Pěsti boha války:
Houfnice československé a české armády

Vojenská technika prochází překotným vývojem, ovšem některé zásady se nemění. Mezi ty patří mj. důležitá funkce dělostřelectva, jež stále tvoří hlavní nástroj palebné podpory pozemních sil. Československá armáda mu vždy přikládala velký význam, na což se nyní snaží navazovat také dělostřelectvo Armády ČR.

Již za časů Rakouska-Uherska patřily české země takříkajíc na dělostřeleckou špičku, na čemž se pochopitelně podílela především plzeňská značka Škoda. V nezávislé republice její význam ještě vzrostl, jelikož děla značky Škoda se na světovém trhu řadila mezi bestsellery a dokázala konkurovat i výrobkům největších západních zbrojovek. To dobře chápal i Adolf Hitler, jehož armáda z hlediska této kategorie zbraní za tou československou ve 30. letech dosti zaostávala. Během okupace musela plzeňská továrna vyrábět pro Wehrmacht, zatímco čs. síly v zahraničí většinou používaly sovětské a britské zbraně. Výbava armády osvobozené ČSR představovala z těchto důvodů pestrou směs, ačkoliv záhy převládla standardizace se sovětskou výzbrojí. Na někdejší tradice ale Československo velice důstojně navázalo samohybnou houfnicí vz. 77 čili DANA, jež opět reprezentovala zbraň světové úrovně. Na Slovensku vznikly její zdokonalené verze (jako nejnovější Zuzana 2), kdežto původní podoba už jasně zastarala. Armáda ČR tudíž musela vybrat nový typ samohybné houfnice a zvolila francouzský typ CAESAR, který našim dělostřelcům poskytne dramatické zvýšení schopností. Na slavnou tradici ale naváže též český průmysl, který se bude významně podílet na výrobě.

1918: Hrubá polní houfnice vz. 14/16
Armáda samostatné ČSR samozřejmě převzala techniku ozbrojených sil monarchie, a proto se od počátku chlubila výbornými děly z Plzně. Patřila mezi ně i zmodernizovaná 15cm houfnice vz. 14/16 s max. dostřelem 8,65 km. Následně vznikla další verze vz. 25, které si hodně cenil i Wehrmacht a která se v ČSR užívala ještě po válce.

1918: Těžká houfnice vz. 15
Vedle polních děl převzala čs. armáda těžká děla monarchie, mj. 15cm těžkou houfnici vz. 15, ve své době supermoderní zbraň, vlastně první takové dělo určené pro motorové tahače, nikoli pro koňský potah. „Patnáctka“ byla tudíž známá také jako „Autohaubitze“ („Autohoufnice“) a díky dlouhé hlavni nabízela dostřel okolo 12 km.

1937: Hrubá polní houfnice vz. 37
Plzeňská továrna Škoda pokračovala ve vývoji a produkci zbraní pro čs. armádu i pro vývoz a mezi nejlepší výsledky se řadila 15cm houfnice vz. 37. S dostřelem přes 15 km se pohybovala na světové špičce. Čs. armáda bohužel nestačila do podzimu 1938 převzít ani jediný kus, ale u Němců vzbuzovala tato konstrukce oprávněný respekt.

1943: Sovětská houfnice ML-20
Českoslovenští vojáci na východní frontě pochopitelně užívali sovětské zbraně, mezi nimiž se k těm zajisté nejznámějším řadila 152mm houfnice ML-20, která nabízela dostřel přes 17 km. Po masivním nasazení v bojích v Karpatech u Jasla dostala přezdívku „Jaselská“ a čs. armáda si ji ponechávala mnoho let po druhé světové válce.

1947: Německá houfnice vz. 18/47
Vedle prvorepublikových a sovětských děl se v osvobozené ČSR rozsáhle užívaly také zbraně německých vzorů, ačkoli často modifikované. To byl i případ německé těžké houfnice sFH 18 ráže 149 mm, která u nás byla převrtána na sovětský kalibr 152 mm. Upravené zbraně dostaly označení vz. 18/47 a pálily na vzdálenost asi 15 km.

1977: Samohybná houfnice vz. 77 DANA
Určitě nejslavnějším čs. dělem studené války je 152mm houfnice vz. 77 čili DANA (tzn. Dělo Automobilní Nabíjené Automaticky). Jde vlastně o první sériově vyráběné samohybné dělo se samočinným nabíjením na světě a jedno z prvních na kolovém podvozku (samozřejmě značky Tatra). Max. dostřel s dálkovým granátem činí 20 km.

1985: Samohybná houfnice 2S7 Pion
Poměrně málo známým faktem je, že čs. armáda získala v 80. letech i šest sovětských houfnic 2S7 Pion a šest modernizovaných 2S7M Malka. Monstrózní zbraně ráže 203 mm na pásovém podvozku nabízely dostřel s klasickou municí 37,5 km a s raketovými granáty až 47 km. Mezi jejich schopnosti patřila také palba jadernou municí.

2020: Nákup systémů Nexter CAESAR
Armáda ČR potřebuje zbraně odpovídající standardu NATO, a proto v červnu 2020 oznámila, že koupí 52 kompletů CAESAR ráže 155 mm. Zbraně francouzské firmy Nexter na šasi Tatra se chlubí poloautomatickým nabíjením a dostřelem cca 42 km, s raketovými granáty dokonce přes 50 km. První systémy mají dorazit v roce 2022.
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