Dělostřelecká monstra:
Obří děla ve službách Wehrmachtu

Adolf Hitler se proslavil také svým nadšením pro obrovské a bizarní projekty zbraní. To se odrazilo i v jeho podpoře některých neobvyklých dělostřeleckých systémů, mezi něž se řadila mj. gigantická železniční děla nebo monstrózní pásové moždíře. Reálná užitečnost těchto ocelových kolosů však byla mnohdy sporná.

Již do první světové války promluvily obří dělostřelecké zbraně ve službách německé císařské armády, mj. železniční děla, obléhací moždíř přezdívaný „Tlustá Berta“ nebo dělo střílející do Paříže. Není tudíž divu, že na tyto kontroverzní úspěchy chtěla navázat i Třetí říše, ačkoli byla nejdříve částečně omezena tím, jak Versailleská smlouva blokovala programy dělostřeleckých zbraní za Výmarské republiky. Německé zbrojovky však dovedly zákazy efektivně obcházet a porušovat, a proto mohl Wehrmacht počítat s rychlým rozmachem dělostřelectva, a to i včetně projektů, které byly pozoruhodné z hlediska koncepce, technologie či rozměrů, ačkoliv mnohé z nich by měly patřit spíše do muzea válečných kuriozit.

Modernizace starých kanonů
Na konci první světové války vlastnilo Německo celkově 96 železničních děl, a ačkoli Francie požadovala destrukci všech, zejména díky Británii si Výmarská republika mohla nechat 24 děl ráže 210, 238 a 281 mm (formálně 21, 24 a 28 cm) v úloze kanonů pro pobřežní obranu. Když nacistický režim zahájil rozsáhlou remilitarizaci, bylo rozhodnuto je modernizovat, navíc byly sestaveny další exempláře ze skladovaných součástí a značka Krupp se pustila do vývoje nové generace děl. Na počátku druhé světové války měl tedy Wehrmacht ve výzbroji 32 kolejových děl v kalibrech 149, 173 (formálně 15 a 17 cm), 238 a 281 mm. Ve všech případech se jednalo o kanony námořního původu, resp. o zbraně z bitevních lodí a křižníků, jež byly namontovány na železniční podvozky. Nejrozšířenější byly zbraně poslední uvedené ráže, pro které se občas užívala přezdívka „Bruno“, později doplněná i přídavným jménem, které odkazovalo na určité vlastnosti konkrétního děla. Díky modernizacím a přestavbám, která probíhaly i za války, byla část děl opatřena delšími hlavněmi, a proto byly různé verze označovány jako „Kratší Bruno“, „Dlouhý Bruno“, „Těžký Bruno“ či „Nový Bruno“. Poslední uvedená nabízela max. dostřel až 46,6 km, kdežto u původní verze to bylo „jen“ 29,5 km.

Nová děla K5(E) a „Siegfried“
Oficiálně se pro železniční děla užívalo označení K(E), tzn. Kanone (Eisenbahn), což většinou doplňoval údaj o ráži, případně „osobní“ jméno. To platilo i pro nové typy, na kterých zahájili práce Kruppovi inženýři. Nejvýznamnějším z nich byl 28cm kanon s názvem K5(E), kde číslo 5 odkazovalo na zamýšlený maximální dostřel 50 km. Hlaveň kalibru 283 mm o délce 21,5 m, která spočívala na lafetě na dvoudílném podvozku, ale nakonec dokázala střílet granáty o váze 255 kg na vzdálenost až 64 km. Bylo vyrobeno asi 25 kusů, mezi nimiž si určitě největší slávu získal exemplář, jemuž Němci říkali „Leopold“, ovšem do historie se zapsal spíše jako „Anzio Annie“. Tuto přezdívku mu dali Američané, na které střílel při vylodění v Itálii a kterým se ho potom povedlo ukořistit, takže je vystaven v muzeu základny Aberdeen. Druhý nový kanon se mohl chlubit hlavní ráže dokonce 381 mm a dostal jméno „Siegfried“, avšak dočkal se výroby jen čtyř kusů. Zbraň s hlavní dlouhou 18,4 m se shodovala s těmi, jež měly slavné bitevní lodě třídy Bismarck, a pálila granáty o váze 800 kg na dálku 42 km, popř. lehčí munici o hmotnosti váze 495 kg na dálku 55,7 km. Byly to působivé výkony, avšak „Siegfried“ byl již příliš velký a nemotorný a hlaveň měla životnost jen asi 200 ran.
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Největší železniční dělo všech dob
Byl objednán i jeden železniční kanon ráže 406 mm, jehož jméno „Adolf“ asi není nutno blíže vysvětlovat, avšak ten nebyl nikdy dokončen a objednávka byla stornována. Vojáci soudili, že taková obludnost by ve válce představovala jen lákavý cíl. Firma Krupp se ovšem nevzdávala. Opakovaně předkládala návrhy obřích děl kalibrů 700, 800, 850 a 1000 mm, jež vychvalovala jako nástroje pro ničení pevností, zejména Maginotovy linie či Gibraltaru, ale armáda nejevila zájem. Situace se změnila až v roce 1936, když Kruppovy závody navštívil Adolf Hitler, který byl zcela okouzlen tím, co mu Gustav Krupp von Bohlen und Halbach vylíčil. Vojáci tak záhy dostali z nejvyšších míst rozkaz, aby objednali tři železniční kanony ráže 800 mm. Šlo o těžko představitelné monstrum, jehož 32,5 m dlouhá hlaveň vážila přes 400 tun. Závěr vážil 110 tun a hmotnost celého kompletu činila cca 1350 tun, což si vynutilo jeho usazení na čtyři kolejové podvozky, pro něž se tak musela v místě použití stavět i zvláštní železniční trať. Při transportu bylo dělo rozložené na sedm částí, jejichž sestavení vyžadovalo účast 250 osob, zatímco práce na trati a terénu zaměstnaly víc než 4000 lidí. Normální obsluha tohoto kolosu vyžadovala cca 1720 vojáků, kterým velel generál. Pro kanon byly vyvinuty dva druhy 800mm granátů, a sice protipancéřový o váze 4,8 tuny a trhavý o váze dokonce 7,1 tuny. První nabízel dostřel zhruba 48 km, zatímco druhý 38 km. Prachová náplň vážila téměř dvě tuny (!), ovšem nabíjecí proces byl patrně rychlejší, než by se podle těchto obludných rozměrů a hmotností mohlo zdát, neboť secvičená obsluha dovedla pálit rychlostí tří ran za hodinu. Hlaveň ale měla krátkou životnost, nehledě k tomu, jak zbraň přetěžovala speciálně pro ni vytvořený železniční svršek, jelikož po každém výstřelu se trať o několik centimetrů „prosedla“!
První hlaveň byla hotova až v roce 1940 a celý kanon zahájil zkoušky na začátku roku 1941, a tudíž už nasazení u Maginotovy linie nestihnul. V roce 1942 se cvičných střeleb zúčastnil také Hitler, jehož zajisté potěšilo, že Krupp předal státu kanon bezplatně jako příspěvek válečnému úsilí. Dělo obdrželo jméno „Dora“ podle manželky hlavního konstruktéra Ericha Müllera a již se pracovalo na druhém kusu, jenž podle majitele zbrojovky dostal název „Těžký Gustav“. Do reálného boje však zasáhla pouze „Dora“, a to při obléhání pevnosti Sevastopol, kde vystřelila svou první ránu 5. června 1942. Za dvanáct dnů činnosti padlo celkově 48 ran, z nichž některé byly dosti nepřesné (průměrná odchylka byla okolo 60 m), ačkoli jeden protipancéřový granát pronikl do podzemního skladu munice v zátoce Severnaja, který následně celý explodoval. Po pádu pevnosti byla „Dora“ rozebrána a odsunuta do Německa k novému vydrážkování značně opotřebené hlavně. To už byl hotov druhý kanon zvaný „Těžký Gustav“, s jehož nasazením se počítalo u Stalingradu, jenže se stačily udělat jen základní terénní práce, protože Rudá armáda přešla do ofenzivy. „Těžký Gustav“ tak nebyl nikdy nasazen, do boje už nezasáhla ani „Dora“ a nebyl dokončen ani třetí kus nazvaný „Dlouhý Gustav“. Ten obdržel hladkou hlaveň kalibru 520 mm a počítalo se, že by mohl mít dostřel přes 100 km, s raketovými granáty možná téměř dvojnásobek. Žádný z těchto nápadů ale nebyl realizován. Oba hotové kanony už provedly jen několik cvičných výstřelů a na konci války byly rozebrány a částečně zničeny, takže armádám vítězů padly do rukou jen některé díly. Celý kanon se z nich sestavit nedal, ale navzdory tomu byly názory spojeneckých odborníků podobné jako prvotní mínění německých generálů. Šlo o impozantní, avšak jen obtížně využitelnou „hračku“, navíc enormně nákladnou, neboť za cenu jednoho 800mm kanonu se dalo postavit 28 tanků Tiger.

Železniční dělo pro šípové střely
Už zmíněný kanon K5(E) ráže 283 mm (formálně 28 cm) měl drážkovanou hlaveň, která měla podobné řešení jako „Pařížské dělo“ z první světové války. Výkony této zbraně byly dobré, na stole se ale záhy objevily i nápady na jejich další zvýšení. Mezi ta patřil raketový granát, který nabízel dostřel přes 86 km, avšak s enormní nepřesností, jelikož tyto granáty dopadaly někdy i celé kilometry od cílového bodu. S jiným nápadem potom přišel inženýr Gessner, jenž působil na slavné „raketové“ základně Peenemünde. Vytvořil tzv. šípovou střelu neboli Pfeilgeschoss, označovanou i zkratkou PPG (Peenemünde Pfeilgeschoss). Měla tělo s průměrem 120 mm, na zádi čtyři stabilizátory o průměru 310 mm a uprostřed třídílný kroužek o stejném průměru. Do těla bylo umístěno 25 kg trhaviny. Jeden exemplář kanonu K5(E) pak byl převrtán tak, že byla vytvořena hladká hlaveň s průměrem oněch 310 mm. Výsledná zbraň obdržela název K5 Glatt a při zkouškách byla „šípová střela“ vypálena na dálku přes 150 km. Byla však výrobně velice náročná, jelikož vyžadovala jenom tu nejkvalitnější ocel, aby se složitě tvarovaný projektil při zrychlování v hlavni nedeformoval, protože i maličká změna by vedla k obrovské nepřesnosti. Sériová výroba PPG tudíž začala až koncem roku 1944 a neexistují spolehlivé záznamy, že by se tyto projektily dočkaly reálného nasazení, přestože Němci stačili postavit ještě druhý kanon K5 Glatt. Podle některých zdrojů byly možná odzkoušeny i větší PPG pro „Těžkého Gustava“ a „Dlouhého Gustava“ a objevil se pozoruhodný výpočet, že při palbě z druhé zmíněné zbraně by takový granát mohl mít dostřel snad až 1600 km!

Dělo, které dostřelilo i do Anglie
Pokud lze nějakou zbraň z éry Třetí říše popsat jako ideového nástupce „Pařížského děla“, tak to nepochybně byl železniční kanon K12(E). Podobně jako v případě K5(E) se použila hlaveň, která měla hluboké drážky, do nichž zapadlo žebrování na povrchu střely, takže střela opustila hlaveň s neobvykle velkými otáčkami. Design dvoudílného železničního podvozku byl vcelku standardní, naopak velice nestandardní byl opěrný systém pro hlaveň, která kvůli délce zhruba 33 m neudržela vlastní váhu, takže by se bez opěr ohýbala. Ráže činila přesně 211 mm, ovšem formálně byl kanon vedený jako 21cm zbraň a číslo 12 v jeho názvu odkazovalo na plánovaný dostřel 120 km. První zkušební dělo nazvané K12(V) zahájilo testy v roce 1938, kdy potvrdilo schopnost vystřelit 107 kg vážící granát na vzdálenost 115 km. To bylo impozantní, ale vojáci nebyli spokojeni s komplikovaným provozem, jelikož kvůli velmi dlouhému zákluzu se musel kanon před každou ranou zvednout nad rámy a potom zase spouštět dolů kvůli nabíjení. Firma Krupp to vyřešila rekonstrukcí systému hydraulických tlumičů, takže u druhého kanonu, který byl předán armádě roku 1940 pod názvem K12(N), už tento problém neexistoval. Oba kusy se objevily na pobřeží Francie a spustily sporadickou střelbu směrem na Anglii, jež trvala zřejmě do počátku roku 1941, avšak účinky byly zcela zanedbatelné, jelikož kvůli velkému rozptylu a malé účinnosti granátů nevznikly Britům takřka žádné škody. Několik střel dopadlo u Doveru, ale nejdále doletěl granát, který dopadl v Kentu (asi 88 km od nejbližšího bodu francouzského pobřeží). Pak jednotka přerušila činnost, protože měla velkou spotřebu střelného prachu, který byl více potřeba pro chystanou kampaň proti SSSR. Jedno z děl v roce 1945 získali Spojenci a pokládali ho za skutečně pozoruhodný výtvor balistiky, avšak podobně jako v případě 800mm děl bylo evidentní, že praktická využitelnost je mizivá.

Monstrózní samohybný moždíř 
Německá železniční děla byla rozsáhle využívána na východní frontě, avšak jejich provoz tam omezoval jiný rozchod železničních tratí. Wehrmacht však měl k dispozici též zbraň, kterou si objednal již v roce 1937 mj. právě kvůli kampani na východě, ačkoli se samozřejmě počítalo i s nasazením proti pevnostem západních zemí. Jestliže na železniční děla měla takřka monopol firma Krupp, pak tento projekt připadl společnosti Rheinmetall-Borsig. Armáda chtěla pásový samohybný moždíř, jenž bude sloužit primárně pro obléhací operace, takže základní typ střely představoval 2,2 tuny vážící průbojný granát s náplní 240 kg trhaviny. Hlaveň měla kalibr 600 mm a spočívala na kolébce s hydropneumatickými brzdicími válci. Tato kolébka byla usazena na pásovém podvozku hnaném benzinovým motorem Daimler-Benz MB 503A, s nímž dovedl tento kolos o hmotnosti 124 tun jezdit nejvyšší rychlostí 10 km/h. Byl známý jako Karl-Gerät, případně i jako Gerät-040. První exemplář jménem „Adam“ byl předán v listopadu 1940, poté přibyl druhý zvaný „Eva“, avšak jejich jména se pak změnila na nordická „Baldur“ a „Wotan“ a byly dodány další čtyři exempláře „Thor“, „Odin“, „Loki“ a „Ziu“ (tři z nich měly dieselové agregáty MB 507C). Využily se při obléhání některých sovětských pevností a měst, ale vojáci kritizovali krátký dostřel, který činil pouze 4,3 km. První reakcí byl lehčí granát, který nabízel dostřel 6,6 km, ale začaly též práce na nové hlavni, jež by poskytovala větší úsťovou rychlost. Měla krycí název Gerät-041 a kalibr 540 mm a byla řešena tak, aby se na vozidle mohla podle potřeby střídat s původní 600mm hlavní. První exemplář byl předán v létě 1943 a dostřel činil až 12,5 km. Obrovské moždíře se hodně užívaly až do konce války, kterou přečkaly dva kusy. Jeden padl do rukou US Army, která ho poté nechala sešrotovat, zatímco exemplář ukořistěný Rudou armádou se stále nalézá v muzeu Kubinka u Moskvy.

Projekty obřích samohybných děl
Vzhledem k nacistické gigantománii nepřekvapuje, že byla navrhována i obrovská samohybná děla na podvozcích těžkých či supertěžkých tanků. Např. těžký tank PzKpfw VI Ausf. B Tiger II se stal základem pro obrněnec, který nesl označení Geschützwagen Tiger a měl sloužit coby platforma pro různé velké dělostřelecké zbraně. Základní podoba, známá i jako Grille 17, byla určena jako nosič kanonu ráže 17 cm, na konci války však byl pouze rozestavěn prototyp. Ten padl do rukou britských vojáků, jejichž fotografie v korbě tohoto monstra budí dojem, že jde o trpaslíky. Další modifikace tohoto obrněnce měly dostat moždíře (resp. minomety) ráže 210 či 305 mm. Zbraň druhé uvedené ráže se vyvíjela v plzeňské Škodovce a pro výsledné vozidlo je užíváno jméno Bär. Projekty těžkých samohybných děl samozřejmě vznikly také na bázi nové řady tanků E (Entwicklung), ale všechny zůstaly jen na papíře a dnes jsou vysoce populárními položkami ve „výzbroji“ hry World of Tanks. Tím však ona gigantománie zdaleka neskončila, protože se počítalo i se samohybnými verzemi železničních děl. V případě kanonu K5(E) bylo tudíž navrženo provedení, které mělo místo dvoudílného kolejového podvozku obdržet dvojici podvozků tanků Tiger II. Analogické řešení bylo zvažováno dokonce rovněž pro 800mm dělo, avšak s tím, že jeho váhu měly nést čtyři tankové podvozky. Absolutním vrcholem však určitě byl návrh P.1500 Monster, což měla být montáž 800mm děla na korbu „pozemního křižníku“, jak se také říkalo projektu gigantického tanku P.1000 Ratte. Zajisté není třeba dodávat, že tyto zoufale nepraktické nápady neopustily kreslicí prkna.
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