Duel: Canon de 155 C vs. 15-cm sFH 13:
Polní houfnice v nekonečných bitvách

První světová válka na západní frontě se občas popisuje jako jedna obrovská bitva, v níž pěšáky pobíjely kulomety a dělostřelecké zbraně. Ačkoli je to velmi zjednodušující, nedá se zpochybnit opravdu zásadní role polního dělostřelectva. Jak si tedy v boji vůbec vedly nejlepší houfnice francouzské a německé armády?

Když evropské mocnosti vstupovaly do první světové války, většinou čekaly rychlý, takříkajíc „bleskový“ konflikt. Sázely na masové útoky pěchoty, které podpoří rychlá jízda a lehké polní dělostřelectvo. Realita se ale ukázala být dramaticky odlišnou, neboť boje ustrnuly na statické frontové linii. Použitelnost kavalerie byla značně omezená a tisíce pěšáků umíraly v zoufalých útocích, koseny střelbou kulometů a drceny těžkým dělostřelectvem. Houfnice velkých ráží se v těchto bojích staly „královnami bojiště“. Technický a taktický pokrok v tomto oboru pak byl rozhodující pro vývoj dělostřelectva v meziválečné éře a jeho výsledky se významně projevily v nasazení tohoto druhu zbraně za druhé světové války.

Nové prvky v konstrukcích děl
Francouzská armáda, stále věrna napoleonským tradicím, sázela zejména na manévry coby na hlavní faktory překonání protivníka. Tomu se podřizovalo i její dělostřelectvo, které se mohlo na počátku 20. století chlubit řadou velice kvalitních zbraní. Nesporně nejznámější z nich byla legendární „pětasedmdesátka“, oficiálně „Canon de 75 Modèle 1897“, lehký polní kanon ráže 75 mm. Na počátku konfliktu vlastnila armáda zhruba 4800 kusů těchto zbraní, zatímco počet větších děl byl prakticky o řád menší. Vedle „pětasedmdesátek“ dělostřelectvo používalo také řadu typů kanonů, houfnic či moždířů principu de Bange. Francouzský inženýr Charles Ragon de Bange totiž vynalezl nový systém utěsnění závěru, jenž se v modifikované podobě používá vlastně dosud. Mezi francouzské zbraně s tímto prvkem patřila mj. 155mm houfnice, jež nesla oficiální označení „Canon de 155 L Modèle 1877“ a nabízela dostřel okolo 8 km. S moderním řešením závěru ale kontrastovala lafeta, která působila jako vystřižená z napoleonských válek, zbraň si však udržovala oblibu a významně se uplatnila i za „Velké války“. V té se ukázalo, že 75mm děla mají ve statických bojích omezenou použitelnost, navíc příliš rychle konzumovala zásoby střeliva a utrpěla značné ztráty. Naštěstí pro dělostřelectvo republiky existovalo docela široké spektrum řešení, která již před konfliktem vyvinuly francouzské zbrojovky, byť vesměs pro exportní účely. Hlavní roli hrála firma Schneider, jež pracovala mj. na rozsáhlém projektu přezbrojení ruského dělostřelectva, do kterého spadaly mj. polní houfnice ráže 152 mm, jež se mohly pochlubit i moderním systémem tlumení zpětného rázu. Jeho modifikovanou verzi poté zbrojovka nabídla i francouzské armádě, která se v roce 1909 rozhodla vybavit svoje houfnice právě tímto prvkem. Tak se objevila houfnice „Modèle 1877/1914“, jež zkombinovala princip závěru de Bange a tlumení zpětného rázu firmy Schneider.

Od mosazi k textilním sáčkům
Francouzské dělostřelectvo používalo i 155mm zbraně jiných výrobců, např. Rimailho, GPF a Saint-Chamond, avšak nejsilnější pozici si stále držel Schneider. Potvrdilo se to i v roce 1915, kdy představil novou houfnici s oficiálním názvem „Canon de 155 C Modèle 1915“. Také zde se jednalo o derivát zbraně pro armádu carského Ruska. Využívala hydropneumatické tlumení a dělenou munici s mosaznými nábojnicemi, s jejichž nabíjením pomáhal držák po levé straně závěru. Ve válečné situaci se ale mosazné nábojnice projevily jako příliš nákladné, a proto byl výrobce pověřen uzpůsobit houfnici pro užívání prachových náplní v textilních sáčcích. Právě tak přišla na svět houfnice „Canon de 155 C Modèle 1917“, snad nejvýznamnější francouzská zbraň tohoto druhu ve svém období. Od svého předchůdce se lišila konstrukcí závěru a tím, že se u většiny kusů nemontovaly ony držáky nábojnic. Zbraň mohla střílet na vzdálenost přes 11 km a existovalo pro ni pět druhů střeliva, a sice tříštivo-trhavé, šrapnelové, kartáčové, školní a konečně s náplní bojového plynu. Při přepravě se zbraň doplnila dvoukolovou kolesnou a poté ji zpravidla tahalo spřežení osmi koní, avšak po totální reorganizaci dělostřelectva, k níž došlo roku 1915, se začaly zavádět také motorové tahače. Houfnice se začleňovaly do pluků, z nichž každý měl dvanáct oddílů po dvou bateriích; pluky se posléze přiřazovaly armádním sborům a zajišťovaly palebnou přípravu útoků. O technickém pokroku vypovídá mj. fakt, že na počátku „Velké války“ bylo motorizováno jen asi jedno procento francouzského dělostřelectva, kdežto na konci roku 1918 to bylo přes 60 %. Naopak z hlediska taktiky nasazení houfnic byla změna pouze minimální, jelikož Francouzi se pořád drželi doktríny dlouhé dělostřelecké přípravy, jež měla nepřítele (teoreticky) naprosto rozdrtit, aby pak postupující pěchota měla již pouze zničit zbytky protivníkových vojáků a hladce obsadit jeho pozice.

Prestižní souboj dvojice složek
Mylnost, resp. zavádějící povaha této doktríny však vyšla dost zřetelně najevo již v roce 1914, když západní Evropu přetnula víceméně statická zákopová linie. Zjistilo se, že vojáci dokážou v zákopových liniích poměrně dobře odolávat i dlouhé dělostřelecké palbě a posléze spustit na útočící pěšáky zničující palbu z pušek i kulometů. Čistě manévrová taktika neslavila úspěch, a to ani na straně Němců, což se pak odrazilo v důležitosti dvou složek dělostřelectva. Německá artilerie se totiž skládala ze dvou částí, z nichž první se nazývala polní (Feldartillerie) a druhá, zřejmě z tradičních důvodů pěší (Fussartillerie). Vedly mezi sebou dlouhý prestižní boj, kde ta první se vnímala jako dynamická a mobilní, kdežto druhá se zpravidla chlubila vyšší přesností a pokročilejší technikou. Útočná doktrína německé armády zákonitě favorizovala tu první, ale neúspěch ofenzívy v roce 1914 a přechod ke statické podobě války přinesl vzestup pro druhou složku. Základní typ zbraně u „pěšího dělostřelectva“ představovala začátkem století houfnice od značky Krupp, jež dostala označení „15-cm schwere Feldhaubitze 1902“, zkráceně sFH 02. Používala moderní soustavu pro ztlumení zpětného rázu a její hlaveň s přesnou ráží 149 mm a délkou 12 násobků ráže dovedla pálit na vzdálenost asi 7,5 km. Oproti francouzským zbraním byla lehčí a pohyblivější a právě tato děla sehrála rozhodující roli při rychlé porážce Belgie na podzim 1914. V té době už ale armáda císaře Viléma disponovala rovněž silnějšími zbraněmi, které opět dodala zbrojovka Krupp. V roce 1913 totiž přišla na scénu modernizovaná houfnice „15-cm schwere Feldhaubitze 1913“, která se vyznačovala především hlavní prodlouženou na 14 násobků ráže. Dostřel se tak zvýšil zhruba o kilometr. Vedle toho zbraň dostala také novou lafetu a ochranný štít. První dělostřelecká baterie byla novými houfnicemi vyzbrojena v srpnu 1914, tedy právě včas na to, aby promluvila do války.

Delší hlaveň a proměna taktiky
Navzdory značné ničivé síle a pohyblivosti se ovšem příchod nového děla neobešel bez potíží, které se týkaly hlavně mechanismu pro tlumení zpětného rázu. Ukázalo se, že jeho konstrukce je příliš slabá, a tak se některé exempláře po několika výstřelech roztrhly, což samozřejmě pro obsluhu znamenalo fatální následky. Firma Krupp proto původní pružiny nahradila systémem, jenž využíval stlačený vzduch, což se ale na vzhledu zbraně příliš neprojevilo. V roce 1916 se začala dodávat nová obměna s ještě delší hlavní, jež odpovídala 17 násobkům ráže a přinášela další nárůst maximálního dostřelu, který tak činil už bezmála devět kilometrů. Platilo se ale za to větší hmotností, což logicky omezovalo pohyblivost zbraně, která dostala oficiální označení „15-cm schwere Feldhaubitze 1913 lang“ (takže k názvu původní podoby se někdy přidávalo i slovo „kurz“). Německé velení každopádně pokládalo své „třináctky“ za nejdůležitější typ své „pěší“ artilerie, o čemž velmi vypovídá také fakt, že tvořily výzbroj zhruba tří čtvrtin „pěších“ baterií. Ty se organizovaly do praporů, které se potom přidělovaly jednotlivým pěším divizím. Na začátku války disponovala každá pěší divize celkem 48 kanony a houfnicemi, ovšem tento počet se pak měnil. Houfnice sFH 13 si však uchovaly klíčový význam a sehrály zásadní roli i v poslední ofenzívě v roce 1918, která se zapsala do dějin využíváním nové taktiky. Vymyslel ji podplukovník Georg Bruchmüller a v menším měřítku se zkoušela již v roce 1917. Příprava byla krátká, ale překvapivá a vysoce intenzivní. Nejednalo se o (v praxi nedosažitelné) zničení nepřítele, nýbrž spíše o jeho „neutralizaci“, k čemuž se rozsáhle využívaly kombinace granátů s náplní dusivých, dávivých a zpuchýřujících plynů. Německá ofenzíva sice dosáhla značných úspěchů a Dohodu vyděsila, ale konečnou porážku Centrálních mocností nemohlo odvrátit ani technicky i takticky vysoce pokročilé císařské dělostřelectvo.
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Parametry houfnice Canon de 155 C 1917
Ráže hlavně: 155 mm
Délka hlavně: 2,176 m
Hmotnost zbraně: 3300 kg
Hmotnost střely: 43,6 kg
Úsťová rychlost: 450 m/s
Max. kadence: 3 rány za minutu
Max. dostřel: 11 300 m

Parametry houfnice 15-cm sFH 13
Ráže hlavně: 149 mm
Délka hlavně: 2,096 m
Hmotnost zbraně: 2250 kg
Hmotnost střely: 42 kg
Úsťová rychlost: 381 m/s
Max. kadence: 4 rány za minutu
Max. dostřel: 8600 m

Srovnání a zhodnocení
Z porovnání technických parametrů obou houfnic vyplývá, že ta francouzská nabízela výrazně větší dostřel, avšak německá zbraň disponovala vyšší rychlostí palby a lepší pohyblivostí. Lze však také konstatovat, že další technický rozvoj dělostřelectva více ovlivnili Francouzi, ovšem po stránce taktiky dominovali Němci. Výrobek značky Schneider, často označovaný také jako „C17S“, se totiž dostal i do arzenálů mnoha dalších armád, na prvním místě té americké. USA rozběhly sériovou produkci pod názvem M1917, potom vytvořili upravenou verzi M1918 (jež se odlišovala např. jinak tvarovaným štítem) a rozsáhle nasadili tyto zbraně v Evropě, kde měl jejich expediční sbor k dispozici přes 1500 exemplářů. K dalším významným uživatelům patří mj. Polsko, Finsko, Španělsko či Rusko. Konstrukce závěru Schneiderovy zbraně ostatně silně ovlivnila i sovětské tvůrce dělostřeleckých zbraní. Francouzi používali toto dělo ještě za druhé světové války, kdy jich potom velký počet padl do rukou Němců. Ti i v meziválečném období pokračovali v užívání houfnic sFH 13, byť jejich počet v Německu dramaticky omezily limity Versailleské smlouvy. Část německých zbraní byla poslána Belgičanům a Nizozemcům, jenže v roce 1940 si je Němci vlastně vzali zpátky. Nejdříve přísně utajovaný vývoj dělostřeleckých zbraní v Německu po první světové válce však směřoval jinou cestou, a tak již sFH 13 neměla z tohoto pohledu větší význam. Naopak takticky to byli Němci, jejichž dělostřelectvo na konci první světové války přineslo inovativní způsob palebné přípravy a podpory. Nejvíce zapůsobil na Američany a Rusy, kteří jej pohotově převzali, takže lze s jistou nadsázkou říci, že děla US Army a Rudé armády během druhé světové války střílela na německé vojáky podle taktických postupů, které o necelých třicet let dříve vytvořili Němci.

Vyrobeno kusů
Canon de 155 C 1917: asi 3020
Krupp 15-cm sFH 13: asi 3500
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