Slon jménem Ferdinand

Německý stíhač tanků Ferdinand je dost možná nejznámějším vozidlem své kategorie, zřejmě patří i mezi nejslavnější německá obrněná vozidla všech dob. S tím ale překvapivě kontrastuje fakt, že ve skutečnosti šlo o vozidlo vyrobené jen v malém počtu kusů, hodně problematické a z hlediska celkového vlivu jen málo důležité. Přesto získalo velkou slávu a vyvolávalo obavy, takže lze dosud narazit na působivé záznamy popisující boj s Ferdinandy i na bojištích, kde se tato vozidla ve skutečnosti vůbec nevyskytovala.

Výběrové řízení na těžký tank
Již před druhou světovou válkou existovaly v Německu programy těžkých tanků, jimž se však nepřikládal velký význam, protože pro doktrínu „Blitzkriegu“ měly rozhodující význam lehké a střední tanky. Teprve konfrontace s těžkými tanky Rudé armády v létě 1941 způsobila, že se německá armáda začala o tuto kategorii techniky zajímat daleko více. Zadala tedy specifikace, ze kterých měl vzejít nový těžký tank pro Wehrmacht a které nesly vývojový název VK 4501. Do projektu se zapojila firma Krupp, která konstruovala věž, kdežto firmy Henschel a Porsche se střetly ve výběrovém řízení o podvozek a korbu. Všechny tři zbrojovky se snažily, aby bylo možno předvést prototypy Adolfu Hitlerovi v den jeho narozenin, tedy 20. dubna 1942, což se jim skutečně povedlo. Ambiciózní profesor Porsche využil u svého prototypu, jenž nesl název VK 4501 (P), jeden ze svých oblíbených a dlouhodobě prosazovaných nápadů, a to „hybridní“ benzíno-elektrický pohon. Tank měl tedy dva desetiválcové spalovací agregáty Porsche 101/4 spojené s elektrickými generátory, které dodávaly proud dvěma elektromotorům, které otáčely hnacími koly. Kruppova otáčivá věž nesla obrovský kanon KwK 36 ráže 88 mm, odvozený ze slavného protiletadlového děla stejné ráže, a kulomet MG 34 ráže 7,92 mm. Druhý kulomet se nacházel v čele korby. Pancéřování na přídi korby dosahovalo tloušťky 100 mm a štít chránící čelo věže měl sílu dokonce 145 mm. Tank vyhlížel vskutku impozantně, avšak jízdní zkoušky a srovnání s prototypem VK 4501 (H) od firmy Henschel nelze popsat jinak než jako naprosté fiasko. Progresivní, ovšem nedoladěný a poruchový benzíno-elektrický měl přispívat zejména k lepší ovladatelnosti tanku v terénu, jenže ve skutečnosti způsoboval pravý opak, jelikož tank v měkkém terénu neustále zapadal. Vrcholem ponížení pro Porscheho tým bylo, když se jejich vozidlo muselo vyprošťovat s pomocí konkurenčního Henschelova obrněnce. Nebylo divu, že německá armáda přiřknula vítězství prototypu VK 4501 (H), jehož sériovou verzi pak zavedla v létě 1942 pod jménem Panzerkampfwagen VI Tiger.

Vzniká stíhač tanků Ferdinand
Tím mohl příběh poraženého obrněnce, jenž se stal známým také jako „Porscheho Tygr“ nebo Tiger (P), za jiných okolností skončit, objevila se však neočekávaná komplikace. Sebevědomý profesor Porsche totiž nikdy nepochyboval o svém vítězství a ještě během zkoušek vozidla dal pokyn k zahájení sériové produkce, aby pak mohl na Hitlera ještě více zapůsobit. Když potom jeho tank skončil jako poražený, stálo ve výrobních halách Porscheho továrny Nibelungwerke sto víceméně hotových podvozků a koreb. Zavádět druhý těžký tank by samozřejmě způsobilo velké logistické problémy, sešrotování oné série by však zase znamenalo plýtvání surovinami, takže se hledalo nějaké rozumné využití. Uvažovalo se např. o montáži houfnice či minometu, ale nakonec bylo v září 1942 rozhodnuto použít podvozky coby základ pro těžký stíhač tanků, který ponese 88mm kanon PaK 43/2 L/71. V listopadu 1942 byl hotov návrh a ještě v prosinci byl první prototyp předveden Hitlerovi, který jím byl nadšen a tlačil na rychlý začátek sériové produkce, jelikož chtěl nové vozidlo nasadit během plánované letní protiofenzívy na východní frontě. Do dubna 1943 tak bylo 90 podvozků a koreb Tiger (P) opatřeno novou nástavbou, jež sama o sobě vážila 15 tun, neboť její čelní stěnu tvořil pancíř o síle 200 mm. Na čele korby se objevily přídavné pancéřové pláty o síle 100 mm, takže i tam činila celková tloušťka 200 mm; boky a záď vozidla chránilo pancéřování silné 80 mm. Osádku tvořilo šest mužů, a sice řidič a radista v čele korby a velitel, střelec a dva nabíječi ve zvýšené nástavbě, kde se nacházela také zásoba 55 kusů protitankové munice. Vozidlo poháněly dva dvanáctiválcové motory Maybach HL 120 TRM, avšak zůstal zachován benzíno-elektrický princip, a proto se výkon přenášel na hnací kola pomocí elektrické soustavy značky Siemens-Schuckert. Obrněnec obdržel oficiální označení SdKfz 184 Panzerjäger Tiger (P), byť nejčastěji se označoval (podle křestního jména profesora Porscheho) jako Ferdinand. Šlo o zdánlivě působivou protitankovou zbraň, ale s její reálnou bojovou efektivitou to bylo podstatně složitější.

Kontroverzní výsledky u Kursku
Oněch 90 sériových Ferdinandů bylo rozděleno mezi dva (zvlášť k tomuto účelu zformované) prapory těžkých stíhačů tanků, označené 653. a 654. schwere Panzerjäger Abteilung. Samotná vozidla byla sice připravena v květnu, ale výcvik osádek se zpožďoval, což spolu se zdržením při sériové výrobě středních tanků PzKpfw V Panther vedlo k odložení oné připravované letní ofenzívy, kde chtěl Hitler oba nové typy obrněnců použít. Operace, jejímž vrcholem byla poté bitva u Kursku, tak začala až 5. července 1943, ale výsledky Ferdinandů byly velice rozpačité. Na jednu stranu se potvrdila výjimečná účinnost 88mm protitankového kanonu, který dokázal ničit sovětské tanky na vzdálenost přes 2000 m, naopak jako obrovská slabina se projevil fakt, že vozidlo nemělo žádnou další výzbroj. Absence kulometů proto způsobila, že Ferdinand byl nesmírně zranitelný útokem pěchoty zblízka, neboť se jí prakticky nemohl nijak bránit. To, že němečtí vojáci někdy skrz hlaveň 88mm děla vedli palbu ze samopalů a pěchotních kulometů, byla spíše zoufalá improvizace. To ale nebylo všechno, protože problémy způsobovala i velká hmotnost a malá pohyblivost Ferdinandů. Obrněnce jezdily v terénu rychlosti nanejvýše 10 až 15 km/h a na silnici nebyly o mnoho rychlejší. Pokračovaly i problémy s benzíno-elektrickým pohonem, kvůli němuž bylo vozidlo značně složité a nespolehlivé. A když došlo třeba i jenom k malé poruše nebo poškození, bylo téměř nemožné Ferdinand vyprostit či odtáhnout, protože byl prostě extrémně těžký. Standardní vyprošťovací tank německé armády (založený na tanku PzKpfw IV) neměl naprosto žádnou šanci a bylo třeba nasadit pět (!) těchto prostředků, aby se vůbec dalo s Ferdinandem pohnout. Následkem toho všeho byly vysoké ztráty Ferdinandů, jež do listopadu 1943 činily čtyřicet obrněnců, ale je zajímavé, že velká většina z nich patřila 654. praporu. Naopak 653. prapor ztratil jenom třináct vozidel a povedlo se mu zlikvidovat mj. 582 sovětských tanků a 344 protitankových kanonů.

Přestavba na provedení Elefant
Každopádně došlo k tomu, že 654. prapor byl přezbrojen na jinou techniku, zatímco zbývající Ferdinandy v počtu 50 kusů byly odeslány do Porscheho továrny k modernizaci. Bylo potřeba napravit zejména absenci protipěchotní výzbroje, takže vozidlo obdrželo kulomet MG 34 ráže 7,92 mm, který byl instalován do čela korby. Zbraň chránil přídavný pancéřový štít a o střelbu se staral radista. Přestože kulomet mohl pokrývat jen čelní prostor, jednalo se o velké zlepšení schopností vozidla. Ferdinandy obdržely také velitelské kopule, jež vznikly úpravou kopule ze středního tanku PzKpfw III, a širší pásy, aby si lépe poradily s bahnem na východní frontě. Na povrch pancíře byla aplikována anti-magnetická pasta Zimmerit, díky které pak bylo složitější použít proti obrněnci magnetické miny. Všechny tyto modifikace však způsobily také zvětšení váhy obrněnce, která se tak vyšplhala až téměř k 70 tunám, což pochopitelně dále zhoršovalo i tak mizernou pohyblivost. Modifikovaná vozidla dostala rovněž nové jméno Elefant. Všechna byla potom přidělena reorganizovanému 653. praporu, jehož první rota hned vyrazila do Itálie čelit postupujícím angloamerickým jednotkám, kdežto druhá a třetí rota se vrátily na východní frontu. Ale ani palebná síla 88mm kanonu, ani zmíněná vylepšení zkrátka nemohla postačovat na zastavení gigantické přesily Rudé armády. Na to bylo Elefantů příliš málo, nehledě k tomu, že samozřejmě trvaly potíže s pohyblivostí a spolehlivostí. V průběhu roku 1944 byl tedy 653. prapor zdecimován a zbývající funkční Elefanty byly staženy z italské fronty, aby následně již všechna vozidla tohoto typu bojovala jen na východní frontě, a to až do hořkého konce, neboť poslední z nich bylo zničeno až 22. dubna 1945 nedaleko Berlína. Přes nemalé problémy však Ferdinand, resp. Elefant vždy budil u sovětských i západních spojeneckých vojáků strach, což se dá doložit mj. komickým faktem, že Američané hlásili údajné střety s Elefanty i ze západní fronty, kde ale nebyla tato monstra nikdy nasazena.

Další varianty Porscheho Tigerů
V zájmu úplnosti je nutno zmínit i osudy dalších vozidel z Porscheho továrny Nibelungwerke, která zhotovila celkově 101 exemplářů. Jak již bylo zmíněno, 90 podvozků bylo využito coby základ pro stíhače tanků Ferdinand. Dalších pět z oněch 101 sériových podvozků, které nechal profesor Porsche sebevědomě postavit, se použilo pro konstrukci vyprošťovacích tanků. Šlo o fakticky stejnou konverzi, kterou prodělal určitý počet Tigerů od firmy Henschel. Vozidlo tak mělo jenom nízkou plochou nástavbu a v čele korby střeliště s kulometem MG 34. Užívalo se k vyprošťování jiných těžkých obrněnců, tzn. zejména Tigerů nebo Ferdinandů. Tři podvozky Tiger (P) byly vyčleněny ke stavbě prototypů prostředku zvaného Rammtiger, který byl určen pro městský boj. V podstatě šlo o jakýsi gigantický buldozer, jenž měl jednoduchou obrněnou korbu, v čele zašpičatělou do podoby radlice, jež měla tloušťku 400 mm (!) a měla sloužit pro rozhrnování sutin či prorážení překážek při boji v zástavbě. Prameny se však neshodují v tom, jak daleko se program Rammtiger dostal; část mluví o reálné stavbě až tří exemplářů na oněch třech podvozcích, zatímco jiné uvádějí jen konstrukci modelu. Každopádně ještě zbývá zmínit osud ještě tři exemplářů Tiger (P). U jednoho byl místo elektrického přenosu výkonu pokusně použit hydraulický systém, ovšem i ten vykazoval velkou složitost a poruchovost. A zbylé dva exempláře byly opravdu dostavěny v původní podobě tanků s Kruppovou věží. Prodělaly poté určité úpravy a sloužily pro výcvik posádek pod jménem Truppenübungfahrzeug, ale profesor Porsche si nakonec vymohl jednu specialitu. Nejprve se totiž plánovalo, že každý pátý sériový Tiger (P) obdrží silnější radiostanici, aby posloužil jako velitelský Panzerbefehlswagen. Jeden ze dvou „cvičných“ kusů pak prodělal tuto přestavbu a vyrazil na východní frontu, kde od září 1943 fungoval jako velitelské vozidlo 653. praporu, dokud nebyl v roce 1944 zničen. Z celého projektu Tiger (P) se dosud zachovaly dva obrněnce Elefant, jeden v ruském tankovém muzeu Kubinka a druhý v muzeu americké armády ve Fort Lee.


Lukáš Visingr

Parametry bojových vozidel firmy Porsche
Název
Tiger (P)
Ferdinand
Osádka
5 mužů
6 mužů
Bojová hmotnost
60 tun
65 tun
Celková délka
9,54 m
8,13 m
Délka korby
6,60 m
6,79 m
Celková šířka
3,38 m
3,38 m
Celková výška
2,90 m
2,99 m
Výkon motorů
2× 237 kW
2× 395 kW
Max. rychlost
35 km/h
20 km/h
Dojezd na silnici
105 km
153 km
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