Záhadný VK45.02(P):
Druhý Tygr profesora Porscheho

Cesta k proslulému německému těžkému tanku Tiger rozhodně nebyla snadná či rychlá. Mezi její slepé uličky patřil návrh VK45.02(P), s nímž se chtěl prosadit profesor Porsche jako s alternativou k tanku Tiger II. Dlouho se uvádělo, že zůstal jen na kreslicím prkně, ovšem čerstvé výzkumy vypovídají o něčem jiném.

PzKpfw VI Tiger nepochybně představuje jednu z nejznámějších zbraní druhé světové války i jeden z nejslavnějších tanků v dějinách, navzdory tomu však jeho vývoj reprezentuje poměrně málo známou kapitolu. Týkají se jí různé omyly a nejasnosti, což nejspíše vyplývá i z toho, že v projektu opakovaně docházelo ke změnám a některé plány se nerealizovaly. Už během prací na tanku Tiger se navíc připravoval jeho nástupce, pozdější PzKpfw VI Ausf. B Tiger II. Opět šlo o produkt firmy Henschel, jenže stejně jako v případě „prvního Tygra“ stál o vítězství také velmi ambiciózní a velmi kontroverzní Ferdinand Porsche.

Zrod německých těžkých tanků
Ačkoli se často tvrdí, že proslulý „Tygr“ vznikl jako odpověď na setkání se sovětskými tanky, skutečnost je poněkud složitější. Návrhy těžkých tanků vznikaly v Německu již před válkou a v její první fázi byly rozvíjeny coby reakce na pancéřování britských a francouzských vozidel, se kterými se Němci utkali v západní Evropě a severní Africe. Střety se sovětskými tanky KV se pak staly „jen“ vysoce významným podnětem pro urychlení vývoje. Kořeny „Tygra“ se tak dají vysledovat až do roku 1937, kdy německá armáda vydala požadavky zvané VK30.01, což znamenalo první návrh pásového vozidla (Vollkette) s plánovanou bojovou hmotností 30 tun. Realizací byla pověřena značka Henschel, takže tank se poté označoval jako VK30.01(H), ale do ledna 1942 vzniklo jen několik prototypů. Obdobně skončil také další projekt VK36.01(H). Vysoce důležitá událost se ovšem odehrála na konci roku 1939. Do čela poradního orgánu pro otázky tanků, tzv. Panzerkommission, byl jmenován profesor Ferdinand Porsche, určitě velmi talentovaný a ambiciózní konstruktér, který ale občas hodně těžil i z dobrých osobních vztahů s Adolfem Hitlerem. Také on tedy získal kontrakt na design nového tanku, jenž obdržel název VK30.01(P) a vyznačoval se Porscheho oblíbeným „hybridním“ systémem pohonu. Spalovací motor poháněl generátor, který produkoval proud pro elektromotory, jež teprve točily hnacími koly. Porsche nechal postavit zkušební podvozek, jenž byl znám též pod firemním označením Typ 100 nebo pod zvažovaným bojovým jménem Leopard. Zbrojovka Krupp získala smlouvu na design věže, v níž měl být umístěn 88mm kanon KwK 36 s délkou hlavně 56 ráží, příbuzný slavných protiletadlových děl. Na sériovou výrobu tohoto tanku ovšem nikdy nedošlo, protože 26. května 1941 proběhla další schůze Panzerkommission, snad nejvýznamnější za celou dobu její existence, neboť určila další směr vývoje těžkých tanků.

Diskuse nad výkonem kanonu
Zasedání se totiž osobně zúčastnil též Adolf Hitler, který na základě informací o tancích Britů a Francouzů nařídil, aby vyvíjený německý těžký obrněnec obdržel čelní pancíř o síle 100 mm a kanon schopný na vzdálenost 1000 m probít pancíř silný 100 mm. Hmotnost nového vozidla proto hodně narostla a ukázalo se, že ono Kruppovo dělo nedokáže Hitlerův požadavek splnit. „Führer“ tedy navrhl, aby tank dostal nějakou úpravu nového protiletadlového kanonu Flak 41 s hlavní o délce 71 násobků ráže, jenže takový kanon by se zase nedal umístit do připravované Kruppovy věže. Hrozilo další zpomalení projektu, a tudíž bylo schváleno kompromisní řešení, jež ostatně odpovídalo německému zvyku provádět změny i během sériové výroby. Nový tank s projektovým označením VK45.01 měl nejdříve obdržet již existující dělo KwK 36, ale v této podobě se měla vyrobit jen první stovka kusů. Počínaje 101. vozidlem se měla montovat nová věž s výkonnějším kanonem, byť definitivní závěry přijaté na schůzce neobsahovaly výslovný příkaz, že musí jít o 88mm kanon. Armáda ovšem každopádně opět oslovila firmy Henschel a Porsche, které zahájily práce na prototypech VK45.01(H) a VK45.01(P). Ambiciózní profesor pochopitelně sáhl ke kombinovanému benzino-elektrickému pohonu, zatímco inženýři značky Henschel vytvořili relativně konzervativní design. Obě firmy stihly vyrobit prototypy tak, aby je mohly předvést „Vůdci“ na jeho narozeniny, tedy 20. dubna 1942. Nejprve se plánovalo, že se postaví menší série od každého z typů a až podle výsledků testů se rozhodne, která firma se stane hlavním dodavatelem. Za favorita se vesměs pokládal Porscheho návrh, známý také pod firemním názvem Typ 101, jenže ten při testech utrpěl naprostý debakl, za nímž stály zejména problémy pokrokové, ale komplikované pohonné soustavy.

Ferdinand Porsche se nevzdává
Elektrický přenos výkonu se sice projevil jako vhodnější z hlediska řízení, ovšem Henschelův tank vykazoval větší spolehlivost, rychlost a terénní průchodnost. V červenci 1942 tedy vojáci formálně zastavili projekt VK45.01(P) a zakázku získala firma Henschel, jejíž tank poté vešel do dějin jako PzKpfw VI neboli Tiger. Následně ale došlo k další změně plánu výroby, jelikož místo stovky kusů základní verze se mělo vyrobit hned 330 vozidel, po nichž mělo následovat 170 obrněnců s kanonem ráže 75 mm. Henschelovi inženýři totiž využili faktu, že závěr z oné schůzky Panzerkommission netrval na ráži 88 mm, a proto přišli s konceptem obrněnce, který spojí podvozek Tiger a věž se 75mm kanonem Rheinmetall o délce 70 násobků ráže, v zásadě shodným s výzbrojí tanku PzKpfw V Panther. A teprve pak měla začít sériová výroba těžkého tanku druhé generace se silnějším 88mm dělem o délce 71 násobků ráže. Společnost Henschel vyvíjela toto vozidlo pod názvem VK45.02(H), ale ambicí se rozhodně nevzdával ani profesor Porsche, který tvrdil, že problémy s „hybridním“ pohonným systémem dokáže vyřešit. Vojáci i Hitler mu ještě uvěřili, a proto získal podporu pro projekt, pro který se nejdříve užíval název VK45.01(P2), což se následně změnilo na VK45.02(P). Mezitím ale armáda odmítla montovat kanony ráže 75 mm do těžkých vozidel, takže zakázku na nové věže získala zbrojovka Krupp, která pracovala na dvou variantách, jedné pro Porscheho projekt a druhé pro design Henschel, jehož označení se změnilo na VK45.03(H). Nešlo zdaleka jen o formalitu, protože specifikace těžkého tanku druhé generace se dále měnily. Především se žádalo zesílení pancéřové ochrany na 150 mm a později se přidal požadavek technické příbuznosti s chystaným středním tankem Panther II, takže zrod nového těžkého tanku se zpožďoval.

Několik různých verzí návrhu
Ferdinand Porsche při své práci vyšel z neúspěšného VK45.01(P) a zapracovával do něj různé požadavky armády i další změny. Již v lednu 1942 sice obdržel kontrakt na výrobu 100 kusů a firma Krupp měla dodat stejný počet věží, ovšem parametry se stále vyvíjely, takže definitivní design z konce roku 1942 se původnímu projektu podobal spíš jen vzdáleně. Už na pohled byl tank zajímavý výrazně šikmým pancířem, který měl fyzicky sílu mezi 80 a 100 mm, díky úhlu sklonu 55 stupňů však měl podstatně větší efektivní tloušťku. Číselné označení programu bylo už čistě popisovací, neboť bojová hmotnost tanku se kalkulovala na přibližně 65 tun. Profesor Porsche si ale ve skutečnosti zřejmě nebyl zcela jistý tím, že dokáže vyřešit všechny problémy elektrického přenosu výkonu, takže kromě vozidla s tímto pohonem, které neslo interní jméno Typ 180 a mělo dostat generátory a elektromotory od firmy Siemens, rozpracoval také záložní provedení Typ 181. To mělo využívat hydraulický přenos výkonu, o nějž se měl starat agregát firmy Voith. Navíc existovaly plány několika verzí s různými typy benzinových a dieselových spalovacích motorů (přehled najdete v tabulce), a aby toho nebylo málo, profesor Porsche měl na kreslicím prkně dva odlišné designy. Základní podoba měla věž umístěnou normálně, resp. uprostřed korby (či poněkud vepředu), a tudíž se označovala také jako VK45.02(P)V, kde ono písmeno znamenalo Vorne (vepředu), ale zrodil se i návrh VK45.02(P)H, tzn. Hinten (vzadu). Takto pojatý tank měl mít věž až v zadní třetině korby, kdežto jeho pohonná soustava se měla nacházet uprostřed. Bez ohledu na pohon a umístění věže však platilo, že tank měl nést 88mm kanon KwK 43 s délkou 71 násobků ráže a zásobou 68 granátů. Jako pomocná výzbroj se měl vedle kanonu namontovat kulomet MG 42 ráže 7,92 mm.

Vojáci znovu volí tank Henschel
Po onom prvním kontraktu na 100 obrněnců získal Porsche v dubnu 1942 druhou objednávku, jež zněla na stejný počet, kdežto zbrojovka Krupp již rozbíhala produkci věží. Vyznačovaly se elektrickým ovládáním, což svědčilo o tom, že Porsche navzdory pochybnostem předpokládal produkci tanků Typ 180 s elektrickým přenosem výkonu. Druhá obměna Kruppovy věže měla hydraulické ovládání a byla určena pro Henschelův tank VK45.03(H), ačkoli její výzbroj byla shodná. A právě tento obrněnec potom slavil úspěch, neboť armáda se rozhodla, že již nebude čekat na srovnávací zkoušky a přidělí kontrakt pouze firmě Henschel, jejíž VK45.03(H) se tak stal prototypem sériového obrněnce PzKpfw VI Ausf. B alias Tiger II. Projekt značky Porsche byl technicky vyspělejší, avšak to znamenalo i větší složitost a výrobní náročnost. Ambiciózní profesor zkrátka stále nedokázal vojáky přesvědčit, že jeho oblíbená „hybridní“ soustava bude v praxi fungovat stejně spolehlivě jako standardní mechanický přenos výkonu, jaký měl návrh značky Henschel. 3. listopadu 1942 tak byly kontrakty na 200 tanků VK45.02(P) zrušeny a již hotové věže se měly upravit pro tanky Henschel. Prvních padesát vozidel Tiger II tedy dostalo věže, které původně vznikly pro projekt VK45.02(P). Profesor Porsche byl však „odškodněn“, neboť Hitler jej pověřil vývojem supertěžkého obrněnce Maus. Vojáci navíc nezlomili hůl ani nad návrhem VK45.02(P), protože si v lednu 1943 objednali tři experimentální kusy. Profesor Porsche patrně dostal nezávazný příslib, že v případě vyřešení problémů pohonné soustavy by na sériovou výrobu ještě dojít mohlo. Ferdinand Porsche tedy v únoru 1943 nahlásil, že se ona trojice začíná stavět v továrně Nibelungwerke u Vídně. Většina zdrojů právě tady končí s tím, že se žádný VK45.02(P) ve skutečnosti nikdy nevyrobil, jenže existovaly i indicie naznačující opak a nedávné výzkumy přinesly pozoruhodná zjištění.

Nejméně jeden opravdu vznikl
Mezi občas diskutované indicie patřil zejména seznam techniky, kterou vlastnila tzv. Tanková rota Kummersdorf (Panzer-Kompanie Kummersdorf), provizorní jednotka, která vznikla kvůli obraně Berlína v březnu 1945. Její arzenál zahrnoval převážně vozidla, jež se tehdy nacházela na stejnojmenné vojenské zkušební střelnici. V dokumentech figurovala také záhadná položka „Porsche Tiger mit 8,8-cm L/71“, což se obvykle chápalo jako jeden z padesáti tanků Tiger II, které nesly ony věže vyvinuté pro VK45.02(P). Jelikož se ale v seznamu nacházel i standardní tank Tiger II pod svým „normálním“ názvem, existovaly o tomto výkladu rovněž pochybnosti a objevovaly se úvahy, že ve skutečnosti mohlo jít o jeden ze tří VK45.02(P). Nyní už lze říci, že přesně tak to opravdu bylo. Již několik let totiž probíhají v archivech intenzivní pátrání, jež platí firma Wargaming Group, tvůrce slavné počítačové hry World of Tanks, ve které nechybí ani typ VK45.02(P). Podařilo se nalézt dokumenty, podle nichž byl jeden hotový VK45.02(P) v září 1943 odeslán k firmě Wegmann, kde na něj byla usazena modifikovaná věž tanku Tiger s dělem KwK 43, a v říjnu 1943 se obrněnec přesunul do Kummersdorfu. Postrádal ale motor, takže sloužil jenom jako statická platforma s věží pro střelecké zkoušky. Byl nalezen dokonce snímek tohoto tanku, který byl někdy na konci roku 1944 nebo na počátku roku 1945 zakopán ve věžovém obranném postavení. Jeví se proto jako vysoce pravděpodobné, že právě to je ona tajemná položka v seznamu výzbroje Tankové roty Kummersdorf. Dokumenty dokonce říkají, že se 21. dubna 1945 zapojil do boje a zničil několik sovětských T-34. Závěr je tudíž naprosto jasný. Stopy projektu tanku Porsche VK45.02(P) se ztrácejí v posledních dnech druhé světové války, ale přinejmenším jeden prototyp opravdu vznikl.

Lukáš Visingr
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Parametry návrhů druhé generace těžkých tanků

Porsche VK45.02(P)
Henschel VK45.03(H)
Osádka
5 mužů
5 mužů
Bojová hmotnost
65 tun
70 tun
Délka korby
6,86 m
7,38 m
Celková délka
10,71 m
10,29 m
Celková šířka
3,32 m
3,70 m
Celková výška
2,95 m
2,88 m
Typ motoru
2× Typ 101
HL 230 P30
Výkon motoru
2× 230 kW
520 kW
Max. rychlost
35 km/h
38 km/h
Max. dojezd
157 km
170 km
Zásoba munice
68 granátů
64 granátů

Přehled plánovaných verzí projektu VK45.02(P)
Varianta
Přenos výkonu
Palivo
Motory
Válce
Výkon
Typ 180A
Elektrický
Benzin
2× Typ 101/3
2× 10
2× 230 kW
Typ 180B
Elektrický
Benzin
2× Typ 101/4
2× 10
2× 230 kW
Typ 181A
Hydraulický
Benzin
2× Typ 101/4
2× 10
2× 230 kW
Typ 181B
Hydraulický
Nafta
2× Typ 180/1
2× 16
2× 275 kW
Typ 181C
Hydraulický
Nafta
1× Typ 180/2
1× 16
1× 520 kW

Šestnáct válců do X
Naprostá většina německých tanků měla vodou chlazené benzinové motory. Armáda si ovšem byla vědoma výhod dieselových motorů a profesor Porsche patřil mezi zastánce vzduchového chlazení. Proto nepřekvapilo, že vojáci roku 1943 oslovili společnost Simmering-Graz-Pauker (SGP) z Vídně, aby vytvořila vzduchem chlazený dieselový motor, který by se dal použít jako náhrada tehdy standardního tankového agregátu Maybach HL 230. Na projektu se podílel také profesor Porsche. Motor o objemu 48 litrů byl nazýván SGP Sla 16 či Porsche Typ 180/2 a šlo o velmi zvláštní konstrukci, neboť šestnáct válců tvořilo čtyři řady, jež tak připomínaly ploché X (nahoře a dole svíraly úhel 135 stupňů, kdežto po bocích 45 stupňů). Válečný tlak však vedl k pomalému tempu prací, a tak byl první exemplář vyroben až koncem roku 1944. Jeho výkon činil okolo 770 koní (575 kW), avšak část výkonu spotřebovaly chladící ventilátory, takže pro vozidlo by bylo k dispozici něco přes 700 koní (520 kW). Po prvním kusu pro statické testy se vyrobil druhý, jenž byl pokusně umístěn do stíhače tanků Jagdtiger. Pak měly následovat další testy v tanku Tiger II, ovšem kvůli konci války k nim již nedošlo. Pracovalo se též na druhém, menším šestnáctiválci, na kterém firma Porsche kooperovala se společností Deutz. Nazýval se Typ 180/1 a při objemu 20 litrů měl produkovat výkon 275 kW, takže k pohonu většiny tanků by se použily dva exempláře. Výsledky německých výzkumů pak zkonfiskovala Rudá armáda a v SSSR se motory ve tvaru X dále zkoumaly. Ostatně také nový ruský tank T-14 Armata má dvanáctiválcový turbodiesel A-85-3A obdobné konstrukce.
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