Horská děla Škoda:
Plzeňská ocel na alpské frontě

Armády počátku 20. století běžně používaly i horské kanony, jež se daly rozmontovat na několik dílů, které dopravovali soumaři. Na světovou špičku v tomto oboru patřila firma Škoda, která vyráběla vynikající 75mm horské kanony a jako jedna z mála zbrojovek na světě měla v nabídce také výkonné horské houfnice.

Plzeňská Škodovka kdysi konkurovala i největším a nejslavnějším zbrojovkám světa, jako byl německý koncern Krupp, francouzská firma Schneider nebo britská korporace Armstrong. Do historie se zapsala mj. díky nesmírně povedeným horským zbraním, které byly označovány za vůbec nejlepší na světě. Ve výzbroji rakousko-uherské armády na italské frontě představovaly mimořádně účinné prostředky, získaly je ovšem i jiné armády včetně té italské, protože Škoda si připsala velké exportní úspěchy. O kvalitě jejích horských zbraní ostatně vypovídá i fakt, že se rozsáhle používaly mnoho desítek let po svém vzniku.

Zrod nové generace kanonů
Horský terén v Karpatech, v Alpách a na Balkáně logicky znamenal, že habsburská monarchie budovala silné jednotky pro nasazení v takových oblastech, a proto přisuzovala velký význam horskému dělostřelectvu. Zároveň se ovšem projevilo konzervativní smýšlení generality, a tak monarchie vstupovala do první světové války s početným, avšak technicky značně zastaralým arzenálem horských děl. S tím paradoxně kontrastoval fakt, že v Plzni fungovala firma Škoda, která dodávala moderní děla pro zahraniční klienty. Hlavní problém spočíval v tom, že vojsko císaře Františka Josefa I. trvalo na užívání hlavní z kujného bronzu, armády většiny států však přešly na ocelové hlavně. Právě ocel představovala hlavní zaměření plzeňské Škodovky, jenže její podíl na vyzbrojování dělostřelectva monarchie byl omezený, neboť armáda kupovala spíš bronzové výrobky arzenálu ve Vídni. Nejpočetnější typ rakousko-uherského horského děla na začátku války tudíž představoval horský kanon vz. 99, německy Gebirgsgeschütz M.99, který měl oficiálně uváděnou ráži 7 cm, ačkoli přesně to bylo 72,5 mm. Používal bronzovou hlaveň, postrádal brzdozvratné zařízení a konstrukčně se v podstatě příliš nelišil od děl, která střílela o sto let dříve během napoleonských válek. Po každém výstřelu bylo potřeba jej znovu usazovat a zaměřovat. Na konci 19. století ale již horské kanony vyvíjeli také v Plzni, a přestože užívali bronz, aby vyhověli požadavkům armády, již sáhli k brzdozvratnému systému. V roce 1902 se tedy zrodil exportní 7,5cm horský kanon, který zkoušely armády Rakouska-Uherska a Srbska. O pět let později vznikla zbraň stejné ráže vz. 07 (německy M.07), jež prodělala testy v Číně a v Rusku, kde se ukázala jako nejvýkonnější v té době dostupný horský kanon. Navzdory tomu však carova armáda z politických důvodů přidělila kontrakt francouzské zbrojovce Schneider, která se svými horskými kanony zabodovala i v Srbsku.

Ocel prokazuje svoje kvality
Horské zbraně z Plzně proto musely na svůj průlomový úspěch ještě několik let čekat. Na bázi konstrukce horského kanonu vz. 07 byl vytvořen 7cm horský kanon vz. 09, který užíval stejné 72,5mm střelivo jako vz. 99 a poté byl zařazen do výzbroje armády monarchie, ačkoli v počtu pouhých 20 kusů. Stále používal bronzovou hlaveň, už ovšem obdržel ochranný štít a zejména brzdozvratné zařízení. Tento přelomový prvek se ve světě stále více šířil a hodně se projevila i převaha ocelových hlavní, jež dokázaly zvládat vyšší vnitřní tlaky. To znamenalo větší nálože prachu, z nichž vyplývaly vyšší výkony. Tehdejší horská děla tedy jasně zaostávala za kanony polního dělostřelectva; standardní bronzový horský kanon vz. 99 měl dostřel 4800 m, zatímco 8cm polní kanon vz. 05 nabízel dostřel 7000 m. Zvyšující se kvalita děl potenciálních nepřátel monarchie ale přiměla ke změně názoru i konzervativní důstojníky a do Plzně směřoval dotaz na nový horský kanon s výrazně vyššími výkony. Škodovka mohla nabídnout odpověď, neboť v letech krátce před válkou konečně přišel onen veliký komerční průlom. 7,5cm horský kanon vz. 12 představoval po všech stránkách excelentní produkt s ocelovou hlavní a brzdozvratným zařízením, díky čemuž se mohl plně vyrovnat polnímu kanonu. Jeho vlastnosti se pak odrazily v tržních úspěších, neboť jej zavedly do výzbroje armády Číny, Ekvádoru, Kostariky, Turecka a Uruguaye. V roce 1913 kanon prodělal úspěšné zkoušky v rakousko-uherské armádě, ta poté nařídila provést některé změny a zbraň přijala do služby jako vz. 15, celým oficiálním názvem 7,5-cm Gebirgskanone M.15. Samo označení ovšem napovídá, že se tak stalo až po vypuknutí války, protože sériová produkce se v Plzni rozběhla až v roce 1915. Paradoxní ovšem bylo, že když roku 1915 vyhlásila Itálie válku Rakousku-Uhersku, mohla proti silám monarchie takřka ihned nasadit bezmála identické dělostřelecké zbraně.

Horský kanon vz. 15 v boji
V roce 1914 totiž tehdy neutrální Itálie internovala německý parník Bayern, jenž transportoval poslední část dodávky plzeňských děl pro Čínu, a to včetně kanonů vz. 12. Po vyhlášení války monarchii tedy Italové tento materiál okamžitě zabavili a nasadili na alpské frontě. Dělostřelci Františka Josefa I. tudíž museli vzdorovat zbraním podobným těm, které právě sami dostávali, a navíc samozřejmě Italové ukořistili část nových kanonů vz. 15. Armády obou zemí tak měly v Alpách špičkové horské dělostřelectvo, jelikož „dvanáctka“ i „patnáctka“ dokázaly střílet na stejnou vzdálenost jako tehdejší polní kanony, tedy kolem 7000 m. Jak bylo u horských zbraní obvyklé, kanon se dal rozmontovat na několik částí, které vynášeli po cestách soumaři. U této zbraně se jednalo o pět až šest dílů, a to přední část lafety s nápravou, zadní část lafety s koly, kolébku, plášť hlavně, samotnou hlaveň a případně i ochranný štít (ten ale u některých kanonů chyběl). V extrémním případě se oněch šest dílů dalo přenášet dokonce i lidskou silou, na což mělo stačit 23 osob. Dvojice loukoťových kol o průměru 80 cm umožňovala tažení za pomoci dvou koní, popř. bylo možné oněch šest dílů poskládat do tří dvojic, načež každou dvojici táhl jeden kůň. Kanon užíval dělenou munici, jejíž nabídka zahrnovala trhavé granáty s časovými i nárazovými zapalovači, protipěchotní šrapnel a kombinovaný granátošrapnel (a dle některých zdrojů i plynový granát). Díky vynikajícím výkonům, širokým možnostem dopravy a nabídce střeliva byl kanon považován za absolutní špičku, a proto jej zavedly armády dalších spojenců monarchie, tedy Německa, Bulharska a Turecka. Za války bylo v Plzni postaveno 1812 kusů a dalších 220 exemplářů sjelo z druhé linky v uherském Rábu, ovšem výroba běžela dál a kanon se užíval takřka ve všech nástupnických zemích monarchie, pochopitelně včetně ČSR, kde byl hlavní zbraní horské artilerie v celé éře první republiky.

Cesta k horským houfnicím
Kromě horských kanonů pro přímou střelbu zavedlo Rakousko-Uhersko také horské houfnice, tzn. zbraně pro nepřímou palbu horní skupinou úhlů, ale stejně jako v případě polních houfnic platilo, že císařovi generálové ze začátku hleděli na tento druh zbraně s nedůvěrou. Domnívali se, že správnou cestu představuje přímá palebná podpora a že nepřímá palba se využije jen při dobývání pevností, pro což měly sloužit moždíře. Armáda Františka Josefa I. proto zavedla do služby před válkou pouze nízké počty houfnic, což se týkalo i těch horských. Faktem navíc je, že horské houfnice tehdy obecně dodávalo jen málo firem, protože panoval názor, že tak těžké zbraně nemá smysl konstruovat s možností demontáže na části kvůli dopravě v horách, a tudíž takové zbraně jinak vyráběly už jen firmy Schneider a Krupp. Do císařské armády byla přijata 10cm houfnice vz. 99 s bronzovou hlavní a bez brzdozvratného zařízení. Pocházela z arzenálu ve Vídni, kde vznikaly hlavně, avšak lafety se vyráběly v Plzni, kde probíhala i finální montáž a nastřelování. Následně vznikl zdokonalený vz. 08, který sice stále sázel na bronz, ale již měl kapalinovou zákluzovou brzdu a nabízel dostřel 5500 m. Škoda poté vytvořila houfnici vz. 10, která už poskytovala dostřel cca 6000 m a v provedení ráže 105 mm byla prodána do Turecka, zatímco standardní „osmičky“ a „desítky“ kalibru přesně 100 mm odebírala rakousko-uherská armáda, byť jen v malém počtu. Sériově se dodávala též 10cm houfnice vz. 12 pro Rumunsko a roku 1914 byla v Plzni vyzkoušena nová horská houfnice vz. 14, jež se po menších změnách dostala do služby jako vz. 16, resp. oficiálně 10-cm Gebirgshaubitze M.16. První kusy užívaly bronzové hlavně, avšak záhy se přešlo na ocel a do konce války se vyrobilo přes 540 kusů, jež kromě rakousko-uherské armády směřovaly i do výzbroje Německa a Turecka. Uživatelů poté ještě dále přibývalo díky kořisti a rozpadu monarchie.

Schopnosti houfnice vz. 16
Starší 10cm horské houfnice vz. 08 a vz. 10 byly konstruovány jako rozkládací tím způsobem, že se zbraň rozložila na dva díly, z nichž každý táhli dva za sebou zapřažení koně. Nová zbraň vz. 16 se však demontovala na tři části, a sice hlaveň, kolébku se štítem a lafetu. Lafeta jezdila na svých paprskových kolech o průměru 90 cm, kdežto první a druhý díl se naložily na horské káry vz. 16. Každou ze tří částí posléze táhli dva za sebou zapřažení koně. Houfnice používala dělené střelivo, které znovu zahrnovalo trhavé granáty, protipěchotní šrapnely a kombinované granátošrapnely. Max. dostřel zbraně činil kolem 8000 m. V některých zemích poté proběhly i různé modernizace, takže např. v Československu vznikla houfnice vz. 16/19, která měla delší hlaveň a dostřel zhruba 9800 m, kdežto Italové přestavěli své kořistní houfnice pro motorovou trakci, resp. namontovali nová kola s pneumatikami. Navíc pro tyto zbraně vyráběli též vlastní lehčí munici. Většina států ovšem užívala „šestnáctky“ v zásadě ve stejné podobě jako armáda císařství. Tam se z nich většinou formovaly horské baterie (Gebirgs-Artillerie-Batterie) o šesti zbraních. Vyšší stupeň představoval horský dělostřelecký pluk (Gebirgs-Artillerie-Regiment), který podle tabulek čítal šest baterií kanonů vz. 15 a tři baterie houfnic vz. 16, celkově tedy 54 zbraní, přestože si lze asi snadno domyslet, že s postupem války byl takový „předpisový“ pluk ve skutečnosti stále vzácnější. Armáda také občas nasazovala samostatné baterie, v nichž byly smíšeny oba typy zbraní, případně i starší vzory. Pro kanon vz. 15 vznikla též lafeta k montáži do pevností a v meziválečné éře se tyto zbraně vyskytly i v obrněných vlacích. Kanon vz. 15 a houfnice vz. 16 každopádně reprezentovaly mimořádně povedené konstrukce, ve své kategorii možná nejlepší na světě. Úspěšně byly nasazeny také ve druhé světové válce a několik zemí je ponechalo ve svých armádách dokonce i řadu let poté.
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Parametry horských děl Škoda

Kanon vz. 15
Houfnice vz. 16
Ráže hlavně
75 mm
100 mm
Délka hlavně
1,155 m
1,930 m
Celková šířka
1,118 m
1,230 m
Celková hmotnost
620 kg
1235 kg
Minimální náměr
–9 °
–8 °
Maximální náměr
+50 °
+70 °
Hmotnost střely
6,5 kg
16 kg
Úsťová rychlost
350 m/s
390 m/s
Max. dostřel
7000 m
8000 m
Max. kadence
6 ran/min.
6 ran/min.
Standardní obsluha
6 mužů
6 mužů
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