Duel: ML-20 vs. sFH 18:
Těžké houfnice na východní frontě

Gigantické bitvy mezi Wehrmachtem a Rudou armádou přinášely také masivní nasazení těžkého dělostřelectva, které zajišťovalo palebnou podporu útoků i obranné baráže. Obě velmoci tehdy nejvíce sázely na tažené houfnice kalibru přibližně 15 cm. Vyhrávala spíše sovětská zbraň ML-20, nebo německé dělo sFH 18?

Některé výklady o druhé světové válce budí klamný dojem, že to byl konflikt takřka výhradně „mobilní“ a že o výsledcích bitev obvykle rozhodovaly tanky. Skutečně ovšem byla podstatně složitější a v řadě střetnutí hrály rozhodující roli „tradiční“ druhy vojsk, např. pěchota či těžké dělostřelectvo. Posledně zmíněná kategorie techniky měla obrovský význam kvůli svojí drtivé palebné síle, jež se nejvíce uplatňovala při palebné přípravě ofenziv, během obléhání pevností nebo při umlčování děl protivníka. Sovětské houfnice ML-20 a německé zbraně sFH 18 se tak nezřídla dostávaly do přímých dělostřeleckých soubojů.

Vývoj francouzské konstrukce
Kořeny zrodu proslulé sovětské houfnice sahají do Francie, což je ovšem překvapivé pouze na první pohled. Mezi důležité dodavatele zbraní pro carskou armádu totiž náležela i francouzská značka Schneider, jež před první světovou válkou vyvinula obléhací dělo vz. 1910, které mělo kalibr 152,4 mm. Licenční výroba pak probíhala v Putilovských závodech, a ačkoli exempláře z této linky zpočátku trpěly závadami, celkově se jednalo o velice povedenou konstrukci těžké dělostřelecké zbraně. Zůstala tedy i ve službě v Rudé armádě, kde však absolvovala dvě stádia modernizace. Z prvního vzešlo dělo vz. 1910/30, které se vyznačovalo úsťovou brzdou a větší nábojovou komorou, zatímco výsledkem druhého byla zbraň vz. 1910/34, která zkombinovala hlaveň „třicítky“ s lafetou 122mm děla vz. 1931. Tím se měla vyřešit snad nejvážnější slabina původního vzoru, a sice omezená pohyblivost. Zbraň však byla značně komplikovaná, a proto Hlavní dělostřelecká správa (GAU) vydala roku 1936 požadavky na nové 152mm dělo, jež by výhledově nahradilo všechny obměny francouzského modelu. Program probíhal v konstrukční kanceláři Závodu č. 172 ve městě Motovilicha a v čele stál Fjodor Fjodorovič Petrov. Původní zadání GAU se odrazilo ve zrodu zbraně ML-15, ovšem Petrov kromě toho z vlastní iniciativy navrhl i alternativní konstrukci ML-20. Ta sice byla o něco těžší, a tudíž i méně pohyblivá, ale oproti „patnáctce“ byla výrazně jednodušší a levnější. Důvodem byla skutečnost, že využívala víc prvků z „rodiny“ vz. 1910, vedle hlavně a zákluzového systému (jež převzala také ML-15) také některé části lafety. A to při zkouškách, které začaly v roce 1936, nakonec rozhodlo v její prospěch, jelikož oba typy měly takřka stejné balistické parametry, ML-15 však byla složitější a start její sériové výroby by si vyžádal vyšší náklady. 22. září 1937 tak byla ML-20 přijata do služby jako „152-mm gaubica-puška obrazca 1937 goda“, což odráželo fakt, že šlo primárně o houfnici, která mohla omezeně zastat i roli kanonu.

Široké spektrum typů střeliva
Užívala se tedy zejména pro nepřímou střelbu, k čemuž napomáhal panoramatický zaměřovač a mechanické výpočetní zařízení, jež dovolovalo zohlednit meteorologické podmínky (vlastně šlo o speciální logaritmické pravítko). ML-20 ale měla i teleskopický zaměřovač, který sloužil pro vedení přímé střelby. Vysoce univerzální použití podporovala i skutečnost, že se dodávalo celkem třináct typů prachových náplní a okolo třiceti druhů munice. Nejčastěji se samozřejmě uplatňovaly trhavé a tříštivo-trhavé granáty, ovšem k dispozici byly také střely protipancéřové a protibetonové, dále protipěchotní šrapnely, osvětlovací granáty a také chemická munice, byť ta se naštěstí nasazení nedočkala. Samotná houfnice poprvé promluvila do boje proti Japonsku na Chalchyn-Golu v roce 1939 a brzy poté v „zimní válce“ proti Finům, kteří během bojů jistý počet ukořistili. Nejrozsáhlejší použití ale pochopitelně přinesla válka s Německem, při jejímž vypuknutí se ML-20 nalézaly vesměs v sestavě dělostřeleckých pluků střeleckých sborů. Šlo o jeden ze dvou hlavních typů tzv. sborového duplexu (kdežto druhým bylo 122mm dělo A-19), jenže samotné střelecké sbory se neosvědčily a byly potom rozpuštěny. Teprve později během války se sborové dělostřelectvo dočkalo obnovení, ovšem ML-20 byly organizovány také jako součást dělostřeleckých pluků (a později i brigád) v armádách, navíc byly zařazeny i u Zálohy hlavního velení. Nejvíce se osvědčily při ničení opevněných objektů či palbě proti postavením německé pěchoty, ale ničivá síla 152mm granátů dokázala vyřazovat i obrněnou techniku, což vedlo ke vzniku úpravy ML-20S pro montáž do samohybného děla SU-152. Vzniklo i několik dalších pokusných variant, ale žádná se do služby nedostala a ML-20 se v podstatě beze změn vyráběla až do roku 1946. V sovětské armádě ji následně nahradil typ D-20, ovšem v několika armádách třetího světa se zbraně ML-20 pořád užívají.

Tajný projekt dvou zbrojovek
Německé společnosti Krupp a Rheinmetall tradičně náležely mezi nejvýznamnější producenty dělostřeleckých zbraní v Evropě. Jejich výrobky se velmi osvědčily za první světové války, po níž však přišla demilitarizace Německa, ztráta trhů a velká krize. Obě značky ovšem přežívaly a nepřestávaly se věnovat utajenému (a někdy do zahraničí přenesenému) vývoji. Jejich chvíle nastala v roce 1933, kdy se vlády ujali nacisté a podstatně urychlili proces přezbrojení, jenž se sice odehrával již za předchozích vlád, ovšem dříve byl pomalejší a více utajovaný. Hitler měl sice v plánu vypovědět Versailleskou smlouvu, ale zpočátku se ještě snažil o klamání inspekcí vítězných velmocí. Tomu koneckonců odpovídalo též oficiální označení nové zbraně, jež byla vytvořena podle specifikací, které Reichswehr sestavil už roku 1926. Požadoval novou těžkou polní houfnici, jež by ve všech ohledech překonávala typ sFH 13 z éry „Velké války“. Vysoce lukrativní zakázka samozřejmě vzbudila zájem obou hlavních německých zbrojovek, jež tudíž dodaly prototypy skutečně povedených zbraní. Rozhodovací komise tedy měla nelehkou práci a nakonec sáhla k důvtipnému kompromisu, když nevybrala ani jeden návrh a doporučila, aby výsledné dělo vzniklo jako hlaveň značky Rheinmetall na lafetě firmy Krupp. Obě společnosti tak byly uspokojeny a roku 1933 se mohla rozběhnout výroba zbraně, jež měla oficiální název „15-cm schwere Feldhaubitze 18“, zkráceně prostě sFH 18. Právě číslo 18 se použilo ve snaze oklamat inspektory Dohody, jelikož budilo dojem, že jde o zbraň vyvinutou ještě během první světové války, a nikoli o produkt poválečného (a tedy zakázaného) vývoje. První sériové kusy se daly rozložit na dva díly, které tahali koně, ale záhy se přešlo na produkci varianty, jež byla uzpůsobena pro motorový tah, resp. pro přesun s pomocí polopásového tahače, což bylo velmi pokrokové řešení. Navzdory propagandě však platilo, že i v posledních dnech války se mnoho houfnic sFH 18 muselo spoléhat na koňská spřežení.

Německá snaha zvětšit dostřel
Bez ohledu na způsob transportu každopádně platilo, že se sFH 18 (spolu se 105mm kanonem sK 18, který užíval shodnou lafetu) stala páteřním typem těžkého dělostřelectva Wehrmachtu. Paradoxně se ale prvního bojového nasazení dočkala v cizích službách, jelikož Číňané použili zbraně objednané z Německa proti Japoncům, jejichž dělostřelectvo tak zcela deklasovali. Pro Čínu byla vyrobena speciální verze s delší hlavní, která měla dostřel 15 km, resp. zhruba o 1,5 km více než standardní model Wehrmachtu. Tomu se jeho houfnice značně osvědčily v bojích v Polsku, západní Evropě a severní Africe, ale po vpádu do SSSR se ukázalo, že sFH 18 nemá dostřel dostatečně velký na to, aby dokázala překonat zbraně sovětského „sborového duplexu“ (neboli typy ML-20 a A-19). Němci přebírali ukořistěná sovětská děla do své výzbroje, ovšem to samozřejmě představovalo jenom improvizaci a zbrojovky Třetí říše dostaly povel vyvinout silnější houfnici. Zrodila se sFH 18M, do jejíž nábojové komory se dalo vložit hned sedm dílů prachové náplně (kdežto původní maximum bylo šest). Dostřel se zvýšil na víc než 15 km, ale bylo třeba zbraň doplnit úsťovou brzdou (odtud ono M, Mündungsbremse), která způsobovala problémy. Posléze se tedy od tohoto řešení upustilo a dělostřelci dostávali nové granáty, jež se vyznačovaly pomocným raketovým motorem, který výrazně zvyšoval dostřel, ale toto střelivo nikdy nebylo dostupné v potřebných počtech. V menším počtu se vyráběla odlehčená varianta sFH 36, jež využívala slitiny lehkých kovů. Vznikla též verze sFH 40 s prodlouženou hlavní a novou lafetou, ale v praxi se nakonec využily jen nové hlavně na starých lafetách pod jménem sFH 18/40. Německá děla po válce sloužila v řadě zemí, mezi něž patřilo též Československo, kde byla vytvořena zbraň vz. 18/47. Ta užívala masivní úsťovou brzdu na zkrácené hlavni, jež byla ovšem převrtána na „sovětský“ kalibr 152 mm.
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Parametry houfnice ML-20
Přesná ráže: 152,4 mm
Délka hlavně: 4,93 m
Celková délka: 8,17 m
Dopravní hmotnost: 8070 kg
Bojová hmotnost: 7270 kg
Hmotnost granátu: 43,5 kg
Max. dostřel: 17 230 m
Standardní obsluha: 9 mužů

Parametry houfnice sFH 18
Přesná ráže: 149 mm
Délka hlavně: 4,44 m
Celková délka: 7,85 m
Dopravní hmotnost: 6304 kg
Bojová hmotnost: 5512 kg
Hmotnost granátu: 43,5 kg
Max. dostřel: 13 325 m
Standardní obsluha: 7 mužů

Vyrobeno kusů
ML-20: 6884
sFH 18: 6756

Měření sil
Při porovnávání dělostřeleckých zbraní samozřejmě tvoří klíčový parametr maximální dostřel, protože strana vybavená děly s vyšším dostřelem dovede „kontrolovat“ daleko větší teritorium a může z bezpečné vzdálenosti zneškodňovat zbraně protivníka. Z tohoto pohledu měla jasnou výhodu Rudá armáda, jelikož houfnice ML-20 měly o téměř 4 km větší maximální dostřel než německé sFH 18, což se v bitvách zákonitě projevilo. Němci zaváděli kořistní sovětské zbraně do své výzbroje pod oficiálním názvem „15,2-cm K 433/1(r)“ a rozběhli vývoj zdokonalených variant svého děla, avšak s dost rozpačitými výsledky. Dostřel houfnice sFH 18M sice vzrostl, pořád však zaostával za ML-20, nehledě k tomu, že úsťová brzda působila různé potíže a větší prachové náplně výrazně zvyšovaly opotřebení součástí zbraně. Alternativní řešení znamenaly střely s pomocným raketovým motorem, které však byly složité a drahé a nikdy se nedodávaly v dostatečném počtu. Německé těžké dělostřelectvo se proto zpravidla nacházelo v nevýhodné pozici, ačkoliv sFH 18 byla sama o sobě povedená zbraň moderní konstrukce, zatímco ML-20 v podstatě pořád vycházela ze Schneiderova vzoru z počátku století. Německé dělo bylo lehčí, pohyblivější a méně náročné na obsluhu a základní podoba bez úsťové brzdy neměla nectnost, jež se objevila u sFH 18M a kterou se vyznačovala i ML-20, a sice fakt, že kvůli úsťové brzdě se po každém výstřelu zvedl ohromný oblak prachu, který mohl prozradit pozici zbraně. Dá se říci, že Rusové i Němci zkonstruovali velice kvalitní houfnice, avšak vzájemné srovnání jasně ukazuje, že sovětská ML-20 představovala lepší zbraň.
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