Britské těžké dělostřelectvo:
Ohnivá pěst armády Jeho Veličenstva

V britské armádě se dělostřelectvu věnovala značná pozornost, jenže na „zákopový pat“, ve který se válka na západě změnila, nebyla artilerie příliš dobře připravena. Bylo nutné vlastně znovu vybudovat těžké a obléhací dělostřelectvo, ke cti Britů se však musí říci, že tento náročný úkol zvládli skutečně na výbornou.

Dělostřelectvo se tradičně členilo na složku polní a obléhací, z nichž první měla ničit zejména cíle na bojišti, kdežto druhá sloužila k destrukci pevností. V rámci polního dělostřelectva byly navíc rozlišovány zbraně „lehké“ (hlavně pro palbu na pěchotu) a „těžké“ (zejména pro ničení opevněných bodů na bojišti), avšak s tím, že následně se „těžká polní“ děla začala označovat i jako „střední“, zatímco „těžké dělostřelectvo“ víceméně splynulo s obléhacím. Tyto změny se odehrály mj. jako následek první světové války, neboť na její západní frontě probíhala vlastně jediná gigantická „obléhací bitva“, kde dělostřelectvu patřila jedna z hlavních rolí. Odrazilo se to logicky i v armádě Britského impéria, jehož dělostřelci získali za „Velké války“ řadu velice povedených děl na klasických podvozcích i na železnici.

Zkušenosti z Krymu a búrské války
V roce 1899 proběhla v britském dělostřelectvu reorganizace na dvě složky, nazvané Mounted Branch a Dismounted Branch. První vlastně odpovídala polnímu dělostřelectvu, zatímco do té druhé náleželo to, co se jinak označovalo jako RGA (Royal Garrison Artillery) neboli artilerie obléhací, pobřežní a horská. Z technického hlediska se jednalo o zbraně, jejichž obsluha se při přesunu chovala jako pěchota, zatímco v pohyblivější Mounted Branch se nacházela na hřbetě tažných koní. Představy o užívání pohyblivých obléhacích děl („siege artillery“) byly většinou založené na zkušenostech z krymské války, ale naneštěstí pro britskou armádu na přelomu 19. a 20. století vypuknul konflikt zcela jiného charakteru, a sice búrská válka (1899–1901). Proti daleko pohyblivějším silám Búrů v otevřeném terénu se klasická obléhací děla příliš nehodila, takže se víceméně improvizovaně objevily „těžké polní“ zbraně. První z nich představoval typ známý jako 4,7palcový QF kanon, kde ona zkratka QF (Quick Firing) říkala, že jde o zbraň na kovové nábojnice. Tím tvořila ve výbavě těžkého dělostřelectva výjimku, protože jinak se tam užívala děla s označením BL (Breech Loading), jež se de facto vztahovalo k typům, v nichž se prach nalézal ve spalitelných textilních sáčcích. Kanon měl přesnou ráži 119,4 mm a střílel na vzdálenost 9,144 km. Původně šlo o pobřežní zbraň, avšak pro potřeby RGA byla umístěna na dvoukolovou lafetu a v nové roli se opravdu osvědčila. Britské dělostřelectvo tedy pod vlivem búrské války vsadilo na pohyblivost, avšak záhy proběhnul jiný konflikt, který opět ukázal, že klasickým obléhacím dělům ještě není odzvoněno, a sice rusko-japonská válka. Britové potom zahájili další změny, při nichž je zastihla „Velká válka“.

Struktura baterií a 60liberní kanon
V rozporu s představami, že to bude „bleskový“ konflikt, nastal na západní frontě úplný opak, a sice nesmírně vyčerpávající zákopové boje. S určitým zjednodušením se dalo říci, že to byla jedna gigantická obléhací bitva dvou gigantických lineárních opevnění, jež se táhla přes téměř celou západní Evropu. Pohyblivost děl pozbyla většinu významu a znovu se začala akcentovat drtivá palebná síla, a to i za cenu komplikovanějšího transportu. Těžká, těžší a nejtěžší děla se proto před přesunem někdy demontovala na několik prvků, které se pak „stěhovaly“ odděleně. Těžké dělostřelectvo také prodělalo obrovskou početní expanzi, jelikož před válkou existovala jen jedna „Obléhací brigáda“ se šesti bateriemi a ještě 32 baterií těžkého dělostřelectva; každá baterie měla dvě, čtyři či šest zbraní. To se však brzy ukázalo jako naprosto nedostatečné a na bázi povolávání záložníků i dobrovolníků prudce rostl počet baterií, kterých tak bylo do konce války zformováno celkem 518, z toho 117 těžkých a 401 obléhacích. Každé velel BC (Battery Commander) v hodnosti majora, kromě něhož působilo v baterii 137 až 180 vojáků a přibližně padesát různých motorových vozidel. Baterie byly přidělovány divizím nebo sborům, popř. se skládaly do skupin. Vývojem pochopitelně procházela také výzbroj, protože 4,7palcový kanon byl od roku 1905 nahrazován 60liberním kanonem BL Mk I. Ten měl kalibr 5 palců (127 mm) a pálil na vzdálenost 11,25 km. Těsně před koncem války přišla varianta Mk II s dostřelem asi 14,17 km. Šlo mimochodem o jediné těžké kanony s ráží oficiálně uváděnou v librách; ostatní typy vznikaly zpravidla konverzí námořních děl a zůstaly jim ráže uváděné v palcích, což byla jinak v pozemní armádě forma označování ráže houfnic.

Houfnice také z plzeňské Škodovky
Právě obléhací houfnice tvořily základ výzbroje „Obléhací brigády“ při vstupu Velké Británie do první světové války. Nejpočetnějším typem byla 6palcová houfnice, v jejímž označení byla přidána ještě informace „30cwt“, což odkazovalo na hmotnost hlavně a závěru, která činila 30 stovek liber, tzn. zhruba 1350 kg. Onen údaj byl doplněn kvůli záměru odlišit tuto zbraň, která byla vyrobena ve 114 kusech, od příbuzné zbraně pro Indii, která byla odlehčená, a tudíž měla doplňující označení „25cwt“ (hmotnost hlavně a závěru činila asi 1127 kg). Obléhací houfnice ráže 6 palců (čili 152,4 mm) střílela buď přímo z dvoukolového podvozku, nebo po sejmutí ze země, což umožnilo palbu většími úhly. Systém tlumení zpětného rázu totiž postačoval jenom při palbě menšími úhly, kdy činil max. dostřel asi 4,75 km, zatímco po sejmutí z kol směřoval zpětný ráz „do země“ a max. dostřel se zvedal na cca 6,4 km. Houfnice se víceméně osvědčila na západní frontě i u Gallipoli, ovšem úplná spokojenost zavládla až v roce 1915, kdy dorazila výtečná náhrada v podobě 6palcové 26cwt houfnice. Ta již dostala hydropneumatické tlumení zpětného rázu a z kolové lafety pálila na dálku 10,42 km. Celkově bylo vyrobeno 3633 kusů a část odešla do výslužby až v roce 1945. Největší zbraní britských dělostřelců v roce 1914 byla ovšem 9,45palcová obléhací houfnice Mk I. Pod tímto názvem se ukrývaly čtyři moždíře vzor 1898 z plzeňské Škodovky, které si Britové pořídili v roce 1900. Tyto 240mm zbraně dovedly vystřelit 126kilogramové granáty do vzdálenosti bezmála 7 km. V roce 1914 už sice platily za zastaralé, avšak zůstávaly ve službě kvůli výcviku a možnost jejich rozmontování na dvě části kvůli dopravě byla pro britské zbrojovky velkou inspirací.

Další zbraně v kalibrech 6 a 8 palců
Dalším „veteránem“ těžkého dělostřelectva byl 6palcový BL kanon Mk VII. Také on vzniknul během búrské války a rovněž představoval modifikaci námořní zbraně, a to kanonu z křižníku HMS Terrible. Kapitán Percy Scott nechal kanon instalovat na kolovou lafetu (té se pak říkalo jeho jménem) a vznikla pozoruhodně účinná zbraň, jež dokázala spolehlivě „přestřílet“ búrská děla. 6palcový kanon vypálil projektil o váze 45 kg na vzdálenost přes 12,5 km, ačkoli zrovna moc nevynikal pohyblivostí. Celkem vzniklo cca 211 exemplářů, už roku 1916 se však objevil nástupce ve formě 6palcového kanonu Mk XIX, k jehož označení se ještě zpravidla doplňoval údaj o délce hlavně, jež činila 35 násobků ráže, tedy okolo 5,3 m. Tento kanon vlastně převzal lafetu 8palcové houfnice Mk VI a díky většímu náměru mohl střílet na vzdálenost přes 17 km, navíc měl oproti svému předchůdci méně než poloviční hmotnost. Tím však výčet 6palcových kanonů nekončí, protože britské dělostřelectvo užívalo v této ráži i tzv. obléhací kanony BLC, kde ono C (Converted) odkazovalo na přepracovaný závěr. Původně šlo o pobřežní děla, která se vcelku osvědčila i na zemi a pálila do vzdálenosti skoro 13 km. Následně byly jejich hlavně zkráceny a převrtány na nový kalibr 8 palců (203 mm), čímž vznikly 8palcové houfnice Mk I, II, III, IV a V (záleželo na přesné konfiguraci hlavně a lafety). Dokázaly vypálit granát o váze 102 kg na vzdálenost asi 9,6 km, avšak byly příliš těžké, a proto se pracovalo na náhradě. Tou se v roce 1916 staly nové 8palcové houfnice Mk VI, VII a VIII, v zásadě zvětšeniny 6palcové 26cwt houfnice. Nejvyšší dostřel s granátem o váze 102 kg činil více než 11,2 km a celkem se do výzbroje armád Dohody dostalo 678 exemplářů.

Nejlepší těžké dělo britské armády
Navzdory dobrým výkonům houfnic ráže 6 a 8 palců však bylo evidentní, že britští dělostřelci potřebují i mnohem silnější obléhací zbraně coby náhradu houfnic ze Škodovky. Jejich design posloužil jako vzor a britská armáda vydala v roce 1912 specifikace, na jejichž bázi zbrojovka Coventry Ordnance Works vyvinula zřejmě nejlepší britskou těžkou dělostřeleckou zbraň celé první světové války, a to 9,2palcovou obléhací houfnici. Zkoušky prototypu začaly v červenci 1914 a hodnotící zpráva (mimochodem vydaná den před britským vyhlášením války) uváděla, že jde o vysoce povedenou zbraň. Dokonce i onen první prototyp byl brzy nasazen ve Francii, rychle se rozběhla sériová produkce a současně se pracovalo na zlepšeních, jejichž výsledkem byla houfnice Mk II, tentokráte produkt zbrojovky Vickers. Zbraně ráže 9,2 palců (233,7 mm) pálily projektily o hmotnosti 131 kg na vzdálenost, která u Mk I činila okolo 9,2 km a u Mk II zhruba 12,74 km. Pro ztlumení ohromného zpětného rázu sloužila hydropneumatická soustava s nárazníkem, velmi sofistikovaně konstruovaná a vlastní vůbec první taková, která se použila u mobilní zbraně. Houfnice se (stejně jako zbraň ze Škodovky) přepravovala rozložená na dva celky, z nichž jedním byla hlaveň s kolébkou a druhou lože s lafetou; bylo také možno oddělit lože, a tak se zbraň „stěhovala“ rozložená na tři části. O kvalitě 9,2palcové houfnice vypovídá několik faktů, mj. 512 vyrobených kusů, použití její sochy na památníku britských dělostřelců v londýnském Hyde Parku či služba až do roku 1945. Zvětšením této houfnice posléze vznikla „super-těžká“ houfnice ráže 15 palců (381 mm), jež mohla pálit granáty o váze přes 650 kg na vzdálenost 9,87 km; bylo však dodáno jen dvanáct kusů.

Zbraně na železničních podvozcích
Doprava na klasických kolových podvozcích ovšem nepředstavovala jediný způsob transportu těžkých děl. Hustá železniční síť v Evropě nabízela možnost použít i kolejové podvozky, a tak se záhy objevila železniční děla. Prvním z nich byl 9,2palcový (233,7mm) kanon, který vznikl roku 1915 jako improvizovaná montáž pobřežního (a na samém počátku vlastně lodního) děla na železniční vagon. Zbrojovky Elswick a Vickers zhotovily několik variant, z nichž se nejvíc rozšířily kanony Mk III a VI s dostřelem zhruba 19,2 km a Mk XIII s dostřelem přes 20,6 km; posledně zmíněná zůstala ve službě až do roku 1945. Pouze ve čtyřech kusech byla zhotovena další železniční zbraň, a sice modifikace 12palcového (305mm) námořního děla Mk IX, jež se původně nalézalo na bitevní lodi HMS Cornwallis. Přestože uplatnění těchto zbraní v reálném boji bylo dosti omezené, zmínku si zasluhují už kvůli dostřelu jejich 383kg granátů, jež mohly doletět na skoro 30 km. Na kolejích se však v kalibru 12 palců objevily také houfnice. Vlastně se jednalo o další zvětšeniny vysoce povedené 9,2palcové houfnice. Železniční houfnice Mk I nabízela max. dostřel 10,18 km a zdokonalená Mk III s delší hlavní asi 13,7 km. Finální verze Mk V sice měla o něco málo kratší dostřel, a sice 13,1 km, ale zato jako první neměla slabinu, jež trápila všechna dřívější železniční děla, a to malou možnost odměru (resp. palby do stran), neboť nabízela rozsah odměru 240 stupňů. Tyto zbraně byly produkty značky Elswick, kdežto firma Vickers zhotovila v ráži 12 palců celkově 57 obléhacích houfnic Mk II a IV umístěných na klasických kolových podvozcích. Opět šlo v podstatě o zvětšeniny úspěšné konstrukce ráže 9,2 palce a max. dostřel s 338kg granáty činil asi 10,4 km.

Kolejoví giganti ráže 14 a 18 palců
Ale ani houfnice ráže 12 palců, ani dříve zmíněné 15palcové houfnice ještě nebyly posledními slovy britských zbrojovek. Zbrojovka Armstrong v roce 1916 umístila na železniční podvozky dvě děla ráže 14 palců (356 mm), která byla původně vytvořena pro Japonsko. Britská armáda těmito giganty nepohrdla, vytvořila pro ně speciální baterii a v květnu 1918 obě zbraně přijely do Calais, odkud se přesunuly do vnitrozemí. Stejně jako některé dřívější exempláře kanonů a houfnic na kolejích nesly tyto zbraně také „osobní“ jména, jež zněla „Boche Buster“ a „Scene Shifter“ (čili cosi jako „Drtič skopčáků“ a „Měnič krajiny“). Ze všech typů výzbroje britského těžkého dělostřelectva za „Velké války“ měla tato monstra nejvyšší dostřel, neboť jejich střely o hmotnosti 715 kg dopadaly ve vzdálenosti 31,6 km a s lehčí municí se dalo pálit dokonce až na zhruba 34,7 km. Obě zbraně byly po válce poslány do šrotu, odkud ale byly v další světové válce vytaženy a po převrtání na nové ráže sloužily k pobřežní obraně. Vůbec největší zbraně, jež pro britské dělostřelce za první světové války vznikly, ovšem tvořily dvě skutečně obludné železniční houfnice kalibru 18 palců (457 mm), jež dostaly osobní jména „Gladiator“ a „Piece Maker“ (vedle toho byly rozestavěny další tři, avšak ty nebyly dokončeny). Používaly stejnou lafetu jako 14palcové zbraně a mohly vystřelit projektil o těžko představitelné hmotnosti 1127 kg (!) do vzdálenosti asi 20,4 km. Do služby se však dostaly až na jaře roku 1919, potom byly krátce používány k výcviku, aby je poté potkal stejný osud jako 14palcové zbraně, tedy odsun do šrotu, vytažení ze šrotu, převrtání a montáž do pobřežních obranných pozic. Jedno z těchto monster lze spatřit v dělostřeleckém muzeu ve Woolwichi.
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Od koňského potahu k samohybnému dělu
Standardní metodu transportu polních i obléhacích děl samozřejmě tvořil koňský potah, ale už od poloviny 19. století se experimentovalo s parními tahači. Ty však měly i řadu nevýhod, mj. dlouhou dobu nutnou k roztopení kotle, závislost na palivu a omezení na dobré silnice, takže i nadále převládaly koňské potahy. Zásadní zlom se proto dostavil až začátkem 20. století, když se objevily motory s vnitřním spalováním a pásové podvozky. Britové testovali pásový traktor domácí firmy Hornsby, který však nesplnil očekávání, takže bylo rozhodnuto koupit produkty slavné americké firmy Holt-Caterpillar, a to pásové tahače s motory o výkonu cca 56 koní. Do britské armády se jich dostalo přes tisíc kusů. Tato vozidla poté posloužila i jako inspirace pro první britské tanky, z nichž pak vyšla realizace nápadu, jenž se poprvé objevil již v roce 1908, a to instalace děla přímo na pásový podvozek. S využitím některých součástí tanku Mark I byl v roce 1917 vyroben prostředek, který se stal prvním samohybným dělem v moderním smyslu slova. Nesl označení Gun Carrier Mk I a v zásadě šlo o pásovou obrněnou plošinu, na níž byla dopravována zbraň jednoho ze dvou typů. První možnost tvořila 6palcová 26cwt houfnice, jež mohla v případě nutnosti střílet i přímo z podvozku, a druhou variantou byl 60liberní kanon, u kterého to možné nebylo. Vozidel o hmotnosti asi 28,5 tuny objednala britská armáda 50 kusů a do konce války jich bylo vyrobeno 48. Není známo, že by se někdy zapojila do ostrého boje, přesto se však osvědčila jako prostředky dopravy děl, munice a vojáků. Plánovala se i obměna Mk II, u které mělo být dělo převáženo na zádi (zatímco u Mk I se nalézalo vepředu), avšak ta nakonec nepřekročila stádium dřevěného modelu.

Parametry vybraných typů britských těžkých děl

60liberní kanon Mk I
6palcová houfnice 26cwt
6palcový kanon Mk VII
8palcová houfnice Mk VII
9,2palcová houfnice Mk II
9,2palcový kanon Mk VI
12palcová houfnice Mk I
12palcová houfnice Mk II
Druh lafety/podvozku
kolová
kolová
kolová
kolová
statická
vagon
vagon
statická
Přesná ráže hlavně
127 mm
152,4 mm
152,4 mm
203,2 mm
233,7 mm
233,7 mm
304,8 mm
304,8 mm
Typická hmotnost střely
27,2 kg
45,3 kg
45,3 kg
90,7 kg
131,5 kg
172,3 kg
340,1 kg
340,1 kg
Bojová hmotnost zbraně
4,4 t
3,7 t
25,6 t
8,7 t
17,2 t
60,9 t
58,6 t
36,7 t
Maximální dostřel
11,25 km
10,42 km
12,5 km
11,2 km
12,74 km
19,2 km
10,18 km
10,4 km
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