Granatwerfer 34:
Obávaný německý minomet

Německé minomety obvykle budily za druhé světové války u spojeneckých vojáků obavy kvůli své mimořádně přesné a rychlé palbě. Největší zásluhu na tom však měla perfektní obsluha, nikoli vlastnosti samotných zbraní, které byly z ryze technického hlediska zcela normálními zástupci své kategorie výzbroje.

První minomety v moderním smyslu se objevily v boji již za první světové války, ovšem až ta druhá znamenala jejich velký rozmach. Zavedly je do služby téměř všechny armády, neboť se jednalo o nesmírně jednoduché a přitom vysoce účinné zbraně pro podporu pěchoty v obraně i v útoku. Mezi země, jejichž vojáci dosahovali v nasazování minometů největšího mistrovství, náleželo Německo, jehož 81,4mm minomet Granatwerfer 34 si rychle zbudoval veliký respekt u vojsk nepřítele. Nezpůsobila to však ani tak kvalita samotné zbraně, nýbrž zejména výborně vycvičení střelci a do určité míry i pokročilá munice, ačkoli ta byla na válečné poměry možná až zbytečně komplikovaná, a proto někdy nespolehlivá.

Nový minomet Wehrmachtu
Německá armáda získala s minomety pozitivní zkušenosti během první světové války, a tak se na počátku 30. let rozhodla zařadit do služby novou, výkonnější zbraň této kategorie. Inspirací byl francouzský minomet Brandt Modèle 27/31 ráže 81,4 mm, tehdy často pokládaný za jeden z nejlepších typů na světě a licenčně produkovaný v dalších čtyřech státech, mezi které patřilo také Československo. Program nové německé zbraně vedla zbrojovka Rheinmetall-Borsig AG od roku 1932 a německé ozbrojené síly jej zavedly do výzbroje o dva roky později, a sice pod názvem 8-cm Granatwerfer 34, což se běžně zkracovalo na Gr.W.34. Někdy byl označován za těžký minomet, v originále 8-cm schwerer Granatwerfer 34, resp. s.Gr.W.34. Konstrukčně šlo o klasický minomet s hladkou hlavní a úsťovým nabíjením, který se dal rozložit na tři díly, jež bylo možno přenášet samostatně a v případě potřeby do tří minut smontovat. Oněmi třemi díly byla hlaveň, plochý podstavec a dvojnožka, k níž byl připojený mechanismus pro nastavování náměru a odměru a zaměřovač. Jestliže německý minomet z technického hlediska vůbec něco odlišovalo od francouzského vzoru či jiných podobných typů z oné doby, tak to mohl být snad jedině důraz na to, co bylo pro německé zbraně charakteristické, a to na mimořádnou přesnost a kvalitu produkce. Na té se kromě závodu značky Rheinmetall-Borsig v Düsseldorfu podílely další tři zbrojovky, a sice Gellnow ve městě Oberdorla, Ruhrstahl AG v Hattingenu a konečně Neuhoffnungshütte v Sinnu. Když Wehrmacht v září 1939 napadl Polsko, disponoval již 4624 kusy, ovšem do konce války vzniklo celkově 71 360 exemplářů. Kdekoli se minomet Gr.W.34 objevil, vyvolával u nepřítele respekt a obavy. Pětičlenné obsluhy (velitel, nabíječ, mířič a dva nosiči min) dostávaly excelentní výcvik a skvěle zvládaly práci se zaměřovačem, takže Němci dosahovali nejvyšší možné přesnosti minometné palby.

Sedm sériově vyráběných min
K efektivitě minometu Granatwerfer 34 přispívala rovněž kvalitní munice ráže 81,4 mm. Jako základní a nejpočetnější typ se od počátku vyráběla tříštivo-trhavá mina 8-cm Wurfgranate 34 s kapkovitým tvarem. Z její celkové hmotnosti 3,5 kg reprezentovala trhavina 0,553 kg a bylo možno ji vystřelit na max. vzdálenost 2400 m, při čemž na tuto vzdálenost byl rozptyl dopadu zhruba 65 m. Během války bylo vyrobeno 73 972 000 exemplářů. U minometů obecně platilo, že při dopadu miny do měkké půdy, bláta, písku, sněhu apod. byly střepiny z výbuchu z velké části pohlceny terénem, ovšem Němci se s tím nesmířili a vyvinuli dvě miny, které měly tento problém řešit a nesly označení 8-cm Wurfgranate 38 a 8-cm Wurfgranate 39. Na pohled se od prvního typu příliš neodlišovaly, ale na čele kapkovitého těla miny se nacházela malá výbušná nálož s velmi citlivou roznětkou, která po dopadu explodovala a vymrštila minu zpět, resp. do výšky několika metrů nad terén. Tam teprve explodovala hlavní nálož, což pochopitelně vedlo k vysokému střepinovému účinku. Tyto „skákající střely“ byly pro spojenecká vojska zdrojem ještě větších obav než klasické miny, neboť se před nimi nedalo dobře ukrýt ani v zákopu. Šlo však o možná až zbytečně komplikovanou a složitou konstrukci, která v extrémních teplotních podmínkách často selhávala. Počet vyrobených exemplářů byl tedy nakonec daleko menší než počet klasických min. Kromě toho existoval ještě tzv. dlouhý 8-cm Wurfgranate 40, jenž vážil 7,5 kg, z čehož výbušnina tvořila 5,5 kg, v důsledku čehož samozřejmě výrazně klesal dostřel, který činil jen 950 m. K výcviku se vyráběly miny 8-cm Wurfgranate 34 Üb, které uvolňovaly na místě dopadu kouř, zatímco pro značkovací účely sloužila mina 8-cm Wurfgranate 38 Deut vypouštějící modrý dým. Nasazení se naštěstí nedočkala mina 8-cm Wurfgranate 34 Kh, v níž se nacházela náplň 0,5 kg yperitu nebo fosgenu.

Dva odvozené typy minometů
Sedm výše uvedených druhů min se vyrábělo sériově, zatímco na úrovni testů zůstal typ 8-cm Wurfgranate 4462. Obsahoval kumulativní nálož, jež měla shora prorážet stropní pancéřování tanků, což byl sice nápad progresivní, avšak minomety prostě neměly dostatečnou přesnost na to, aby bylo možné proti tankům efektivně pálit. Mezi pozitiva minometu Granatwerfer 34 ale patřila skutečnost, že kromě „domácího“ střeliva mohl používat zahraniční typy min ráže 81,4 mm, kterých byla po Evropě (díky francouzskému minometu Brandt a jeho licenčním kopiím) více než dostatečná zásoba. Zkušená obsluha dokázala vést palbu rychlostí až 25 ran/min., což při době letu miny na maximální vzdálenost (zhruba půl minuty) znamenalo, že se ve vzduchu nacházelo současně šest až sedm projektilů z jedné zbraně. Životnost hlavně činila cca 20 000 ran. Vedle základní pěchotní verze se dodávala i varianta Granatwerfer 34/1, označovaná také Granatwerfer 67 a určená pro instalaci do vozidel. Hlavním nosičem bylo polopásové obrněné vozidlo Sd.Kfz. 250/7, jež existovalo ve dvou variantách, z nichž jedna přepravovala samotný minomet (schwerer Granatwerfer) a druhá 66 kusů munice (Munitionsfahrzeug). Další zbraní, která patřila do „rodiny“ minometu Granatwerfer 34, byl zkrácený minomet, který byl vyvinut především pro výsadkáře, byť jej používaly též normální jednotky pěchoty. Označoval se jako 8-cm kurze Granatwerfer 42, jeho hlaveň byla z 114,3 cm zkrácena na 74,7 cm, váha poklesla z více než 56 kg na pouhých 26 kg, ale samozřejmě se zmenšil i dostřel. Ten činil jen 1100 m, což patrně nejvíce přispělo k tomu, že vzniklo jen 950 sériových kusů této zbraně, jíž se běžně přezdívalo „Stummelwerfer“. Naopak o kvalitách základního typu Granatwerfer 34 svědčí mj. to, že se v řadě zemí objevoval též dlouho po válce. Československá armáda jej používala pod názvem 80 mm vz. 34 N, část zbraní byla v plzeňské Škodovce převrtána na sovětskou munici ráže 82 mm a ve výzbroji zůstala až do počátku 50. let.
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Parametry minometu Granatwerfer 34
Ráže hlavně: 81,4 mm
Délka hlavně: 1143 mm
Hmotnost zbraně: 56,7 kg
Hmotnost miny: 3,5 kg
Rozsah náměru: od +40 do +90 °
Rozsah odměru: od +9 do +15 °
Úsťová rychlost: 174 m/s
Max. kadence: 25 ran/min.
Max. dostřel: 2400 m

Nepraktický minomet Granatwerfer 36
S vysoce kvalitní a efektivní zbraní 8-cm Granatwerfer 34 zřetelně kontrastuje lehký minomet 5-cm Granatwerfer 36. Ten se dá totiž použít jako ilustrace sklonu německé konstrukční školy dělat zbraně nezřídka zbytečně složité. Standardně konstruované minomety mají hlaveň, která se opírá o základový podstavec a pomocí dvojnožky o terén. Firma Rheinmetall ale u lehkého minometu ráže 50 mm použila hlaveň, jejíž opěrka byla rovněž připojena k podstavci. Vznikla tak zbraň značně komplikovaná a vzhledem k malým rozměrům poměrně těžká (14 kg), jež se navíc vyznačovala velmi malým dostřelem, jen 520 m. Složitost minometu dále zvyšoval jeho technicky sice velice zajímavý, avšak absurdně složitý teleskopický optický zaměřovač, jehož zamýšlený účel zůstává dosud záhadou. Dostřel 50mm minometu nedovoloval schopnosti této pomůcky využít, a i kdyby měl Granatwerfer 36 dostřel větší, stejně platilo, že minomety jsou zbraně obecně nepřesné, takže takový zaměřovač byl zkrátka k ničemu. To ostatně prokazuje i fakt, že se vyráběl jen dva roky, do roku 1938, pak se již minomety dodávaly bez něj. Celkově však stále platilo, že Granatwerfer 36 je nepraktický, což ještě podtrhovala malá účinnost min, jež vážily pouze 0,9 kg. Sériová výroba minometu tak byla zastavena už v roce 1941 a dodané zbraně putovaly k záložním a posádkovým jednotkám.
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