měl nést rovněž osm 20mm protiletadlových kanonů Flak 38 a dva 15mm kulomety MG 151/15. Síla pancéřování měla na čele dosahovat cca 360 mm, na bocích a zádi mezi 150 a 250 mm. Pohon měly zajistit dva lodní dieselové motory MAN V12Z32/44, každý s výkonem 8500 koní, nebo osm dieselů Daimler-Benz MB 501 po 2000 koních, což by údajně stačilo na rychlost 40 km/h, avšak to působí nereálně optimisticky. Navzdory evidentní nesmyslnosti byl projekt v prosinci 1942 formálně schválen a začala se vyrábět věž, ovšem již počátkem roku 1943 stavbu zastavil ministr Albert Speer, byť věž pak byla přece jen dodána a skončila jako součást pobřežního opevnění v Norsku. Lze si jen těžko domyslet, jaké extrémní problémy by další realizace P.1000 přinášela, neboť náklady by nesporně byly astronomické a bojová hodnota velmi sporná. „Pozemní křižník“ by vždy představoval zejména lákavý cíl pro letadla, v terénu by snadno zapadl a logicky by se nedal vyprostit. „Krysa“ je dalším důkazem toho, že super-těžké tanky byly jen zajímavou slepou uličkou.
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Parametry tanku PzKpfw VIII Maus
Osádka: 6 mužů
Bojová hmotnost: 189 tun
Délka korby: 9,04 m
Celková délka: 10,09 m
Celková šířka: 3,70 m
Celková výška: 3,65 m
Světlá výška:: 0,57 m
Typ motoru: Daimler-Benz MB 517
Výkon motoru: 895 kW (1200 koní)
Max. rychlost: 20 km/h
Max. dojezd: 160 km

Gigantická samohybná děla
Na podvozcích německých tanků se samozřejmě konstruovala i další speciální vozidla, k nimž se řadila hlavně samohybná děla nejrůznějšího druhu. Nejinak tomu mělo být i u obřích tanků, takže v případě „Myši“ se předpokládala např. stavba samohybného protiletadlového systému, jenž by nesl dvojici 88mm kanonů. Uvažovalo se též o útočném dělu kategorie Sturmgeschütz k podpoře pěchoty, avšak z těchto plánů sešlo. Na základě vozidel řady E se navrhovaly různé typy samohybných zbraní, a to v rážích 128, 150, 170, 175 či 210 mm, které se nyní ponejvíce objevují ve hře World of Tanks, jenže ve skutečnosti žádný z nich neopustil kreslicí prkno. Ve fázi návrhu zůstal i takřka neuvěřitelný koncept P.1500 (v anglických zdrojích se označuje též velmi přiléhavým slovem „Monster“), jenž měl využívat základ „pozemního křižníku“ P.1000 a původně železniční dělo Dora ráže 800 mm. Alespoň částečné realizace se tedy dočkal „jen“ projekt nosiče zbraní na prodlouženém podvozku tanku Tiger II, zvaný Geschützwagen Tiger. Základní podobou mělo být samohybné dělo Grille 17 se zbraní ráže 170 mm, ovšem prototyp byl pouze rozestavěn. Fotografie britských vojáků v jeho gigantické korbě vzbuzuje dojem, že Britové povolávali do armády snad i trpaslíky. Vedle toho se plánovalo, že stejný podvozek se použije pro samohybný moždíř, resp. minomet ráže 210 či 305 mm. Ve druhém případě by šlo o vozidlo nazvané Bär („Medvěd“) o hmotnosti 120 tun a snad stojí za zmínku fakt, že se jeho 305mm moždíř či minomet vyvíjel v plzeňské Škodovce.

Monstrózní obrněnce v boji
Pokud by se Němcům podařilo rozběhnout sériovou výrobu obřích tanků, lze předpokládat, že by se jednalo o poměrně malé počty. Výsledná vozidla by potom nejspíš nasadili coby „jádra“ tankových jednotek ve spolupráci s těžkými tanky Tiger a Tiger II, popř. též E-75. Nemělo by asi velký smysl posílat takové jednotky do útoku, protože omezená rychlost těchto obrů z nich dělala zbraně, jež by se daly efektivně využít asi jen při obraně. Nabízí se samozřejmě otázka, jak by na hypotetické použití německých gigantů reagovaly armády Spojenců. Pravděpodobně by se snažily o jejich zničení především za pomoci letectva, jež se v závěrečné fázi války stalo největším postrachem německých tanků. Jinou možnost by představovala přímá palba těžkých houfnic. V každém případě je zřejmé, že běžné tankové kanony by toho proti „Myši“ či E-100 mnoho nesvedly, šanci by snad měla jen sovětská 152mm samohybná děla. Je ale dost možné, že pokud by se válka opravdu velmi protahovala, Spojenci by proti německým obrům nasadili vlastní super-těžké tanky. Určitě nejznámějším projektem z nich byl americký T28, jenž se po určitou dobu značil jako samohybné dělo T95, neboť jeho 105mm kanon se nenalézal ve věži, nýbrž v čele korby. Přes 86 tun vážící obluda se čtyřmi pásy (!) původně vznikala jako nástroj pro prolamování německých opevnění, ovšem podle pozdějších úvah se mohla využít též proti nejtěžším nacistickým, popř. i sovětským vozidlům. US Army ale posléze (správně) posoudila projekt jako neperspektivní a T28 nepřekročil stádium prototypu. A stejně dopadl i britský typ A39 Tortoise o váze „jen“ 78 tun a s dělem ráže 93,4 mm.
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