Protiletadlový kanon vz. ČS

Určitě nejznámější protiletadlovou zbraní československé výroby je 30mm kanon vz. 53, resp. jeho samohybná verze vz. 53/59, známá i jako „Ještěrka“. Československo však vyrábělo také protiletadlové kanony středních a velkých ráží, z nichž mnohé se mohly směle měřit s nejlepší zahraniční konkurencí. Příkladem je 57mm kanon, který byl zaveden do výzbroje v roce 1952 a mezi jehož zvláštnosti patří i skutečnost, že od naší armády nikdy neobdržel oficiální číselné označení vzoru, místo něhož se užívala jen písmena ČS.

Okupační kořeny konstrukce
Plzeňská Škodovka patřila již v éře rakousko-uherské monarchie mezi přední výrobce těžkých zbraní a v období samostatné Československé republiky se v oblasti dělostřelectva zařadila do absolutní světové špičky. Její vývojové a produkční kapacity samozřejmě využili také němečtí okupanti, na jejichž objednávku se v první polovině 40. let rozběhla řada projektů. Patřil mezi ně i automatický protiletadlový kanon střední ráže, který měl využívat obdobný mechanismus jako 30mm kanon pro ochranu ponorek (z něhož se později stal slavný kanon vz. 53). Mělo jít o zbraň schopnou postřelovat cíle ve výšce 8800 m municí ráže 55 mm, kterou používala řada tehdejších německých protiletadlových zbraní. Po osvobození Československa se rozběhlo též budování nových ozbrojených sil, do kterých měly být zavedeny i protiletadlové kanony, a tak Škoda Plzeň dostala v roce 1947 od armády pověření vyvinout zbraň ráže 57 mm, tedy stejné, jakou využívaly mnohé sovětské kanony. Později ale armáda změnila názor a zvolený kalibr jí připadal příliš velký, takže se požadavek změnil na 50mm kanon, ovšem Škodovka poté přece jen prosadila ráži 57 mm. Pokud jde o konstrukci zbraně, byly připravovány tři verze, které se lišily uspořádáním podvozku (křížový nebo plošinový) a způsobem zásobování (z rámečků na tři náboje nebo ze zásobníků na 40 nábojů). O zakázku na protiletadlový kanon střední ráže se navíc ucházela i Zbrojovka Brno, ovšem v roce 1950 bylo definitivně rozhodnuto ve prospěch Škodovky, jež měla pokračovat ve vývoji zbraně s lafetou usazenou na plošině a zásobováním z rámečků, která ve Škodovce nesla interní jméno R 10.

Problematický vývoj a testy
Armáda rovněž upřesnila své specifikace a požadovala, aby kanon dokázal efektivně střílet na cíle letící rychlostí 220 m/s ve vzdálenosti 13 500 m a výšce 5500 m, a to s kadencí 180 ran za minutu. Kromě toho měla existovat i možnost palby na pozemní cíle, zejména tanky. Ochranu obsluhy měl zajistit pancéřový štít odolávající puškové munici ráže 7,92 mm. Kromě samotné zbraně měl být vyvinut (pochopitelně na tehdejší dobu) pokročilý systém řízení palby, jenž by zabezpečoval střelbu baterie se šesticí kanonů. Na jaře 1950 tedy plzeňská Škodovka (která se měla záhy přejmenovat na Závody V. I. Lenina Plzeň) zahájila stavu prototypu, ovšem jelikož se v té době těžká zbrojní výroba přesunovala na Slovensko, byly projektové práce dokončeny až v podniku Konštrukta Trenčín. V květnu 1950 byl vývoj zbraně zastaven, avšak v listopadu se opět rozběhl, ale i tak došlo k velkému zdržení, v jehož důsledku byl prototyp R 10 armádě předán až v červnu 1952. Navíc se ukázalo, že trpí enormním množstvím poruch, takže jej ani nebylo možné převzít, což se opakovalo i po rekonstrukci v srpnu 1952, a stejně dopadl druhý prototyp. Navzdory tomu ale bylo rozhodnuto nejen pokračovat v projektu, ale dokonce přímo vyrobit zkušební sérii třiceti kusů, z nichž bylo nakonec dodáno osmnáct. Šest z nich putovalo k protiletadlové obraně Plzně, stejný počet zamířil do Jaroměře, tři směřovaly do Brna a zbylé tři se využily pro zkoušky. Ty spolu s pokračujícími testy dvojice prototypů prokázaly, že sice jde o „papírově“ výkonné zbraně, avšak jejich teoretickou účinnost katastrofálně snižuje nízká spolehlivost a v neposlední řadě nekvalitní munice.

Porovnání se sovětským S-60
Zdálo se, že projekt kanonu R 10 skončí neúspěchem. Roku 1954 se opět hovořilo o zastavení vývoje, protože bylo sice nařízeno zhotovit dalších osmnáct ověřovacích kusů, ale jejich testy, z nichž část proběhla v Sovětském svazu, zase skončily neúspěchem. Dokonce již bylo přijato rozhodnutí zavést do výzbroje sovětský 57mm kanon S-60, případně jej tady vyrábět licenčně, ale nakonec byl schválen kompromis. Zbrojní průmysl dostal jakousi „poslední šanci“, aby do ledna 1956 napravil všechny nedostatky kanonu R 10, a do té doby se měl nakoupit jistý počet sovětských zbraní S-60. Plzeňská zbrojovka dokázala zadání splnit a do konce roku 1956 bylo dodáno 200 sériových kusů. Kromě toho, že i navzdory problémům působil kanon R 10 velice slibně, bylo rozhodnutí pokračovat ve vývoji motivováno také ekonomicky a sociálně, protože konec programu by znamenal velké finanční ztráty a riziko značného nárůstu nezaměstnanosti v Plzni. Posléze se ostatně ukázalo, že rozhodnutí bylo správné, jelikož československý kanon po vyřešení problémů svého sovětského konkurenta výrazně předstihoval. Měl podstatně větší dálkový i výškový dostřel, vyšší kadenci, jednodušší obsluhu a účinnější munici. (Zde je třeba poznamenat, že i navzdory snaze o unifikaci se z československého kanonu mohlo pálit jenom náboji 57-JOSv-PLKčs československé výroby.) Hlavní přednost sovětského kanonu S-60 tak tvořil jeho pokročilý komplex řízení palby disponující radiolokátorem, kdežto československý kanon vlastně spoléhal na manuální řízení na úrovni zbraně z druhé světové války. Právě tento zásadní nedostatek se však brzy podařilo odstranit.

Řízení palby a modernizace
Kanony byly postupně opatřeny zaměřovači vz. 57/61 a byl dokončen systém řízení palby pro baterii šestice kanonů. Hlavním senzorem byl radiolokátor POHON-E (bylo ale možné využít také sovětský přístroj SON-9), jemuž asistoval dálkoměr DJA-6, údaje zpracovával analogový počítač s krycím názvem MOZEK I (o jeho velikosti něco vypovídá fakt, že se přepravoval na nákladním automobilu Tatra 805) a samotné zaměřování kanonů baterie na bázi zpracovaných údajů prováděl automatický ústřední zaměřovač AÚZ, popř. pokročilejší elektronický ústřední zaměřovač EÚZ-II. Samotný kanon se měl stát i předmětem modernizace, jež byla rozběhnuta již roku 1956. Zdokonalený prototyp měl mj. prodloužený nabíjecí stůl (pro pětici rámečků po třech nábojích, kdežto v základním vzoru pouze tři rámečky) a přímo na lafetě sedačku střelce a plošinku pro nabíječe, aby bylo možno efektivně pálit též za jízdy. Nakonec však zůstalo jen u tohoto prototypu, takže ony dvě stovky sériových zbraní sloužily i nadále v podobě, ve které byly zhotoveny. V některých zdrojích se zbraň označuje jako vz. 52, vz. 53 či vz. 57, což snad odkazuje na roky zavedení kanonu nebo systému řízení palby, ale do výzbroje československé armády byla zbraň oficiálně přijata pod dosti nezvyklým názvem „57mm protiletadlový kanon vz. ČS“. Sloužila v rámci jednotek protiletadlové obrany vojsk, ovšem s tím, že některé divize užívaly sovětské S-60. Na místo středo- a velkorážových protiletadlových kanonů se sice záhy dostaly perspektivnější řízené raketové střely, ale osvědčené kanony vz. ČS zůstaly v arzenálu československé armády zřejmě až do počátku 90. let.

Nezavedené samohybné verze
Již na počátku vývoje 57mm protiletadlového kanonu se hovořilo o samohybné verzi, která by využívala pásový nebo polopásový podvozek. V roce 1952 bylo rozhodnuto, že se samohybný protiletadlový prostředek postaví na šasi tanku T-34/85, což nebyla právě ideální volba, avšak jiný podvozek k dispozici nebyl, takže byly zahájeny vývojové práce. Dokumentaci zpracoval opět podnik Konštrukta Trenčín a pokusný exemplář (spíše demonstrátor než prototyp) vznikl v roce 1953 v závodě v Dubnici nad Váhom. Přestože vyhlížel celkem atraktivně, projevilo se množství nedostatků, mj. komplikované otáčení věže, která byla navíc značně stísněná a měla nedostatečnou odolnost. Pokusný vzorek nakonec při testech formálně obstál, ihned však bylo nařízeno napravit všechny nedostatky a důstojníci souhlasili se zařazením kompletu do služby jenom v případě, že nebude k dispozici nic lepšího. Zanedlouho byl celý projekt zastaven jako nevyhovující, ovšem v roce 1955 byl kupodivu zadán téměř stejný požadavek. Znovu mělo jít o adaptaci podvozku T-34/85, kanon měl být instalován v nové ploché věži a munice měla být převážena ve schránkách na korbě. Tento prostředek zvaný LP-157 již představoval podstatně slibnější koncepci, avšak zůstal pouze ve stádiu makety a československá armáda do výzbroje už žádný samohybný protiletadlový kanon střední ráže nezavedla. Do sériové výroby neprošly ani další statické kanony středních nebo velkých ráží (např. 57mm R 12, dvouhlavňový kanon stejné ráže R 13, 100mm kanon R 11 či 130mm R 14) a Československo se následně věnovalo již pouze rozvoji 30mm protiletadlových kanonů.

Lukáš Visingr

Parametry 57mm PL kanonu vz. ČS
Kompletní obsluha
6 mužů
Celková délka
8,25 m
Délka hlavně
4,00 m
Celková šířka
1,96 m
Celková výška
1,92 m
Bojová hmotnost
4945 kg
Přepravní hmotnost
5050 kg
Max. rychlost přesunu
60 km/h
Úsťová rychlost střely
985 m/s
Hmotnost střely
2,56 kg
Max. kadence
180 ran/min.
Max. dálkový dostřel
14 500 m
Max. výškový dostřel
10 200 m
Max. rychlost cíle
270 m/s
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