Horské kanony a houfnice:
Skládací dělostřelecká podpora

Mezi dnes již prakticky neexistující kategorie zbraní náleží i tzv. horská děla, která byla standardní součástí výzbroje horských jednotek. Obvykle šlo o lehké kanony a houfnice, které bylo možno rozmontovat na několik součástí, které poté mohli soumaři přepravit i do oblastí, kam by se klasické dělo nikdy nedostalo.

Výzbroj horských myslivců se v naprosté většině shodovala s tou, kterou používaly standardní jednotky Wehrmachtu. Jednu z mála výjimek představovalo dělostřelectvo, jelikož u horských útvarů se vedle standardních děl (jako byly polní houfnice ráže 105 mm či těžké houfnice ráže 150 mm) objevovaly i speciální horské kanony a houfnice. Nesporně zajímavé ale je, že nešlo zdaleka jen o zbraně od německých zbrojovek, protože důležitými hráči na tomto sektoru trhu byly firmy ze dvou hornatých zemí, Československa a Rakouska.

Požadavky na horské zbraně
Horské dělostřelectvo představuje kategorii zbraní, která neexistovala příliš dlouho, jelikož se vytvořila ve druhé polovině 19. století a svou důležitost ztratila již nedlouho po druhé světové válce. V obou světových válkách však horské kanony či houfnice sehrály důležitou roli, neboť představovaly páteř palebné podpory horských jednotek, včetně německých Gebirgsjäger. Šlo zpravidla o zbraně, jež na pohled připomínaly lehká pěchotní děla (a nezřídka jim byly rovněž technicky příbuzné), klíčovým rozdílem ovšem byla možnost rozmontovat je na několik částí, které se daly dopravovat samostatně; nejčastěji je nosili na hřbetech mezci. Tak se dělo mohlo dostat i do obtížně přístupných míst v horách, kde bylo opět sestaveno a zahájilo palbu. Vedle možnosti rozmontování se od horských děl požadovala velká stabilita, jelikož v horách bývalo někdy obtížné najít dostatečně velkou plochu pro umístění zbraně, a velký rozsah náměru, aby se dalo pálit na cíle ležící výrazně výše nebo níže než pozice děla. A horské dělo pochopitelně muselo být dostatečně odolné, aby zvládalo podmínky drsného terénu i klimatu v horách. Jako nepochybná světová špička v tomto oboru se na počátku 20. století etablovala plzeňská Škoda a brilantní úspěch jejího 75mm horského kanonu vz. 1915 a 100mm horské houfnice vz. 1916 mohla německá firma Krupp jenom tiše závidět. První zmíněnou zbraň používala pod názvem 7,5-cm Gebirgskanone 15 též německá armáda a právě s ní byly sestaveny první dělostřelecké baterie horských myslivců, z nichž každá měla čtyři zbraně a tabulkový stav 356 mužů. Z nich se poté formovaly horské dělostřelecké prapory a pluky.

Dočasné řešení Wehrmachtu
75mm kanon firmy Škoda se dal rozložit na šest dílů a dovoloval přesnou palbu na vzdálenost přes 8 km, ovšem navzdory nesporným kvalitám přece jenom stárnul. Velení Wehrmachtu tak v roce 1926 vyzvalo firmy Krupp a Rheinmetall, aby vyvinuly výkonnější zbraň tohoto druhu. První z firem ze soutěže odstoupila, což ale druhé z nich příliš nepomohlo, protože její projekt 75mm horského kanonu nevyhověl požadavkům armády a do výzbroje nebyl zaveden. Zbraně z Plzně tedy pokračovaly ve službě, kromě toho Německo koupilo menší počet 75mm houfnic od švédské firmy Bofors, které pak byly užívány pod názvem Gebirgshaubitze 34. Konstrukce umožňovala rozložení na osm samostatně dopravovaných dílů, popřípadě ji sestavenou mohlo táhnout spřežení čtyř zvířat. Třetím typem dělostřelecké zbraně v arzenálu horských myslivců se stal výrobek společnosti Rheinmetall, která koncem 20. let vyvinula velmi povedený 75mm pěchotní kanon s oficiálním názvem 7,5-cm leichtes Infanteriegeschütz 18. Do služby vstoupil v roce 1932, v té době již ovšem probíhal i vývoj jeho úpravy pro horské jednotky. Odlišovala se jinou lafetou a možností demontáže na deset dílů. Nový kanon dostal název 7,5-cm leichtes Gebirgs-Infanteriegeschütz 18 (zkráceně leGebIG 18), a ačkoliv byl trochu paradoxně o asi 40 kg těžší než původní pěchotní varianta, dalo se s ním snadněji manipulovat. Kanon standardně pálil tříštivo-trhavé střely na vzdálenost až 3,5 km, na rozdíl od základní verze však nedokázal používat střely se „zvláštní náplní“ a dostřelem až 4,6 km. Během okupace českých zemí byly horské kanony vyráběny i ve zbrojovce ve Strakonicích.

Druhý pokus zn. Rheinmetall
Německá armáda však nadále žádala horský kanon s větším dostřelem, než jaký nabízelo dělo z Plzně. Společnost Rheinmetall proto zkusila navázat na svůj první neúspěšný pokus a v roce 1935 předvedla velení armády prototyp nového 75mm horského kanonu. Tentokrát již uspěla, a proto nová zbraň o rok později oficiálně vstoupila do výzbroje jako 7,5-cm Gebirgsgeschütz 36, ačkoli sériová výroba začala až v roce 1938. Zbraň měla celkově konvenční design, ovšem s několika zvláštnostmi. Lafeta umožňovala pozoruhodný rozsah náměru od –2 do +70 stupňů a závěr s horizontálně pohyblivým blokem byl nápadně masivní, neboť jeho součástí byl spoj, díky kterému bylo možné jej odpojit od samotné hlavně. Kvůli úspoře hmotnosti kanon neměl ochranný štít a kola byla vyrobena z lehké slitiny (ač první exempláře měly ještě dřevěná kola s loukotěmi). Výsledkem byla zbraň vážící jen 750 kg a vzhledem k této hmotnosti výjimečně silná, při palbě pod nízkými úhly však byla občas až nebezpečná, protože kvůli zpětnému rázu doslova „skákala“ vzad (při střelbě pod vyššími úhly směřoval zpětný ráz směrem dolů). Byla vyráběna řada typů munice od tříštivo-trhavé přes kouřovou až po kumulativní protitankovou. Vzdálenost střelby se dala nastavit použitím různého počtu prachových náplní, a sice od jedné do čtyř; existovala i speciální „velká“ náplň, která se používala samostatně, tu však bylo kvůli výše zmíněnému „skákání“ zakázáno užívat při střelbě pod nízkými úhly. Max. dostřel s touto náplní přesahoval 9 km. Kanon se dal rozložit na osm samostatných dílů. Do konce války byla zbraň Gebirgsgeschütz 36 vyrobena v počtu asi 1200 kusů.

Horská houfnice z Rakouska
V roce 1926 vyrobila společnost Rheinmetall i prototyp 105mm horské houfnice, ani ten však tehdy nevstoupil do výzbroje. O deset let později se k tomuto projektu vrátila, neboť myslivci chtěli i výkonnější horské dělo pro nepřímou palbu. V tomto případě ale Rheinmetall neuspěl, protože se objevil podařenější návrh. Nepocházel z „vlastního“ Německa, nýbrž od zbrojovky bratří Böhlerů z „připojeného“ Rakouska, jelikož hornaté Rakousko také přisuzovalo horským zbraním veliký význam. Dodnes existující společnost Böhler proto navrhla zbraň s pracovním názvem Gerät 77. Sériová výroba začala roku 1940 pod jménem 10,5-cm Gebirgshaubitze 40, šlo tedy o horskou houfnici ráže 105 mm. Ve své době bezesporu patřila na světovou špičku a vyznačovala se množstvím nezvyklých konstrukčních řešení. Kola z lehké slitiny s gumovými pneumatikami byla připojena k ramenům lafety, a tudíž se při palbě jakoby „sklápěla k sobě“. Kromě dvojice ramen lafety měla houfnice i pevný podstavec, čímž zbraň prakticky získávala třetí opěrný bod. To bylo velmi důležité, protože najít dostatečně velkou a rovnou plochu, aby mohla být takto výkonná zbraň stabilně instalována do palebné pozice, nemuselo být v horách zrovna jednoduché. Zbraň se dala rozložit na pět částí, jež ale nemuseli dopravovat jen mezci, protože existovala i možnost zapřáhnout lafetu za polopásový motocykl SdKfz 2 Kettenkrad a naložit zbylé čtyři části na další čtyři motocykly. Dodávala se opět řada druhů munice, z nichž některé byly identické s municí pro 105mm polní houfnici leFH 18. Maximální dostřel zbraně se speciální prachovou náplní přesahoval 12 km.

Dva nedokončené programy
Ačkoliv 75mm horský kanon Gebirgsgeschütz 36 byl nepochybně kvalitní zbraní, Wehrmacht v roce 1940 předložil požadavek na ještě výkonnější horské dělo. Značka Krupp se už v tomto oboru neangažovala, a tak byly opět osloveny zbrojovky Rheinmetall a Böhler. A opět to byla menší firma z Rakouska, která triumfovala nad kolosem z německého Porýní. Horští myslivci dali přednost jejímu návrhu s pracovním jménem Gerät 99 a přezdívkou „Gebhard“. Oficiálně pak zbraň obdržela jméno 7,5-cm Gebirgsgeschütz 43, což naznačovalo, kdy by měla vstoupit do výzbroje. Naneštěstí pro myslivce však měla německá armáda v roce 1943 již naprosto jiné priority než horské kanony, a proto byl tento projekt zastaven po pouhých čtyřech vyrobených exemplářích zbraně, jež při hmotnosti pouze 582 kg nabízela dostřel asi 9,5 km. Vedle toho se firma Böhler v roce 1944 z vlastní iniciativy pustila dokonce do projektu horské houfnice ráže 150 mm. Vzhledem k tak velké ráži sáhla k tzv. dvoukomorovému principu, jenž se používá u granátometů či dalších lehkých zbraní s těžkou municí. Komora byla rozdělena do dvou sekcí, vysokotlaké a nízkotlaké. Po výstřelu byly expandující prachové plyny z první sekce postupně přepouštěny do druhé a plynule zvyšovaly rychlost projektilu, což výrazně zmenšovalo zpětný ráz a umožňovalo postavit relativně lehkou zbraň velké ráže. Projekt ovšem nebyl dokončen a válečná situace Německa už stejně neumožňovala takové zbraně využít. O kvalitách horských houfnic firmy Böhler však hodně vypovídá fakt, že 105mm zbraň Gebirgshaubitze 40 opustila výzbroj některých evropských armád až v 60. letech.
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Parametry hlavních typů děl německých horských myslivců
Označení
GebK 15
leGebIG 18
GebG 36
GebH 40
Výrobce
Škoda
Rheinmetall
Rheinmetall
Böhler
Ráže hlavně
75 mm
75 mm
75 mm
105 mm
Délka hlavně
0,99 m
0,835 m
1,45 m
2,87 m
Dopravní hmotnost
613 kg
410 kg
715 kg
1650 kg
Bojová hmotnost
613 kg
440 kg
750 kg
2600 kg
Hmotnost střely
6,35 kg
5,45 kg
5,74 kg
14,81 kg
Úsťová rychlost
349 m/s
210 m/s
465 m/s
570 m/s
Max. kadence
8 ran/min.
12 ran/min.
6 ran/min.
6 ran/min.
Max. dostřel
8250 m
3550 m
9250 m
12 625 m

Kořistní horské zbraně
Při taženích Evropou padlo do rukou Wehrmachtu a Waffen-SS obrovské množství kořistních zbraní, mezi nimiž nechyběly ani horské kanony či houfnice. Řada z nich se potom dostala do německých služeb. Zřejmě není překvapivé, že si Němci nejvíce cenili typů, jež pocházely od plzeňské Škodovky, nekorunované královny oboru horských děl. Horští myslivci proto získali do výzbroje další 75mm kanony vz. 1915 a kromě nich i modernější děla stejné ráže vz. 1928. Ještě větší palebnou sílu pak nabízely 100mm horské houfnice vz. 1916 a novější vz. 1916/19. Zbraně značky Škoda pocházely nejen od armád obsazeného Rakouska a Československa, ale také z výzbroje Itálie či Jugoslávie. Specifický případ „škodovácké“ zbraně pak reprezentoval sovětský 76,2mm horský kanon vz. 1938, což byla sovětská úprava typu Škoda vz. 1936, jenž měl původně kalibr 75 mm a jehož licenci SSSR získal výměnou za to, že dal Československu licenci na bombardéry Tupolev SB. Němci ukořistili i velké množství dalších horských zbraní hlavně francouzských, italských a britských výrobců, avšak opravdu si vážili jenom některých novějších kanonů francouzské zbrojovky Schneider a pak britských horských houfnic ráže 3,7 palce (94 mm). Britských zbraní ale získali pouze relativně malý počet a mohli je používat jen krátce, než jim došly skromné zásoby ukořistěné munice.
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