Duel: PzKpfw VI Tiger vs. M26 Pershing:
Boj na vrcholu éry těžkých tanků

Slavný „Tygr“ byl zajisté nejznámějším a nejobávanějším německým tankem II. světové války. V závěru bojů v západní Evropě ale dostal velice důstojného soupeře v řadách US Army, kterou posílily nové těžké tanky Pershing.

Označení „Tygr“ je dodnes téměř synonymem německého tanku a existuje jen málo bojových vozidel, která by i laikové znali tak dobře jako právě německý PzKpfw VI. Těžký obrněnec se stal zdrojem obav na východní i západní frontě, ale zatímco Rudá armáda proti němu relativně rychle postavila vlastní těžké tanky řady IS, v boji proti západním Spojencům neměl německý obrněnec dlouho adekvátního soupeře. Až na počátku roku 1945 dorazily do Evropy americké těžké tanky M26 Pershing, schopné „Tygrům“ efektivně čelit, ale opravdových soubojů těchto dvou výkonných obrněnců proběhlo nakonec jen několik.

Soutěž firem Henschel a Porsche
Někdy se dá narazit na zjednodušující tvrzení, že vývoj slavného tanku Tiger začal až poté, co se němečtí vojáci setkali s těžkými sovětskými tanky řady KV. Ve skutečnosti ovšem němečtí zbrojaři pracovali na designech nových středních i těžkých tanků již před válkou, jak dokazují různé návrhy a prototypy firem Henschel a Porsche, z nichž největší VK 3601 vážil zhruba 36 tun a měl mít kanon ráže 75 mm. Zkušenosti z východní fronty ovšem vedly k uzavření tohoto projektu a podpoře jiného, dříve spíše okrajového konceptu jménem VK 4501. Jak naznačuje i jeho název, počítalo se s hmotností kolem 45 tun, ve skutečnosti se však nakonec vyšplhala na hodnotu ještě o deset tun vyšší. Výzbroj měl představovat výkonný 88mm kanon ve věži, jejíž vývoj zajistila zbrojovka Krupp, kdežto o dodávku podvozků opět soupeřily firmy Henschel a Porsche (resp. závody Nibelungwerke, které vedl profesor Ferdinand Porsche). Prototypy byly předvedeny Hitlerovi v den jeho narozenin 20. dubna 1942, a ačkoli byl za favorita všeobecně pokládán Porsche, prezentace jeho prototypu se kvůli složitému benzíno-elektrickému pohonu změnila ve fiasko. Také další zkoušky potvrdily převahu Henschelova obrněnce VK 4501(H), který se stal vlastně prototypem nového tanku, jehož sériová výroba začala v červnu 1942 pod názvem Panzerkampfwagen VI Tiger Ausf. H1, což se později změnilo na Ausf. E. Jednalo se každopádně o vyspělé a výtečně opancéřované a vyzbrojené vozidlo. Pancéřování čela korby i věže mělo tloušťku až 100 mm, boky a záď asi 80 mm. Ve věži byl instalován 88 kanon KwK 36, příbuzný legendárních protiletadlových děl stejného kalibru, pro nějž byla obvykle vezena zásoba 92 granátů. Ničivost a přesnost těchto granátů znamenala, že Tiger dovedl účinně pálit na drtivou většinu nepřátelských tanků na vzdálenost, kdy mu ony nedokázaly ublížit; proto si také německá armáda od „Tygrů“ slibovala zvrat na frontě.

Velký respekt z německé šelmy
Tiger skutečně přinášel pro německou armádu podstatnou změnu, jelikož dřívější tanky kladly na první místo pohyblivost (jak říkala i doktrína „Blitzkriegu“), ale Tiger akcentoval palebnou sílu a pancéřovou odolnost. Pohyblivost se stala slabou stránkou, protože nový tank byl hodně těžký a relativně pomalý, kromě toho i výrobně velmi složitý a zpočátku i příšerně poruchový. Přispělo k tomu komplikované řešení podvozku, které mělo vylepšovat rozložení váhy, ovšem reálně velmi často docházelo k tomu, že se mezi kola dostávaly kameny a bláto, což způsobilo zastavení nejednoho „Tygra“. Projevilo se to hned při prvním nasazení na východní frontě, ke kterému došlo v srpnu 1942 a které právě kvůli poruchám skončilo neúspěšně, ačkoliv bojové ztráty nových tanků byly zpočátku téměř zanedbatelné. Sověti, Britové ani Američané zkrátka neměli tank schopný vést s „Tygrem“ rovnocenný boj, takže museli sázet primárně na početní přesilu, případně na dělostřelectvo a letectvo. U protivníků začal Tiger záhy vyvolávat respekt a strach, který poté ještě znásobila tvarová podobnost „Tygra“ s pozdějšími verzemi středního tanku PzKpfw IV. Ten byl sice výrazně menší, ale nepřátelé si jej s obávaným „Tygrem“ dosti často pletli. Němci své výkonné těžké tanky nasazovali ponejvíce ve zvláštních praporech, jež posílali na ohrožené úseky fronty jako „hasiče“. Pokud však na východní frontě byla poměrně rychle vytvořena odpověď v podobě tanků řady IS, v boji proti tankům americkým a britským se Tiger téměř do konce války v Evropě těšil nepochybně dominantnímu postavení. O tom, že se jednalo o opravdu účinnou zbraň, svědčí řada případů, když Tigery zničily mnohonásobnou převahu tanků nepřítele. Produkce skončila po zhruba 1355 kusech v srpnu 1944, kdy zároveň začala výroba typu Tiger II. Původní model ale pochopitelně bojoval až do konce války a řadu let po ní zůstával jakýmsi „etalonem“ kvalit těžkých tanků.

Cesta k novému těžkému tanku
Také v USA již před vstupem do války existovaly projekty těžkých tanků, ale věnovala se jim ještě menší pozornost než v Německu. Všechny kapacity amerického průmyslu se zaměřily na výrobu středních tanků M3 Lee/Grant a M4 Sherman, které byly přinejmenším rovnocennými soupeři pro německé PzKpfw III a IV. Jakmile ale na konci roku 1942 došlo k prvním střetům s tanky Tiger na severoafrickém bojišti, bylo jasné, že proti tomuto německému tanku je třeba postavit úplně jinou kvalitu. Dočasným řešením se stala samohybná děla nebo upravené verze tanků nesoucí výkonnější výzbroj, jako byl britský 17liberní protitankový kanon, a mezitím se v USA dostalo podpory programu nového těžkého tanku, jelikož již existující obrněnec M6 se ukázal jako velmi nepodařený. Za první krok lze považovat vozidlo T20, jež připomínalo cosi jako zvětšený Sherman, ovšem stále s kanonem ráže 75 či 76 mm. Významné zlepšení nastalo u prototypu T20E3, jenž nahrazoval původní zavěšení novým systémem torzních tyčí. Po řadě dalších změn se podařilo dopracovat design do sériové formy označené M27, avšak armáda se nakonec rozhodla sériové kusy neobjednat, protože výzbroj byla vlastně shodná s tankem M4, a tudíž nepřinášela dostatečné zlepšení. (Víceméně z téhož důvodu se v SSSR přešlo od tanků řady KV, vyzbrojených fakticky stejně jako střední T-34, na lépe vyzbrojená vozidla série IS.) Proto vznikl prototyp T25, který měl v nové věži 90mm kanon se zásobou 70 nábojů, načež se zvýšením tloušťky pancíře na 102 mm na čele a 76 mm na bocích dospělo k tanku T26. Verze T26E3 byla na začátku roku 1944 schválena pro sériovou produkci pod názvem M26 Pershing (původně General Pershing), avšak sériová výroba začala až v listopadu 1944. Výsledkem pak bylo, že první postavené M26 dorazily na západoevropské bojiště teprve v lednu 1945, a proto byl jejich celkový význam pro průběh války minimální.

V Evropě jen omezené nasazení
O důvodech onoho zpoždění se dosud vedou diskuse a odborníci citují různé zdroje, jež dávají diametrálně odlišné odpovědi. Někdo viní generála Pattona, který byl velkým podporovatelem tanku M4 a vytrvale odmítal zavádění jiného typu, další prameny poukazují na odpor generála McNaira z velení pozemních sil, zatímco ještě jiné dokládají velké spory o to, kolik se vlastně má nových těžkých tanků postavit, neboť různé návrhy dávaly počty od 250 do 1500 kusů. Co se dá ovšem říci s jistotou, to je fakt, že se na jaře 1945 pohybovalo po západoevropské frontě jen dvacet M26. Celkově vzniklo asi 2212 tanků a do konce války jich do Evropy dorazilo cca 310, ale intenzivnější nasazení prodělalo jen oněch dvacet. První boj proběhl 25. února 1945 u řeky Roer a už dalšího dne byl zaznamenán první střet s „Tygrem“, kde americký tank prohrál (dva členové osádky zahynuli, ale obrněnec byl opraven a vrácen do boje), avšak již 27. února si jeden M26 připsal zničení tanku Tiger (a to na vzdálenost okolo 820 m) a dvou PzKpfw IV. Malý počet M26 logicky způsobil, že jejich střetnutí s německými tanky nebylo mnoho, avšak přesto si nové americké obrněnce připsaly jeden významný úspěch, když se zúčastnily bitvy u Remagenu a přispěly k obsazení Ludendorffova mostu. Jako kuriozitu lze dodat, že do Evropy byl dopraven i jeden tzv. Super Pershing s výkonnějším dělem a zesíleným pancířem, fakticky odpověď na Tiger II. Tento exemplář se v dubnu 1945 zapojil do boje a zničil několik vozidel nepřítele, z toho jedno na vzdálenost zhruba 1400 m. Celkově lze říci, že američtí vojáci vítali M26 s potěšením, ačkoliv byl pomalý a jeho vstup do služby provázely poruchy. Klíčová byla jeho odolnost a ničivá síla, což se projevilo i v dalších konfliktech, zejména v Koreji. Největší význam M26 ale spočívá v tom, že z něj byly vyvinuty typy řady Patton, tzn. M46, M47, M48 a konečně i M60, který v mnoha zemích slouží dodnes.
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Parametry tanku PzKpfw VI Tiger Ausf. E
Osádka: 5 mužů
Bojová hmotnost: 55 tun
Celková délka: 8,24 m
Celková šířka: 3,73 m
Celková výška: 2,86 m
Typ motoru: benzínový Maybach HL 230 P45
Výkon motoru: 522 kW (700 koní)
Max. rychlost: 38 km/h
Max. dojezd: 100 km
Hlavní výzbroj: 88mm kanon KwK 36
Pomocná výzbroj: dva 7,92mm kulomety MG 34

Parametry tanku M26 Pershing
Osádka: 5 mužů
Bojová hmotnost: 41,7 tun
Celková délka: 8,79 m
Celková šířka: 3,51 m
Celková výška: 2,77 m
Typ motoru: benzínový Ford GAF
Výkon motoru: 373 kW (500 koní)
Max. rychlost: 48 km/h
Max. dojezd: 148 km
Hlavní výzbroj: 90mm kanon M3
Pomocná výzbroj: 12,7mm kulomet M2 a dva 7,62mm kulomety M1919

Měření sil
Oba srovnávané těžké tanky vznikly především jako reakce na vozidla této kategorie na straně nepřítele; německý Tiger měl překonávat sovětské tanky řady KV, kdežto Pershing se měl stát adekvátním protivníkem zejména právě pro „Tygry“. Konstruktéři obou zemí nejprve převzali něco málo ze starších typů, ale postupně vytvořili v podstatě zcela nové konstrukce. Právě zde ovšem leží jedna ze slabin německého tanku, jehož „krabicovitý“ tvar s kolmým pancířem byl stále poplatný předválečné konstrukční škole. Pershing naopak již představoval (podobně jako sovětský T-34 nebo německý Panther) příklad nového přístupu, jenž sázel na šikmé pancéřové desky. Pancéřování obou tanků tak mělo nominálně zdánlivě stejnou tloušťku, avšak skloněné desky amerického obrněnce znamenaly, že této tloušťky se u něj fakticky dosáhlo díky použití fyzicky slabší oceli. To zákonitě znamenalo výrazně menší hmotnost M26, kdežto „Tygr“ měl v důsledku enormní váhy velmi často problémy, mj. kvůli obtížnému odtahování poškozených kusů či kvůli nemožnosti přejet některé mosty. Přestože tedy měl Pershing slabší motor, jezdil mnohem rychleji než německý tank. Kanony obou obrněnců patřily do stejné kategorie, avšak německá munice bylo o něco účinnější. Mezi přednosti amerického tanku spadal kulomet ráže 12,7 mm, legendární „padesátka“, jež měla úspěch především v boji s pěchotou. Obecně platí, že Tiger nikdy nepředstavoval jednoduchý tank, takže jej pořád trápily potíže se spolehlivostí. Tiger lze popsat jako potenciálně vysoce výkonnou, ale také problematickou zbraň, jež nebyla (navzdory veliké slávě a respektu) zase takovým technickým průlomem, jak bývá dosud často prezentováno; v tomto smyslu byl zajisté významnějším přínosem Panther a pak Tiger II (jenž byl do určité míry „zvětšeninou“ Pantheru). „Tygr“ samozřejmě sehrál ve druhé světové válce mnohonásobně důležitější roli než americký M26 Pershing, z dlouhodobého hlediska však byl nakonec významnějším typem americký tank, z jehož potenciálu dokázala vlastně až do konce 70. let čerpat tanková konstrukční škola americké armády.
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