Duel: Bishop vs. Flak 36:
Dělostřelecké improvizace v poušti

Německý 88mm kanon vznikl jako protiletadlová zbraň, získal ovšem velkou proslulost i jako nejprve improvizovaný a posléze systémový nástroj protitankového boje. Mezi jeho soupeře v africké a italské kampani náleželo mj. obrněné vozidlo Bishop, vlastně první a dosti provizorně působící britské samohybné dělo.

Meziválečná éra přinesla mj. velký vzestup obrněných a mechanizovaných sil, ale různé země na jejich možnosti hleděly velmi odlišně. Britové sice věřili tankům a pokládali je i za nejlepší prostředek boje proti tankům nepřítele, značně však podcenili spolupráci různých druhů vojsk. Naopak Němci vnímali tanky především jako zbraň, která prolomí linie nepřítele v nejslabším bodě a pronikne do hloubky jeho obrany, zatímco s protivníkovými obrněnci se měla střetávat zejména německá protitanková děla. Britové záhy pochopili slabiny své koncepce a zjistili, že potřebují samohybné dělo schopné držet krok s tanky.

Urgentní požadavek vojáků
Britové dlouhodobě patřili mezi pionýry tankové techniky, jenže dospěli k velmi zkreslenému pohledu na její konstrukci a použití, protože vytvořili dvě značně nevyvážené kategorie tanků. Výtečně pancéřované „pěchotní“ tanky byly příliš pomalé, zatímco rychlé „křižníkové“ tanky, které měly prolamovat linie nepřítele, nabízely jen nízkou odolnost. Obě kategorie navíc měly na bojišti působit samostatně. V britské armádě prostě selhávala myšlenka spolupráce různých druhů vojsk, což platilo též o dělostřelectvu, které mělo poskytovat palebnou podporu pěchotě a sekundárně také bojovat s tanky. Paradoxní však je, že Britové již měli k dispozici výbornou taženou dělostřeleckou zbraň, a sice proslulou „pětadvacítku“, tedy kanon QF 25, jehož název odkazoval na hmotnost střely (25 liber čili 11,5 kg). Formálně se jednalo o kanon, ovšem jeho neobvykle velký rozsah náměru z něj fakticky dělal kanonovou houfnici, resp. jedno z prvních univerzálních polních děl v historii. Právě na výtečnou „pětadvacítku“ tedy na jaře 1941 padla volba, když britská armáda zažádala o urgentní vývoj samohybného děla, jež by mohlo zajistit mobilní palebnou podporu jejím silám v severní Africe. Úkolu se chopily závody Birmingham Railway Carriage and Wagon Company, které již v srpnu téhož roku dokončily prototyp. Jeho testy pak v listopadu 1941 vedly k objednávce stovky sériových kusů, k níž poté přibyly další. Velkou rychlost vývoje vysvětluje oficiální jméno, jež znělo „Ordnance, QF 25-pdr Gun Mk I on Carrier, Valentine Mk I“. Krkolomné označení říkalo, že jde o instalaci 25liberního děla na pěchotním tanku Valentine Mk I. Britové tudíž zkrátka zvolili spojení osvědčené zbraně a šasi osvědčeného tanku, jenž místo původní věže dostal masivní pevnou nástavbu, v níž se nalézal kanon. Toto řešení vozidlu vyneslo přezdívku Bishop („Biskup“), protože výška této nástavby připomínala pokrývku hlavy církevních hodnostářů.

Spíš problémová konstrukce
Nástavba ovšem i navzdory svým rozměrům neskýtala osádce zrovna velké pohodlí a celkově nebyla úplně šťastně vyřešená. Montáž „pětadvacítky“ totiž výrazně omezila jednu z hlavních výhod této zbraně, a sice onen velký rozsah odměru, což se samozřejmě negativně odrazilo na dostřelu. Tažená verze se totiž mohla zvednout do úhlu přes 45 stupňů a nabízela max. dostřel přes 12 km, zatímco lafeta ve vozidle Bishop umožňovala max. náměr pouze 15 stupňů, takže dostřel činil pouze asi 5,9 km. Nevyhovoval ani odměr, neboť dělo se dalo natočit jen do úhlu 4 stupňů na každou stranu. Vozidlo dopravovalo zásobu 32 nábojů a často tahalo i přívěs, kde se nacházela další munice. Max. tloušťka pancéřování korby činila 60 mm, zatímco stěny oné masivní nástavby byly vyrobeny z pancéřových plechů o síle mezi 13 a 51 mm, takže ochrana osádky tehdy představovala nadprůměr, což koneckonců odpovídalo tomu, že „Biskup“ užíval šasi velmi dobře pancéřovaného „pěchotního“ tanku. Za to se ale muselo logicky platit nízkou rychlostí, která činila pouze 24 km/h. Za jiných okolností by to dost možná k podpoře pěchoty stačilo, ale obrovské vzdálenosti na severoafrickém bojišti znamenaly častou nutnost rychlých přesunů, pro které se tedy Bishop příliš nehodil. Jeho velké rozměry komplikovaly maskování a vadil i omezený dojezd, kvůli němuž „Biskup“ potřeboval dobré logistické zajištění. Poprvé zasáhl do boje na podzim 1943, a to téměř výlučně jako dělostřelecká podpůrná zbraň, jelikož 25liberní kanon už se tehdy proti tankům užíval jen omezeně, neboť Britové již zaváděli nový 17liberní protitankový kanon. Bishop pokračoval ve službě a účastnil se i bojů v Itálii, ačkoliv britská armáda již provozovala rovněž další a vhodněji řešené typy samohybných děl, jež také obdržely „církevní“ jména, a to kanadský Sexton s 25liberním dělem na podvozku tanku Ram a vynikající americký M7 Priest se 105mm houfnicí.

Tajný vývoj nového kanonu
Německý kanon ráže 88 mm patří mezi nejslavnější zbraně druhé světové války, byť ne každý ví, že jeho historie sahá až do 19. století. Tehdy se objevila první námořní děla této ráže, která měla chránit velké lodě před torpédovými čluny. Za první světové války pak zbrojovky Krupp a Rheinmetall použily výborná námořní děla coby základ nových protiletadlových kanonů, jež tehdy dostaly oficiální název K-Zugflak L/45. Občas se vyskytují též označení Flak 16 či Flak 17, ovšem ta zřejmě vznikla až po válce. Toto období pro Němce současně znamenalo striktní omezení vývoje a výroby zbraní, ale většina firem dokázala zákazy obcházet či porušovat, což Krupp uskutečnil mj. prostřednictvím přenesení části provozu do Švédska k firmě Bofors, kde se zrodila nová generace protiletadlových děl. Německá armáda původně chtěla 75mm kanon, ale jeho testy ukázaly nedostatečné výkony, a tudíž se němečtí inženýři vrátili k osvědčenému kalibru 88 mm. Prototyp kanonu vznikl patrně už v roce 1928, ovšem sériová produkce začala až o pět let později, a to pod jménem Flak 18. To mělo naznačovat, že jde o zbraň vytvořenou ještě na konci první světové války, a tudíž neporušující onen zákaz, přestože je značně sporné, nakolik se inspektoři opravdu nechali oklamat. Nepochybně se však jednalo o výtečnou zbraň, jež díky úsťové rychlosti 820 m/s nabízela výškový dostřel asi 8000 m. Užívala klínový závěr s horizontálním pohybem a poloautomatickou funkcí, jež vyhazovala prázdné nábojnice. Dělo Flak 18 (často se užívá i podoba FlaK 18) se poté dočkalo modernizace na verzi Flak 36, která disponovala hlavní složenou z několika částí, a tak se v případě opotřebení mohla vyměnit jen jedna z částí. Třetí typ Flak 37 se lišil např. jiným způsobem nastavování prvků střelby a jinou lafetou, avšak značka Krupp stále dbala na kompatibilitu součástí, takže se běžně vyskytovaly např. kanony Flak 18 na modernější lafetě Flak 37.

Efektivní protitanková zbraň
O tažení „osmaosmdesátek“ se obvykle staraly polopásové tahače SdKfz 7, které dopravovaly i zásobu munice a obsluhu, kterou standardně představovalo deset mužů. Dva vojáci prováděli nastavování palebných prvků, další dva nastavovali roznětky na granátech, pátý pracoval jako nabíječ, čtyři muži připravovali a podávali munici a desátým členem byl velitel. Vedle toho se dá k obsluze počítat ještě jedenáctý muž, totiž řidič „polopásu“, který v boji většinou pomáhal s municí či s vyhledáváním cílů. Ty se ale nemusely nacházet pouze na obloze, jelikož vysoká úsťová rychlost „osmaosmdesátek“ znamenala plochou dráhu střely, takže kanon mohl sloužit i jako výtečná protitanková zbraň. Někdy se říká, že šlo o improvizaci z jara 1940, kdy Němci ve Francii narazili na silně pancéřované tanky Francouzů a Britů, s nimiž si dosavadní kanony neporadily. Ve skutečnosti se ovšem první případy nasazení „Flaků“ proti tankům odehrály již v občanské válce ve Španělsku, takže na jaře 1940 se „jen“ sáhlo k něčemu už vyzkoušenému. Do severoafrické kampaně pak 88mm kanony dorazily coby univerzální zbraně, jež měly pálit na letadla i tanky. Podtrhla to též skutečnost, že Němci začali vyrábět protipancéřovou munici kalibru 88 mm včetně kumulativních granátů a střel s wolframovým jádrem. Jejich průbojnost byla vskutku působivá, protože střela Panzergranate 40 na dálku 1000 m prorážela až 138 mm oceli. Ještě lepší hodnoty nabízely náboje s větší prachovou náplní, avšak těmi mohl střílet jen nový kanon Flak 41 s větší komorou. Průbojnost na vzdálenost 1000 m činila cca 192 mm, ale kanon byl komplikovaný a jako protitanková zbraň se nakonec využíval jen omezeně. Ostatně také standardní „osmaosmdesátky“ měly i některé slabiny, mj. omezenou pohyblivost či velké rozměry, kvůli nimž se obtížně maskovaly. Se zkušenou obsluhou se ale jednalo o mimořádně účinné zbraně, které právem budily obavy a respekt.
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Parametry samohybného děla Bishop
Osádka: 4 muži
Bojová hmotnost: 7900 kg
Celková délka: 5,64 m
Celková šířka: 2,77 m
Celková výška: 3,05 m
Typ motoru: dieselový AEC A190
Výkon motoru: 98 kW (131 koní)
Max. rychlost: 24 km/h
Max. dojezd: 177 km
Výzbroj: 87,6mm kanon QF 25
Hmotnost střely: 11,5 kg
Úsťová rychlost střely: 532 m/s
Max. dostřel: 5900 m

Parametry taženého kanonu Flak 36
Obsluha:  10–11 mužů
Ráže hlavně: 88 mm
Délka hlavně: 4,93 m
Délka zbraně: 7,62 m
Výška zbraně: 2,42 m
Dopravní hmotnost: 8200 kg
Bojová hmotnost: 5150 kg
Hmotnost střely: 9,4 kg
Úsťová rychlost střely: 820 m/s
Max. dostřel: 14 860 m
Účinný dostřel: 1500 m

Vyhodnocení zkušeností
Boje v severní Africe rychle ukázaly limity a chyby britské taktické doktríny, která sice sázela na tanky, avšak bez propracované koordinace s pěchotou a dělostřelectvem. Méně početní, ale po taktické stránce schopnější Němci tudíž záhy slavili úspěchy, v nichž sehrály důležitou roli i 88mm kanony. Němci je totiž používali k budování účinných obranných postavení, případně „pastí“, do nichž lákali britské tanky. „Osmaosmdesátky“ nabízely skutečně působivý dostřel, přesnost a průbojnost, a proto dokázaly vyřadit prakticky jakýkoli britský tank. Britové si tedy začali uvědomovat, že jejich doktrína potřebuje zásadní revizi a že pro boj s německými tanky a palebnou podporu svých vojsk potřebují novou kategorii zbraní, a sice samohybná děla. Tak se zrodil Bishop, provizorní instalace výborného 25liberního kanonu na tank Valentine. Nebyl sice zrovna povedenou konstrukcí, v dané situaci Britové však prostě nic lepšího neměli. Díky „Biskupům“ získali první zkušenosti se samohybným dělostřelectvem a vytvořili i specifikace nových typů této kategorie. Také na německé straně se ale odehrávaly změny, neboť navzdory dobrým výsledkům zůstávalo užívání „Flaků“ proti tankům improvizací, jež měla své slabiny, mj. velkou výšku a omezenou pohyblivost těchto děl. Němci tudíž také pochopili, že potřebují rychlá samohybná děla, resp. stíhače tanků s 88mm kanony. Dočasné řešení nabízely montáže kanonů na „polopásy“, jenže tato vozidla postrádala pancéřovou ochranu. Německé zbrojovky však už pracovaly na nové generaci výkonnějších obrněnců, jež měly kombinovat ničivou sílu proslavených „osmaosmdesátek“ s pohyblivostí a pancéřovou ochranou. Lze tedy konstatovat, že úporné bitvy v severní Africe posloužily Britům a Němcům také jako mimořádně hodnotný zdroj zkušeností pro další evoluci samohybných děl.
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