Duel: Flak 18/36/37/41 vs. KS-12/18:
Těžké kanony proti letadlům i tankům

Německá „osmaosmdesátka“, tedy protiletadlový kanon ráže 88 mm, nepochybně náleží mezi nejznámější zbraně druhé světové války. Rovněž je dobře známo, že dokonale plnil i roli protitankového prostředku. Přinejmenším stejně široké využití měl ale rovněž jeho soupeř na straně Rudé armády, který měl ráži 85 mm.

Protiletadlové kanony se objevily na scéně zákonitě krátce po vzniku vojenského letectva, tzn. během první světové války. Na počátku se zpravidla jednalo spíše o improvizace, ovšem v éře mezi světovými válkami se začala konstruovat úplně speciální děla pro ničení vzdušných cílů. Jejich značně velká úsťová rychlost (původně samozřejmě zamýšlená pro dosažení co největší výšky) ale záhy vedla k zjištění, že takové kanony jsou i ideálními „ničiteli tanků“, což potom II. světová válka více než dostatečně potvrdila. Německá „osmaosmdesátka“, přestože vznikla primárně proti letadlům, si nakonec získala slávu zejména jako protitanková zbraň, a sovětský 85mm kanon se stal základem účinných tankových děl.

Poučení z bojů ve Španělsku
Podobně jako mnoho dalších zbraní z výzbroje Třetí říše byl také známý protiletadlový kanon ráže 88 mm produktem utajeného vývoje, který byl důsledkem omezení daných Versailleskou mírovou smlouvou. Firma Krupp tak pracovala na nových kanonech zejména ve Švédsku, kde kooperovala s neméně slavnou firmou Bofors. Nejprve vyvinula zbraň ráže 75 mm, s tou však německá armáda nebyla příliš spokojena. S využitím některých součástek z tohoto kanonu byl následně zkonstruován zvětšený protiletadlový kanon ráže 88 mm, jehož prototyp se předvedl v roce 1928. Sériová produkce začala v roce 1933 pod názvem Flak 18 a poté, co Adolf Hitler vypověděl Versailleskou smlouvu a zahájil otevřené zbrojení, už nebylo potřeba dělat s novou zbraní nějaké velké tajnosti. 88mm kanon si záhy získal velký respekt, neboť se tehdy jednalo o zřejmě nejvýkonnější těžké protiletadlové dělo na světě. V té době vysoce progresivní prvek představovalo poloautomatické nabíjení, díky kterému postačovalo jen zasunovat nové náboje a systém se staral o jejich samočinné vypálení a posléze vyhození nábojnice. Zkušená obsluha dosahovala bez problémů kadence až 20 ran za minutu. Kanon byl umístěný na křížové lafetě, jež se zpravidla dopravovala na taženém čtyřkolovém podvozku, z něhož se na palebné pozici snímala. Kanony byly posléze nasazeny v rámci německých expedičních sil v občanské válce, která probíhala ve Španělsku. Kromě dobrých výsledků proti republikánským letadlům se tam projevily i jako vynikající zbraně proti pozemním cílům, jelikož jejich vysoká úsťová rychlost dovolovala neobyčejně přesnou přímou palbu. Vyšly ovšem najevo i některé nedostatky, které pak vedly k vývoji zdokonaleného kanonu Flak 36. Ten měl hlaveň složenou ze tří částí, takže v případě opotřebení stačilo vyměnit jen příslušnou sekci. Také byl v nouzové situaci schopný vést palbu i přímo z onoho čtyřkolového podvozku.

Postrach pro letadla i obrněnce
Následně se objevil ještě kanon Flak 37, který se od předchozího lišil jiným nastavením prvků střelby, pro Němce ovšem bylo typické, že maximální množství součástí všech tří typů se dalo zaměňovat, a tak byly často k vidění perfektně fungující „skládačky“. Nasazení zbraní Flak 36 a Flak 37 v úvodních fázích II. světové války potvrdilo i jejich schopnost skvěle ničit pozemní cíle, takže se záhy rozběhla produkce protipancéřové munice a během bojů v severní Africe se z „osmaosmdesátek“ stal postrach britských a amerických tanků. Dobré výsledky měly rovněž proti sovětským obrněncům, ovšem v terénu SSSR byla doprava kanonů mnohdy obtížná. Bez ohledu na místo působení pak platilo, že kvůli výšce bylo náročné kanon zamaskovat, ale jeho mimořádná účinnost za tyto komplikace nepochybně stála. Kromě kanonů pro popsané tažené lafety se vyráběly i verze pro statická palebná postavení, samohybné podvozky, lodě, ponorky nebo železniční vagony. Celkově bylo zhotoveno zřejmě 20 754 kanonů typů Flak 18, Flak 36 a Flak 37. V roce 1941 byl připraven prototyp zcela nové „osmaosmdesátky“ Flak 41, jež byla vybavena řadou nových prvků. Dosahovala kadence až 25 ran/min. a mohla zasahovat letouny ve výšce až 14 700 m, neustále se ovšem potýkala s nízkou spolehlivostí. Nakonec tak vzniklo pouze 556 kusů této sice slibné, avšak dost problematické zbraně. Těžké Flaky se každopádně staly součástí (pochopitelně na tehdejší dobu) velmi vyspělé sítě protivzdušné obrany, jež byla schopna působit leteckým silám Spojenců citelné ztráty, navíc 88mm zbraně byly samozřejmě nadále vysoce účinné proti tankům. To poté potvrdil i vznik speciálních protitankových zbraní ráže 88 mm, jež z Flaků vycházely, a sice taženého kanonu PaK 43 a tankového kanonu KwK 36, který tvořil výzbroj legendárního tanku Tiger. Řadu let po konci války byly 88mm kanony ve výzbroji několika států (mj. Španělska, Portugalska či Argentiny) a ještě na konci 80. let se nacházely v několika pobřežních pevnostech Jugoslávie.

Zvětšení kanonu ráže 76,2 mm
Sovětská armáda (podobně jako armády dalších států) si na konci 30. let uvědomila, že letadla se rychle dostávají na vyšší výkonovou úroveň, zejména co se týče rychlosti a dostupu, a tudíž bude nutno jim čelit výkonnějšími protiletadlovými kanony. V roce 1937 tak byl pod vedením G. D. Dorožina zahájen program 85mm protiletadlového kanonu, a sice na základě konstrukce již zavedeného 76,2mm protiletadlového kanonu vzor 1931, zvaného také 3-K. Žádná zásadní změna designu vlastně neproběhla, takže nová zbraň byla v podstatě jenom zvětšeninou svého předchůdce, od kterého se dá na první pohled rozeznat především podle vícekomorové úsťové brzdy. Funkční mechanismus s poloautomaticky pracujícím závěrovým blokem zůstal shodný. V lednu 1938 byly rozběhnuty tovární zkoušky nové 85mm hlavně ještě na lafetě z děla 3-K a v průběhu léta a podzimu téhož roku následovaly státní a vojskové testy, které potvrdily dobré výkony nové zbraně. Na jejich základě pak velení Rudé armády objednalo první sérii 20 kusů, které se ovšem od zkušebních exemplářů poněkud lišily, a to jiným provedením úsťové brzdy, úpravami závěrového bloku a konečně také tím, že celá zbraň byla umístěna na lafetě převzaté z modernizovaného 76,2mm kanonu vzor 1938. V první polovině roku 1939 následovaly testy takto modifikovaných kanonů. Po jejich úspěchu nový kanon oficiálně vstoupil do služby, a to pod označením 85mm protiletadlový kanon vzor 1939, ovšem je znám rovněž pod označeními KS-12, 52-K či 52-P-365. Sériová výroba kanonu probíhala ve zbrojním Závodě č. 8 ve městě Podlipki u Moskvy a do německého útoku bylo armádě předáno 2630 kusů, ale pak bylo třeba výrobní závod evakuovat. Výroba pak pokračovala ve Sverdlovsku až do roku 1945, kdy byla skončena po zhotovení celkem 13 422 exemplářů. 85mm kanon KS-12 se tak stal standardním typem těžkého protiletadlového děla sovětských ozbrojených sil, ačkoli se od začátku počítalo i s jeho uplatněním v roli protitankového prostředku.

Základ série univerzálních děl
V té době totiž byla pro sovětské dělostřelectvo příznačná snaha vyvíjet co nejvíce univerzální typy zbraní. V některých případech to sice nebylo nejšťastnější, ale 85mm kanon představoval příklad skutečně povedené víceúčelové zbraně. Jeho vysoká úsťová rychlost jej předurčovala i pro ničení obrněných cílů, proti nimž pálil průbojnými střelami, nejprve klasickými solidními, později se přidala podkaliberní munice. Proti vzdušným cílům bylo k dispozici několik variant tříštivých granátů, jež se odlišovaly provedením bezkontaktního zapalovače a dovolovaly ničit letadla ve výškách kolem 10 000 m. Kanon byl umístěn na čtyřkolové lafetě, ze které se nikdy nesnímal, takže při zaujímání palebného postavení lože lafety pouze pokleslo na zem. Kanony se v Rudé armádě sestavovaly do pluků po 16 zbraních, jež byly poté přidělovány jednotlivým divizím. „Zenitčici“ (jak se protiletadlovým dělostřelcům říkalo) pomocí zbraní KS-12 během války sestřelili údajně přes 4000 nepřátelských letounů. Kvalit 85mm kanonu si hodně cenili i Němci, kteří ukořistěné zbraně zařazovali do výzbroje pod názvem „8,5-cm Flak M.39(r)“. Ze začátku užívali i kořistní munici, ale posléze část kanonů převrtali na kalibr 88 mm; ty se poté označovaly jako „8,5/8,8-cm Flak M.39(r)“. V roce 1944 se začal vyrábět zdokonalený kanon, který se označoval jako vzor 1944 nebo KS-18; konstrukčně se od KS-12 příliš nelišil, ale měl munici s výkonnější hnací náplní, což samozřejmě zvětšovalo jeho účinnost. Vedle toho se ale KS-12 stal základem široké „rodiny“ kanonů ráže 85 mm s dalším využitím. Jako první to byl protitankový kanon D-5, umístěný v obrněnci SU-85, a posléze typ D-5T, jenž se stal výzbrojí legendárního tanku T-34/85, v jehož věži jej posléze nahradil výkonnější ZiS-S-53. Další člen oné „rodiny“ byl tažený divizní 85mm protitankový kanon D-44. Protiletadlové zbraně KS-12 a KS-18 se používaly ještě dlouho po válce, obvykle už ovšem bývaly napojené na výkonnější systémy řízení palby, jež obsahovaly také radiolokátory.
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Takticko-technická data kanonu Flak 36
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
Praktická kadence: 20 ran/min.
Výškový dostřel: 10 600 m

Takticko-technická data kanonu KS-12
Ráže hlavně: 85 mm
Délka hlavně: 4,69 m
Délka zbraně: 7,05 m
Výška zbraně: 2,25 m
Dopravní hmotnost: 4300 kg
Bojová hmotnost: 4300 kg
Hmotnost střely: 9,24 kg
Úsťová rychlost střely: 792 m/s
Praktická kadence: 20 ran/min.
Výškový dostřel: 10 500 m

Měření sil
Sovětské a německé velkorážové protiletadlové a protitankové kanony mají hodně společných rysů. Byly vytvořeny v podstatě zvětšením kanonů menších ráží, v případě Německa 75 mm a v případě SSSR 76,2 mm, ačkoli sovětský typ vykazoval se svým předchůdcem mnohem větší příbuznost. Dalším podobným rysem byla skutečně pozoruhodná víceúčelovost, ale rozdíl byl v tom, že u KS-12 se s palbou na letadla i na tanky počítalo od začátku, zatímco Němce vedly k nasazení 88mm kanonů proti obrněným vozidlům teprve reálné bojové zkušenosti. Rozměry sovětských a německých kanonů byly velice podobné, ale německé Flaky byly mnohem těžší, neboť jejich obvyklou součástí byl štít, jenž se k sovětským kanonům montoval jenom někdy; němečtí dělostřelci se tak zpravidla těšili lepší ochraně, ovšem za cenu obtížnějšího transportu kanonu. Z hlediska výkonů proti letounům byly kanony obou mocností víceméně rovnocenné, ale německé vykazovaly znatelně vyšší efektivitu proti nepřátelským tankům, což bylo hlavně důsledkem kvalitnějšího protipancéřového střeliva. Mezi výhody sovětských děl patřila menší výrobní náročnost, kdežto německé Flaky byly poměrně nákladné. Celkově se dá konstatovat, že Němci i Sověti vytvořili v rámci svých konstrukčních filozofií skvělé kanony, ale německé Flaky byly přece jenom (ačkoli ne o mnoho) lepšími zbraněmi. Každopádně typy z obou zemí byly již blízko principiálním limitům kategorie těžkých protiletadlových děl, a přestože se pak objevily ještě větší kanony, záhy je začaly střídat řízené rakety.
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