Kanony, houfnice a minomety:
Dělostřelecká podpora německých pěšáků

Německá pěchota se samozřejmě nemohla obejít bez palebné podpory, o kterou se staral arzenál tažených či přenosných dělostřeleckých zbraní. Patřil do něj 7,5cm kanon, 15cm houfnice a navíc tři různé typy minometů.

Jelikož se pěšáci nemohli spoléhat na to, že bude vždy a všude k dispozici podpora od polního dělostřelectva, potřebovali mít i vlastní zbraně větších ráží. Z tohoto důvodu byly do výzbroje pěchoty většiny vyspělých zemí (samozřejmě včetně Německa) v éře mezi světovými válkami zavedeny pěchotní kanony a houfnice. Navzdory dobrým výkonům řady typů však tyto zbraně působily i komplikace, protože byly nutně velmi rozměrné, a tudíž málo pohyblivé, a navíc se neobešly bez speciálně vycvičené obsluhy. Nakonec se našlo řešení v podobě minometů, které se právě během druhé světové války vyvinuly do podoby flexibilní a jednoduché zbraně, v níž koneckonců figurují i v pozemních silách současnosti.

7,5cm lehký pěchotní kanon leIG 18
Zkušenosti z první světové války dovedly německou armádu k závěru, že každý pěší prapor je nutné vybavit podpůrnými dělostřeleckými zbraněmi. Versailleská mírová dohoda zakazovala Německu vývoj těžkých dělostřeleckých zbraní, na lehkých ovšem zbrojovky pracovat mohly, a tak společnost Rheinmetall-Borsig v roce 1927 představila pěchotní kanon ráže 75 mm, jenž byl zaveden do služby o pět let později jako „7,5-cm leichtes Infanteriegeschütz 18“. Obvykle se ale označoval zkrácenou podobou názvu, tzn. „7,5-cm leIG 18“. Na první pohled se jednalo o klasicky konstruovanou dělostřeleckou zbraň, ačkoli ve skutečnosti se vyznačovala i jedním velmi neobvyklým řešením. Týkalo se závěrového mechanismu, který trochu připomínal něco jako obří „pumpovací“ brokovnici. Po výstřelu se stlačila ovládací páka, která způsobila, že se celá hlaveň posunula po svém hranatém vedení vpřed, zatímco závěr zůstával na místě; tím se otevřela nábojová komora, do níž se potom vložil nový náboj. Šlo o řešení technicky nesporně zajímavé, prakticky ovšem žádnou výhodu nepřinášelo a u žádné jiné sériové zbraně se potom neuplatnilo. Vedle této speciality byl lehký pěchotní kanon ráže 75 mm snadno rozpoznatelný podle ochranného štítu a absurdně krátké hlavně, kvůli níž měl jen hodně omezený dostřel, ale vzhledem k jeho předpokládanému použití se to nepokládalo za závažný problém. Většinou se střílelo tříštivo-trhavými granáty na max. vzdálenost kolem 3,5 km, ale v případě potřeby bylo možno použít „zvláštní náplň“ umožňující dostřel asi 4,6 km. Pro kanon existovaly také střely kumulativní proti tankům, které ale nebyly příliš efektivní. Zpočátku se kanony dodávaly ještě s dřevěnými loukoťovými koly, ovšem s rozmachem motorizace je nahradila kola s kovovými ráfky a pneumatikami. Kromě základní verze se vyráběly ještě dvě úpravy, jež se daly rozložit na několik dílů kvůli snazší dopravě, a to horská a výsadkářská; včetně těchto modifikací bylo vyrobeno celkem asi 12 000 kanonů 7,5-cm leIG 18. Zbraň se celkově osvědčila jako odolná a spolehlivá, přesto ovšem stárnula, a tudíž se měla se dočkat nástupce v podobě kanonu 7,5-cm IG 42, který však nakonec vznikl jen v mizivém počtu.

15cm těžká pěchotní houfnice sIG 33
Přestože Versailleská smlouva zakazovala Německu vývoj těžkých dělostřeleckých zbraní, asi se nelze příliš divit, že německé zbrojovky přesto na těchto zbraních v utajení pracovaly. Jako jeden z produktů utajeného vývoje se v roce 1933 objevila těžká pěchotní dělostřelecká zbraň, s níž se v armádě počítalo pro pěší prapory spolu se 75mm kanonem. Nové dělo mělo přesnou ráži 149,1 mm, avšak v souladu s dobovými zvyklostmi se ráže uváděla jako „15 cm“. Daleko více matoucí byl fakt, že šlo jednoznačně o houfnici, tedy zbraň s poměrně krátkou hlavní pro nepřímou palbu, ale oficiálně byla z jakéhosi záhadného důvodu označována za kanon, a tudíž její kompletní jméno znělo „15-cm schweres Infanteriegeschütz 33“. Ono číslo uvádí rok, kdy byla formálně schválena pro službu ve Wehrmachtu, avšak sériové zbraně dorazily k pěšákům až o tři roky později. Autorem konstrukce byla opět značka Rheinmetall-Borsig, byť produkce běžela také v několika dalších závodech včetně Böhmische Waffenfabrik ve Strakonicích (kde byl ostatně vyráběn i výše popsaný 75mm kanon). Houfnice „15-cm sIG 33“, jak se jí obvykle říkalo, byla zhotovena ve zhruba 4600 kusech a předpokládalo se, že každý pěší prapor obdrží dva exempláře. Konstrukčně vzato šlo o naprosto klasický dělostřelecký kus, což ale bylo spíš na škodu, jelikož nebylo podniknuto mnoho pro snížení hmotnosti. Zbraň tedy vážila 1750 kg, takže vyžadovala k tažení početné koňské spřežení (u původní verze s koly s železnou obručí) nebo silný motorový tahač (u pozdější podoby s pneumatikami), a pokud už zaujala postavení, obtížně se s ní manipulovalo. Vyřešila to až instalace na samohybný pásový podvozek, ovšem v tažené podobě zbraň příliš oblíbená nebyla, byť její tříštivo-trhavé granáty měly hodně silný účinek. Protipancéřová kumulativní střela se naopak příliš neosvědčila, efektivnější paradoxně bylo zasáhnout tank obyčejným granátem. Opravdovou kuriozitou ve spektru munice však byl tzv. Stielgranate 42, trhavá střela určena proti pevnostem nebo pro odminování. Nasazovala se na ústí hlavně, odkud ji vypálila zvláštní náplň. Také houfnice sIG 33 se měla dočkat náhrady, ale tato zbraň zvaná WBA L/52 zůstala jen v prototypu.

8cm těžký minomet Granatwerfer 34
Další kategorií zbraní pro dělostřeleckou podporu pěšáků, o kterou německá armáda projevila zájem, byly minomety. Úkolem vyrobit těžký minomet byla znovu pověřena známá zbrojovka Rheinmetall-Borsig, která roku 1932 prostě zkopírovala a vylepšila design francouzské zbraně Brandt Modèle 27/31 ráže 81,4 mm, tehdy asi nejlepšího typu této kategorie na světě. Vzniklý německý minomet se nazýval „8-cm Granatwerfer 34“, zkráceně „8-cm GrW 34“; někdy bylo doplňováno upřesnění „schwerer“ (těžký) a zkratka zněla „sGrW 34“. Šlo o minomet klasické konstrukce, jenž se dal rozložit na tři díly, a to hladkou hlaveň, plochý podstavec a dvojnožku, ke které příslušel mechanismus nastavení náměru a odměru a zaměřovač. Německé minomety si získaly u protivníků mimořádný respekt, za jejich vysokou účinností však nestála pouze ona špičková (přestože okopírovaná) konstrukce, ale též příslovečně „německá“ přesnost výroby a kvalitní střelivo v podobě tříštivo-trhavé miny nazývané „8-cm Wurfgranate 34“. Ale zdrojem největších obav u nepřátel byly tzv. skákající miny, které měly ve špičce malou nálož, která je po dopadu vymrštila zpět do vzduchu, kde teprve vybuchovaly. Němci tak chtěli řešit problém s pohlcením střepin v případě dopadu do bahna, písku či sněhu. Tyto granáty byly ovšem dost komplikované a nespolehlivé, takže jich nakonec vzniklo poměrně málo, avšak i přesto budily strach, kdykoli zaznělo „houkání“ německých minometů. Na bázi konstrukce GrW 34 pak byl vyvinut minomet pro instalaci do vozidel GrW 34/1 a zkrácený „8-cm kurze Granatwerfer 42“ s hlavní o délce 75 cm. Max. dostřel klesl z cca 2400 m na 1100 m. Původně byl vytvořen pro výsadkáře, ale občas jej používali i „obyčejní“ pěšáci. Celkem bylo dodáno 71 360 exemplářů minometu 8-cm GrW 34 a přibližně 74 milionů min.

5cm lehký minomet Granatwerfer 36
Pokud byla konstrukce německého 81,4mm minometu vysoce pragmatická a jednoduchá, pak v případě lehkého minometu ráže 50 mm to zdaleka neplatí. U této zbraně se naopak projevila jedna slabina německé konstrukční školy, jež měla sklon trvat na vysoké kvalitě a špičkových technologiích i tam, kde to bylo zcela zbytečné. Firma Rheinmetall-Borsig začala v roce 1936 dodávat zbraň s oficiálním označením „5-cm Granatwerfer 36“ (někdy též jako „5-cm leichtes Granatwerfer 36“), jež byla odpovědí na požadavek německé armády na minomet, který mohl přenášet jediný voják. Zbraň sice byla dost malá, přesto však vážila zhruba 14 kg a především byla nesmyslně složitá. Místo klasického designu s hlavní, dvojnožkou a opěrnou deskou byla vymyšlena konstrukce, v níž byly hlaveň i opěrka spojeny s podstavcem, v němž byl umístěný komplikovaný systém pro nastavení náměru. K minometu byl připojen technicky určitě velice zajímavý a pokročilý, avšak naprosto zbytečný optický zaměřovač, který by teoreticky dovolil přesnou střelbu na vzdálenost, jež byla zcela mimo možnosti samotné zbraně. Ta mohla střílet jenom zhruba na 520 m a byla sama o sobě velmi nepřesná. Zbytečnost optického zaměřovače ostatně prokazuje fakt, že se vyráběl pouze dva roky a od roku 1938 byly minomety dodávány bez něj, protože k míření bohatě stačila ryska na hlavni. Ale ani sám minomet, výrobně hodně složitý a drahý, nevydržel v programu německého zbrojního průmyslu moc dlouho, a to pouze do roku 1941. Němci je vesměs přeřadili k jednotkám druhého sledu či pevnostním posádkám a posléze spoléhali na ukořistěné francouzské či sovětské lehké minomety, jež mohly používat i německé 50mm střelivo pro neúspěšný minomet GrW 36.

12cm těžký minomet Granatwerfer 42
Při vývoji těžkého minometu ráže 120 mm sáhla firma Rheinmetall-Borsig k postupu, který se osvědčil už u zbraně kalibru 81,4 mm. Tentokrát ji k tomu ovšem donutil válečný tlak, jelikož němečtí vojáci se v SSSR setkali s vysoce účinnými minomety ráže 120 mm, díky nimž mohli sovětští pěšáci disponovat lepší úrovní palebné podpory. Sovětské minomety byly založené na francouzské konstrukci minometu Brandt Modèle 35, který náležel na světovou špičku, což se dá doložit mj. faktem, že jeho modernizované verze jsou používány ještě dnes. Ostatně Němci tuto zbraň znali i z válečného tažení proti Francii, kde značný počet ukořistili, avšak tehdy jim nepřikládali adekvátní význam. Po prvních setkáních se sovětskými minomety proto německá armáda pověřila společnost Rheinmetall-Borsig, aby co nejrychleji vyrobila pro pěšáky zbraň, která se vyrovná sovětským minometům. Německá zbrojovka proto prostudovala francouzské a sovětské vzory, zdokonalila a je a posléze zahájila výrobu zbraně, jež dostala jméno „12-cm Granatwerfer 42“, zkráceně „12-cm GrW 42“. Šlo tak o klasickou konstrukci s hladkou hlavní připojenou ke kulaté desce a opěrné dvojnožce. Vzhledem k vyšší hmotnosti minometu, jež se pohybovala okolo 285 kg, ale přibyl jeden praktický prvek v podobě osy se dvěma koly, která se připojovala k podstavci a pomocí které se minomet snadněji přemisťoval. Zbraň, která byla mimochodem vyráběna i v brněnské Zbrojovce (Erste Brünner Waffenfabrik), mohla střílet na vzdálenost přes 6 km širokým spektrem typů munice. Kromě granátů německé výroby se totiž dala používat i munice z Francie, SSSR či dalších zemí, což ostatně platilo i pro minomet ráže 81,4 mm. Tato „muniční nenáročnost“ minometů byla koneckonců jedním z důvodů, proč tato kategorie zbraní dosáhla takového úspěchu a rozšíření.
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Parametry německých pěchotních děl

7,5-cm leIG 18
15-cm sIG 33
Přesná ráže
75 mm
149,1 mm
Celková délka
2,50 m
4,42 m
Délka hlavně
0,88 m
1,65 m
Bojová hmotnost
400 kg
1750 kg
Hmotnost střely
5,45 kg
38 kg
Úsťová rychlost
210 m/s
240 m/s
Max. dostřel
3550 m
4700 m

Parametry německých pěchotních minometů

8-cm GrW 34
5-cm GrW 36
12-cm GrW 42
Přesná ráže
81,4 mm
50 mm
120 mm
Délka hlavně
1,143 m
0,466 m
1,865 m
Bojová hmotnost
56,7 kg
14 kg
285 kg
Hmotnost střely
3,5 kg
0,9 kg
15,6 kg
Úsťová rychlost
174 m/s
75 m/s
283 m/s
Max. dostřel
2400 m
520 m
6050 m
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