4cm kanon vz. 36: Pevnostní kladivo na německé tanky

Vysoká úroveň československého pohraničního opevnění z doby první republiky je jistě dobře známou skutečností, podobně jako fakt, že pevnostní linie nebyly v září 1938 ještě dokončeny a postrádaly velkou část zamýšlené výzbroje. Přesto se do opevnění stačil dostat značný počet exemplářů jedné skvělé zbraně, která by v případném střetnutí s Německem nepochybně hrála významnou roli. Německo sice mohlo vyslat do boje větší počet tanků než armáda ČSR, jenže na „Panzery“ zde čekaly více než dvě stovky 47mm kanonů vz. 36, které se tehdy nepochybně řadily mezi nejvýkonnější protitankové zbraně na světě.

Jak zastavit Hitlerovy tanky
Součástí plánování pohraničního opevnění Československa byly samozřejmě i plány výzbroje pro pevnostní objekty. Pokud lehké opevnění mělo být vybaveno v naprosté většině kulomety, pro těžké objekty se předpokládala také dělostřelecká výzbroj, do jejíž sestavy měly patřit tzv. kanony proti útočné vozbě (KPÚV), jak se u nás tehdy zpravidla říkalo protitankovým dělům. Šlo o logickou reakci na rozvoj obrněné techniky v armádě pravděpodobného protivníka, jímž bylo sousední Německo. V roce 1934 tedy čs. Ministerstvo národní obrany požádalo Škodovy závody o vývoj protitankových děl ráže 37 a 47 mm pro pohraniční pevnosti. Již v lednu 1935 byl předložen první výkres 37mm zbraně, jež ale byla potom vyhodnocena jako nepostačující, a tudíž se hlavní úsilí soustředilo na 47mm kanon. Se zbraní ráže 37 mm se pak po jistou dobu přece jen počítalo (mělo být dodáno deset až dvanáct kusů), ale finální objednávka zahrnovala už pouze kanony ráže 47 mm. Škodovka tuto zbraň vyvíjela pod firemním názvem A6 (kdežto plánovaný 37mm kanon nesl název A10), ovšem její konstrukce kupodivu nevzešla z tehdy už existujícího pěchotního taženého kanonu ráže 47 mm, ale z lodního kanonu, jenž byl původně vytvořen pro námořnictvo Íránu. Důvodem byl fakt, že design zbraně pro pevnostní střílnu byl daleko podobnější dělu ve věži lodě než polnímu kanonu na tažené lafetě. Firma Škoda se pak ocitla pod velkým tlakem armády, jež chtěla kanony umístit do pevností co nejdříve. Na konci roku 1935 padlo rozhodnutí, že většina zbraní bude dodána v podobě tzv. smíšeného dvojčete, tedy na jedné lafetě s těžkým kulometem vz. 37 ráže 7,92 mm. Ředitelství opevňovacích prací (ŘOP), které odpovídalo za výstavbu pevností, přidělilo této kombinaci krycí název L1; menší počet kanonů pro „sólovou“ instalaci dostal kód Q.

Ohromený a ohlušený Beneš
Vývoj postupoval rychle a již 5. května 1936 byly nastřeleny první hlavně. Po dalších testech, jež proběhly v létě onoho roku, nařídilo ministerstvo přípravu výroby první série (256 zbraní), aby potom v říjnu 1936 sledovala celá armádní špička zkoušky prvního prototypu kanonu A6, které probíhaly na střelnici v Brdech. Dopadly na výbornou, protože kanon jasně předvedl své později téměř legendární schopnosti. Na vzdálenost 1850 m dovedl prorazit ocelovou desku o tloušťce 38 mm a na vzdálenost 1650 m probil ocel silnou 50 mm. Krátce řečeno, v té době na světě neexistoval tank s pancířem, jaký by kanon A6 nedokázal prostřelit, a pravděpodobně se nikde nevyskytoval ani kanon srovnatelné ráže s podobnými výkony. 11. listopadu 1936 mohl zbraň pozorovat v akci i prezident Edvard Beneš, který byl podle dobových záznamů naprosto ohromen a částečně ohlušen. Vojáci mu totiž předvedli i režim „rychlopalby“, v němž dokázal kanon pálit takřka neuvěřitelnou kadencí 40 ran za minutu. Co by to udělalo třeba s německou kolonou tanků a motorizované pěchoty, si čtenář jistě dokáže představit sám. Ministerstvo pak potvrdilo objednávku první série 256 kanonů a 268 střílen; rozdíl způsoboval fakt, že se tehdy stále ještě počítalo s kanonem ráže 37 mm, po zastavení jeho vývoje však byl počet 47mm děl v první sérii zvýšen na 268 (objednávka z 8. července 1937). Měla následovat druhá série 273 kusů a třetí v počtu asi 200 kusů. Armáda navrhla zbraň zavést do služby jako „4cm pevnostní kanon vz. 36“, ale nakonec byl použit název „4cm kanon vz. 36“. Oficiálně uváděná ráže byla jak důsledkem tehdy obvyklé praxe zaokrouhlovat ráže děl dolů na celé centimetry, tak patrně i snahou o utajení, protože na dobové poměry byl kanon vz. 36 značně utajovaným výrobkem, čemuž se při jeho výkonech ostatně ani nelze divit.

Poloautomatické fungování
Nyní se krátce věnujme technickému popisu zbraně. Jednalo se o kanon ráže 47 mm, který byl vybaven vertikálním klínovým závěrovým blokem s poloautomatickým systémem funkce, což velmi přispívalo k fenomenálním výkonům zbraně. Kanon měl hodně charakteristický vzhled, kvůli němuž se mu pořád říká „kanon s koulí“. Přední část zbraně totiž tvořil kulový štít, který přesně zapadal do střílny a skrz nějž procházela hlaveň samotného kanonu, hlaveň kulometu a zaměřovací dalekohled. Ke „kouli“ byla přišroubována trubice pro uložení hlavně, která spolu s „koulí“ tvořila kolébku kanonu, ke kterému bylo ještě připojeno spušťadlo a žlab k odvádění prázdných nábojnic. Pod kolébkou se nacházela hydraulická brzda a pružinový vratník. Zbraň byla uložena na lafetě připojené ke střílně v železobetonové stěně objektu. Na lafetě se rovněž nalézala zařízení pro nastavení náměru a odměru, po pravé straně byl uchycený 7,92mm těžký kulomet a pro obě zbraně byl k dispozici zaměřovač s osvětlenou stupnicí. Ruční spoušť měla schopnost odpalovat obě zbraně nebo každou zvlášť, ke kanonu navíc patřil nožní pedál. Byly definovány v zásadě tři režimy střelby, z nichž jeden byl v podstatě ruční a používal se jen při nabití prvního granátu a v případě poruchy. Standardně se ale využíval poloautomatický režim s ručním odpálením, kdy mechanismus poháněný zákluzem hlavně prováděl otevření závěru a vyhození nábojnice, načež nabíječ zasunul nový náboj, poloautomatický systém zavřel závěr a bylo možno znovu vypálit. V tomto režimu se rychlost palby pohybovala mezi 20 a 30 ranami za minutu. V některých situacích se pak dal využít již zmíněný režim „rychlopalby“, kdy bylo po zasunutí nového náboje samočinně provedeno i odpálení, což dovolovalo kadenci okolo 40 ran za minutu. Obsluhu zbraně tvořilo standardně šest osob (velitel, mířič, nabíječ, kulometčík a dva podavači), ovšem v nouzi postačovali tři vojáci.

Munice a montáž do objektů
Vedle samotných kanonů a jejich střílen začala též výroba dvou typů granátů. První měl název „pancéřový granát vz. 36“ (zkráceně PG) a jeho hlavní součástí byla střela s ocelovým jádrem a balistickou čepičkou z legované oceli; její průbojné účinky byly zmíněny výše. Druhý typ se nazýval „nárazový granát vz. 36“ (zkratka NG) a šlo o střelivo s tříštivým a trhavým účinkem, jež explodovalo při nárazu (odtud název). Třetí typ byl vyvinut a připraven k produkci, ovšem ta kvůli mnichovským událostem nikdy nezačala; šlo o protipěchotní munici, tzv. kartáč, který se dá popsat i jako obrovský brokový náboj, po jehož odpálení by hlaveň děla opustily desítky olověných kuliček. Součástí první objednávky na kanony bylo 196 000 pancéřových granátů a 125 000 nárazových granátů s tím, že v každém objektu opevnění měla být uskladněna zásoba celkem 900 nebo 1800 kusů (podle typu objektu). Samotné kanony byly instalovány výhradně do střílen ve stěnách objektů; uvažovalo se sice i o montáži do tzv. polokopulí či pancéřových otáčivých věží, k tomu však nikdy nedošlo. Oněch 268 objednaných kanonů bylo do září 1938 opravdu dodáno; několik jich sloužilo pro výcvik a 222 zbraní bylo skutečně usazeno na svoje místa v pěchotních srubech. Úseky u Ostravy, Králíků a Bratislavy dostaly plné počty kanonů, zatímco úseky u Opavy, Rokytníku, Náchodu a Trutnova obdržely více než polovinu zbraní, a to kvůli tomu, že pro zbývající ještě nebyly zabudovány střílny. Přesto je ale zřejmé, že oněch 222 osazených kusů by v případné válce s Německem představovalo nesmírně účinnou zbraň, která by asi značně narušila německé plány na nasazení tanků. Je velmi pravděpodobné, že by kombinace horského terénu a pěchotních srubů s kanony vz. 36 způsobila, že by mnohé úseky opevnění byly pro Wehrmacht de facto nepřekonatelné.

Osudy kanonů po Mnichovu
Dějiny se ale ubíraly jinou cestou, a tak kanon vz. 36 na německé tanky nikdy nevypálil. Ještě před odevzdáním pevností se však podařilo všechny osazené zbraně vymontovat a dopravit do vnitrozemí. Plzeňská Škoda dokončila druhou sérii 273 kusů a jednala o prodeji s řadou zemí, z nichž největší zájem jevily Rumunsko a Jugoslávie. Objevily se ale dotazy i od dalších států, jež kromě Francie, SSSR, Belgie, Švýcarska a Řecka zahrnovaly i země Jižní Ameriky (a sice Argentinu, Bolívii, Brazílii, Chile a Peru), dále rovněž Egypt a Thajsko, avšak nakonec jediný kus kanonu vz. 36, který byl „normálně“ exportován, byl ten, který už v červnu 1938 odebralo kvůli testům Rumunsko. Většina padla do rukou německé armády, jež v březnu 1939 obsadila zbytek českých zemí. Vzhledem k výkonům zbraně nebylo divu, že německé vojáky současně děsila a fascinovala a že se hodně snažili o získání všech dostupných exemplářů. Nakonec jich měli k dispozici celkem 493. Vedle toho se pokoušeli převzít také 39 kanonů, které byly tehdy uchovány v Dubnici na Slovensku, ale vláda Slovenského státu se kupodivu vzepřela a zbraně jim nevydala. Němci dali kanonu označení PaK 36(t) a nejprve zamýšleli instalaci do pevností na tehdejší hranici s Polskem, k čemuž kvůli rychlé porážce Polska již nedošlo. Několik děl se pak objevilo v tzv. Západním valu na hranicích s Francií a Beneluxem, ovšem rychlá vítězství Wehrmachtu nad těmito státy znamenala konec opevňovacích prací, a tak byla většina kanonů nakonec umístěna na západním pobřeží obsazené Evropy v tzv. Atlantickém valu. O tom, jaký význam Němci zbrani přisuzovali, vypovídá též fakt, že speciálně pro ni vyvinuli několik typů objektů. V průběhu války však kanon vz. 36 dosti rychle ztrácel svou původní efektivitu s tím, jak se zvyšovala tloušťka pancéřování nových tanků.

Konec protitankové legendy
Také toho si byla německá armáda vědoma, a proto nařídila plzeňské Škodovce (která se stala součástí zbrojního koncernu Reichswerke Hermann Göring) vytvoření nové munice. Tak bylo vyvinuto podkaliberní průbojné střelivo ráže 47 mm, které však sériově produkovaly německé zbrojovky, nikoli továrna v Plzni. Munice byla dodána ke kanonům v Atlantickém valu, jež se pak skutečně zapojily do boje, paradoxně na té straně, proti které měly původně střílet. V roce 1944 se tedy československé protitankové kanony účastnily obrany proti spojenecké invazi do Francie, ačkoliv jejich efekty proti novým tankům byly jen omezené. Menší počet kanonů pak bojoval proti Rudé armádě na opavském úseku opevnění. Na tomto místě se hodí poznamenat, že sovětská armáda, v roce 1945 pochopitelně mnohem lépe vyzbrojená a mnohem zkušenější než Wehrmacht v roce 1938, prolamovala pevnostní linii na severní Moravě dva týdny, což už samo o sobě naznačuje, že německá armáda by tam v roce 1938 prakticky jistě nemohla uspět. Dokonce ještě po druhé světové válce se uvažovalo o tom, že osmnáct zbraní, které zůstaly na území opět svobodného Československa, může být opět instalováno do pevností, byť nakonec zůstaly ve skladech a většina putovala do šrotu. Nyní se na území České republiky nalézá šest originálních kusů a navíc jedna maketa; jistě nejznámějším exemplářem je kanon v armádním muzeu na pražském Žižkově. Zbývajících šest je umístěno v „muzejních“ objektech opevnění, z nichž nejzajímavější je kanon s výrobním číslem 173, který je namontován v objektu N-S 82 Březinka v úseku Náchod, kde byl usazen již roku 1938! Další exempláře zbraně jsou k vidění ve Francii a na britských ostrovech v kanálu La Manche, vesměs opět jako prvky „muzejních“ objektů, do nichž kanony nainstalovala německá armáda.

Lukáš Visingr

Parametry 4cm kanonu vz. 36
Přesná ráže hlavně
47 mm
Délka hlavně
2,04 m
Hmotnost zbraně
1550 kg
Hmotnost se střílnou
2950 kg
Hmotnost PG
1,65 kg
Hmotnost NG
1,50 kg
Úsťová rychlost PG
775 m/s
Úsťová rychlost NG
600 m/s
Max. dostřel PG
5800 m
Max. dostřel NG
5250 m
Max. kadence
40 ran/min.
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