Pařížské dělo:
Počátky německých tajných zbraní

Když se mluví o německých tajných zbraních, víceméně vždy se myslí ty z druhé světové války. Již během té první však Němci použili výjimečnou dělostřeleckou zbraň, jež svým účelem trochu připomínala nacistické zbraně řady V. Šlo o gigantické dělo, které střílelo na 120 km vzdálenou francouzskou metropoli.

„Pařížské dělo“ pořád představuje pozoruhodný paradox. Ve své době nepochybně šlo o jednu nejznámějších a nejobávanějších zbraní na světě. Pochopitelně nemohla zničit Paříž, avšak šlo o účinný psychologický nástroj, jenž po několik měsíců děsil Francouze. Současně však okolo něj existuje řada zmatků, kontroverzí či nejasností, které začínají už u samotného jména. Není také s úplnou jistotou známo, kolik granátů bylo přesně vypáleno, a aby toho nebylo málo, lze jen odhadovat a usuzovat, co se s „Pařížským dělem“ nakonec stalo, protože navzdory snažení speciální komise států Dohody nebylo nikdy nalezeno.

Překvapení při zkouškách
Kořeny této groteskní zbraně sahají až do roku 1914, kdy se zdálo, že německá armáda projde bleskovým způsobem Francií a stane na břehu kanálu La Manche. Odtamtud se mělo střílet na britská města, k čemuž se měla použít děla ráže 355 a 380 mm, původně vyvinutá pro válečné lodě. Válka však získala zcela jiný charakter, než generálové císaře Viléma II. plánovali, a tak již zhotovené a vyzkoušené hlavně (s dostřelem cca 47 km) zahálely. Při testech se však přišlo na podivnou věc. Očekávalo se, že největšího dostřelu se dosáhne při úhlu 45 stupňů, jenže ve skutečnosti dopadaly nejdále granáty z hlavní zvednutých do úhlů mezi 50 a 55 stupni. Stál za tím prostý, avšak tehdy překvapivý fakt, že při tomto náměru střely prolétaly stratosférou, kde je daleko menší hustota vzduchu, což logicky snižovalo odpor a zvyšovalo dostřel. Na základě tohoto zjištění pak profesor Fritz Rausenberger ze zbrojovky Krupp, který stál i za obrovským moždířem ráže 42 cm (známým jako „Tlustá Berta“), přišel s myšlenkou zbraně, která by díky „stratosférickému efektu“ střílela na vzdálenost přes 100 km granáty o váze asi 100 kg. Získal pro ni okamžitě podporu generálů Ludendorffa a Hindenburga, kteří si představovali, jak nové dělo mění Paříž v trosky a podporuje vítěznou ofenzívu Německa na západní frontě. Tak začal vývoj zbraně, které se říkalo „Pařížské dělo“ („Paris-Geschütz“), případně někdy „Dělo císaře Viléma“ (Kaiser-Wilhelm-Geschütz“). Poněkud matoucí ovšem je, že Francouzi pro ni užívali i přezdívku „Tlustá Berta“ a také si ji pletli s 38cm železničním dělem „Dlouhý Max“, ačkoliv tyto zbraně pojil jen vlastně fakt, že pocházely od Kruppa.

Obluda s délkou 34 metrů
Základ „Pařížského děla“ představovaly již zmíněné hlavně ráže 355 a 380 mm, do nichž byly vsunuty nově drážkované vložky ráže 210 mm. Práce začaly na podzim roku 1916 a probíhaly po celý rok 1917 s cílem nasadit zbraň do akce v roce, jenž se stal posledním rokem války. Do cesty k úspěchu se však týmu profesora Rausenbergera postavila řada překážek. Zejména bylo třeba prodloužit hlaveň, aby se dosáhlo delší doby působení prachových plynů. Krupp však ve svých továrnách neměl zařízení na drážkování tak dlouhých hlavní, takže původní drážkovaný celek o délce 18 m byl prodloužen připojením 12 m dlouhé hladké části. A pokud k tomu dále připočítáme 3 m dlouhou komoru a metrový uzávěr, dojdeme k opravdu ohromující délce celé zbraně činící 34 metrů! Takové monstrum se samozřejmě nutně prohýbalo již vlastní vahou, a tudíž bylo potřeba hlaveň opatřit systémem, který silně připomínal konstrukci visutého mostu. To však nebyl zdaleka jediný problém. Ten nejzávažnější se týkal samotných střel, protože při přechodu z drážkované do hladké části nutně docházelo k prošlehnutí prachových plynů skrze drážkování směrem před granát, což snižovalo tlak a produkovalo turbulence. Inženýři museli řešit dosud neznámé potíže, avšak je nutno jim přiznat, že po spoustě pokusů a omylů přišli na komplikované, ale funkční řešení. Střela byla nakonec opatřena složitým systémem ocelových a měděných vodicích pásů, které zajišťovaly rotaci a při onom přechodu z drážkované části do hladké se postaraly o spolehlivé utěsnění konců drážek.

Nesnadný systém nasazení
Tím však problémy pořád nekončily, jelikož „Pařížské dělo“ fungovalo při tlacích a teplotách, jimiž byly hlavně enormně namáhány. Původní životnost okolo 800 ran klesla na zhruba 60 až 70 ran, a to ještě při dodržení přesného pořadí granátů. Každý výstřel totiž způsobil, že se celá hlaveň o něco roztáhla, resp. fakticky se zvětšila ráže, a proto bylo potřeba granáty vystřelovat v přesně daném pořadí, v rámci kterého se postupně zvětšoval průměr. To samozřejmě nebylo možné bez omezení, a tudíž se po vystřílení určité sekvence granátů hlaveň musela poslat zpět do Essenu, kde Kruppovi inženýři provedli převrtání děla na novou ráži 224 mm. Následovala druhá sekvence granátů a druhé převrtání, tentokrát na 238 mm. Po vypálení třetí řady granátů byla životnost hlavně ukončena. Navíc se při každém výstřelu deformovala i komora, takže se při nabíjení každého granátu muselo opravdu velice přesně dbát na množství prachové náplně. Z toho je zřejmé, že „Pařížské dělo“ spadalo mezi zbraně dost choulostivé a nesmírně náročné na obsluhu. Tu mimochodem zajišťovali muži nikoli od pozemní armády, nýbrž od císařského námořnictva. Koneckonců, původně šlo stále o námořní děla. Ani tato zkušená obsluha ovšem nebyla neomylná, kvůli čemuž došlo ke zničení jedné ze sedmi dodaných hlavní při vystřelení „špatného“, resp. větší ráži majícího granátu. Úžasné rozměry „Pařížského děla“ pochopitelně komplikovaly i bojové nasazení, neboť bylo nutno speciálně připravit místo pro instalaci, poté zbraň po kolejích přivézt a pomocí portálového jeřábu smontovat, a to všechno tak, aby si celé této obludnosti nevšimly průzkumné letouny Dohody.

Kam se obří dělo ztratilo?
Němcům se to kupodivu povedlo a 21. března 1918 v 7.18 dopadl na Paříž první granát. Další brzy následovaly a šokovaní Francouzi se domnívali, že na ně padají pumy z vysoko létajících vzducholodí, ačkoli záhy zjistili, že mají co do činění s dalekonosným dělem. To se nacházelo u vesnice Coucy-le-Château-Auffrique ve vzdálenosti asi 120 km od francouzské metropole, a tedy v bezpečí za linií fronty, takže silám Dohody se nikdy nepovedlo ho zničit. Na Paříž poté někdy dopadalo až dvacet granátů za den. Ostřelování trvalo do srpna 1918, kdy zbraň musela putovat zpět do Německa, neboť ji ohrožoval postup vojsk Dohody. Za necelý půlrok tak bylo vypáleno mezi 320 a 367 granáty, které celkově zabily „jen“ zhruba 250 lidí. Nepůsobily totiž nějaké zvláště velké škody, protože kvůli enormním tlakům v hlavni musely mít silné pláště, a tudíž z váhy 106 kg tvořila výbušnina pouze 7 kg, avšak psychologický účinek ostřelování byl značný. Nejhorší případ představoval zásah kostela, kde zemřelo 91 lidí (tento incident se pak objevil ve slavném románu Petr a Lucie). Nebylo tudíž divu, že vítězné země Dohody nařídily Němcům, aby „Pařížské dělo“ odevzdali, k čemuž ale nikdy nedošlo. Jakkoliv se to může zdát absurdní, beze stopy zmizelo jak samo obří dělo, tak výrobní dokumenty. Zvláštní komise, jež byla kvůli tomu zřízena, nakonec mohla jen usoudit, že Němci svou tajnou zbraň v posledních dnech války sami zničili. Až v 80. letech se našly zápisky profesora Rausenbergera, díky nimž se alespoň část záhad okolo gigantického děla vyřešila.
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