Vznik protivzdušné obrany:
Jak zasáhnout vzducholodě a letouny

Počáteční romantický pohled na letadla rychle vymizel, když se potvrdila jejich účinnost v moderní válce. Objevila se protivzdušná obrana coby nový druh ozbrojených sil, avšak nezkušené armády hodně tápaly. Zabralo tedy nějaký čas, než vznikly opravdu efektivní protiletadlové kanony a zaměřovací přístroje.

V současné době tvoří protivzdušná obrana nepostradatelnou složku moderních armád, do této pozice se ovšem nedostala rychle ani snadno. Její počátky sahají do druhé poloviny 19. století, avšak až rozmach letectva za „Velké války“ ukázal nezbytnost zavedení účinných zbraní proti vzdušným cílům. Inženýři i vojáci neměli skoro žádné zkušenosti, museli tedy experimentovat a takříkajíc se „učit za pochodu“. Pro palbu na letadla se nejprve modifikovaly zavedené polní nebo námořní kanony, avšak poté už vznikaly i speciální protiletecké zbraně. Samotné kanony ale pořád nestačily, protože k účinné palbě jsou potřebné také senzory pro zjištění vzdálenosti, výšky a rychlosti cíle. Po mnoha pokusech a omylech byla nalezena správná cesta, takže piloti museli začít věnovat stále větší pozornost nebezpečí ze země.

Německé kanony proti balonům
Dějiny protivzdušné obrany lze zahájit u americké občanské války, v níž Sever i Jih používaly balony hlavně pro účely průzkumu a pozorování (ačkoli se už tehdy vyskytly i první pokusy o „bombardování“, tedy shazování výbušnin na nepřítele). Obě strany si uvědomovaly, že balon má v tomto smyslu značnou hodnotu, a proto se snažily protivníkovy balony ničit střelbou, ale není znám žádný případ skutečného sestřelu. Konflikt mezi Unií a Konfederací se každopádně stal předmětem značného zájmu evropských mocností, které vyslaly do Ameriky své vojenské pozorovatele. A tím, kdo vyvodil ze zjištěných poznatků nejvíc poučení, bylo Prusko, které již brzy čekaly války s Rakouskem a Francií. Mezi konkrétními poučeními se asi nejčastěji mluví o nasazení vlaků k přesunu jednotek, Němce však zaujaly také balony a snahy je ničit. Během války s Francií pak nastala situace, kdy německá vojska oblehla Paříž, odkud ale stále unikaly zprávy a významné osobnosti právě za pomoci balonů. Němci si tudíž rychle vzpomněli na to, co se dozvěděli v Americe, a slavná firma Krupp dostala urgentní příkaz vyvinout zbraň, která by si s balony poradila. Tak vznikla zbraň, kterou lze označit za první protiletadlový kanon na světě. Nesla jméno BAK (Ballonabwehrkanone, „protibalonový kanon“) a v zásadě se jednalo o 37mm kanon na nové lafetě, která umožňovala velký úhel náměru. Nutno poznamenat, že se kanon nalézal na taženém voze, jelikož se měl používat takříkajíc „za pochodu“, resp. mělo se s ním provádět pronásledování vcelku pomalu letícího balonu a měla se vést střelba, dokud by francouzská „bublina“ nebyla zničena. Nakonec ale BAK přinesl spíše zklamání, protože i tak se balonům dařilo unikat. Obležená Paříž tak nakonec kapitulovala a balony ani snahy o jejich sestřelování neměly na výsledek války větší vliv, ale lekce z použití BAK nebyla zapomenuta. Jelikož posléze pokračoval rozvoj balonů a poté i vzducholodí, zbrojovky se logicky věnovaly i vývoji speciálních zbraní, které by s nimi bojovaly.

První sestřel díky improvizování
Na počátku 20. století se přidaly i letouny těžší než vzduch, těm však většina armád přikládala jen malý význam, a tudíž se podceňoval také boj proti nim. Ostatně ani střelba na balony nebo vzducholodě se netěšila velké prioritě, ačkoliv evropské zbrojní firmy představily řadu návrhů a prototypů kanonů tohoto druhu. Německé značky Krupp a Erhardt studovaly zbraně ráže 50, 65, 75 a 105 mm, francouzský Schneider zkoušel 47mm kanon a britský Vickers navrhnul pro protivzdušnou obranu dělo ráže 3 palce (76,2 mm). Vedle samotných zbraní se pracovalo také na střelivu pro ně, neboť bylo evidentní, že nárazové zapalovače nejsou proti vzdušným cílům ideální. Navzdory tomu všemu však platilo, že protivzdušná obrana prakticky všech zemí byla na začátku první světové války zcela nedostatečná. Vlastně jen Německo disponovalo jakýmsi základem pro vývoj a výrobu takových kanonů a většinou bylo nutné improvizovat. V prvních dnech války se dokonce zdálo, že ani to nebude zapotřebí, protože na letouny se pohlíželo spíš s nádechem romantiky a dobrodružství, a tak vojáci leckdy mávali i nepřátelským strojům. To však nemělo dlouhého trvání, jelikož se rychle ukázala užitečnost letadel při pozorování cílů a brzy začaly z nebe padat první provizorní bomby, nehledě k tomu, že Němci od začátku sázeli na bombardovací nasazení vzducholodí. Armády, které vesměs postrádaly protiletadlová děla, je tak začaly vytvářet obvykle na bázi rozšířených polních nebo námořních kanonů. Úprav pro střelbu s vysokým náměrem se tedy dočkala mj. slavná francouzská „pětasedmdesátka“ neboli 75mm kanon Model 1897 či německý kanon Krupp LK 96 ráže 77 mm. A také vůbec prvního sestřelu letounu ze země bylo dosaženo takovou improvizací, a sice 30. září 1915, když bylo u Bělehradu sestřeleno rakousko-uherské letadlo Farman. Srbský voják Radoje Ljutovac k tomu použil modifikovaný 75mm kanon Krupp z roku 1904.

Zvyšování výkonů britských děl
Nepochybně šlo o historický úspěch, jenž se dočkal patřičné oslavy v tisku, ale expertům bylo jasné, že Ljutovac měl také obrovské štěstí. Zejména Britové potom začali vyvíjet velké snahy o zdokonalení protivzdušné obrany, jelikož očekávali (a to zcela oprávněně) stupňování útoků německých vzducholodí a letounů na své ostrovy. Také skutečnost, že se Němcům opakovaně dařilo dosahovat vzdušné převahy nad frontou, donutila Brity, aby se protiletadlovými kanony zabývali mnohem víc. Na začátku války k tomuto problému přistupovali podobně jako většina dalších zemí, tedy prostě úpravami polních, pobřežních a námořních děl. Na nové lafety, které umožňovaly větší úhly náměru, tedy byly instalovány mj. kanony ráže 12, 13 a 18 liber (první dva měly metrickou ráži 76,2 mm a ten třetí 83,8 mm), ale brzy vyšlo najevo, že se pro takové účely příliš nehodí, neboť měly malou úsťovou rychlost a nevhodné balistické charakteristiky. Přesto se některé z nich v této roli používaly až do konce války. Britská armáda ovšem žádala, aby vznikl speciální kanon s úsťovou rychlostí přes 2000 stop za sekundu. Výsledkem se poté stal kanon, který je znám jako „QF 13-pounder 9-cwt“, kde onen poslední údaj (váha hlavně a závěru asi 454 kg) odlišoval tento kanon od jiných 13liberních zbraní. Konstrukčně se jednalo o jakýsi „hybrid“, který vystřeloval 13liberní (76,2mm) granáty s pomocí nábojnic, které byly převzaty z 18liberního děla. Úsťová rychlost činila 2150 stop za sekundu (660 m/s) a střely se dostávaly do výšky asi 19 000 stop (5700 m). Další úspěšnou protiletadlovou zbraní britských vojsk byl 3palcový 20-cwt kanon (metrická ráže opět 76,2 mm), jenž původně vznikl pro lodě a nabízel úsťovou rychlost až 2500 stop za sekundu (750 m/s) a možnost pálit do výšky kolem 23 500 stop (přes 7000 m). Vůbec nejvyššími výkony disponoval 4palcový (101,8 mm) kanon Mk V s maximálním výškovým dostřelem cca 8600 m. Do takových obrovských výšek ovšem granáty putovaly velmi dlouho, někdy i přes dvacet sekund.

Vývoj přístrojů pro zaměřování
To potom představovalo další zásadní problém, jelikož při mířené palbě bylo logicky potřebné vědět, kde se bude letící cíl nacházet za tak dlouhou dobu, a podle toho nastavit dobu výbuchu střely. Konstruktéři i uživatelé zbraní tak museli řešit množství zcela nových problémů, neboť se střelbou na tak rychlé cíle s předsazením samozřejmě nikdo neměl zkušenosti. V první řadě se vůbec muselo zjistit, že se nějaké vzducholodě nebo letadla blíží, což ve dne zajistily prostě lidské oči, kterým v noci asistovaly obrovské světlomety. Jelikož ale bylo žádoucí dozvědět se o nepříteli ještě dříve, než jej zajistí nedokonalý lidský zrak (případně doplněný dalekohledy), začalo se experimentovat i s akustickými odposlechovými přístroji, které měly zavčas zachytit zvuk motorů. Jejich praktická účinnost byla ovšem dosti proměnlivá, protože silně závisela na meteorologických podmínkách. Po zjištění cíle bylo třeba určit jeho vzdálenost, letovou výšku a rychlost. Ve výbavě protiletadlových útvarů se tudíž začaly objevovat i optické koincidenční dálkoměry, např. známý britský typ Barr & Stroud UB2, jenž ze vzdálenosti a úhlu samočinně určoval i výšku cíle. Objevily se také první mechanické rychloměry, díky kterým se dalo určit správné předsazení. V závěru války tak byly protiletadlové kanony často provázeny rozsáhlou sestavou přístrojů, jež někdy obsahovaly dokonce také primitivní elektromechanické počítače, jež podle údajů z přístrojů stanovovaly čas výbuchu. Pokud ale Britové patřili na špičku, co se týče přístrojů, dosti zaostávali po stránce bezkontaktních zapalovačů, protože dlouho sázeli na zpožďovače s prachovou složí, zatímco německá protiletadlová munice již užívala zapalovače s hodinovými strojky. Pokud jde o samotnou ničivou sílu granátů, uplatňovaly se v zásadě dva základní typy, a sice munice trhavá, která účinkovala primárně tlakovou vlnou, a šrapnely, jež do vzduchu uvolnily množství samostatných projektilů. A spojení obojího představoval granát tříštivo-trhavý, který nabízel efekt střepin i tlakové vlny.

Menší ráže, ale vysoká kadence
Vedle kanonů velkých ráží pro palbu na vysoko létající cíle se ovšem věnovala pozornost také zbraním, které měly menší ráži (a tedy menší dálkový i výškový dostřel), ale zato poskytovaly mnohem vyšší rychlost palby. Velkorážové kanony se nabíjely zpravidla ručně, takže zkušená obsluha mohla dosáhnout rychlosti přes 20 ran za minutu, ale existovaly i automatické zbraně, jež disponovaly kadencí ve stovkách ran za minutu. Pravděpodobně nejznámější z nich je typ, který je známý pod přezdívkou „pom-pom“, jež vychází z typického zvuku střelby. Technicky se jednalo o 37mm automatický kanon na stejném principu, který využívaly kulomety Maxim, resp. Vickers. Šlo tak o soustavu využívající zákluzu hlavně a kanon mohl střílet rychlostí cca 300 ran za minutu, při čemž se používaly střely o hmotnosti 0,45 kg, protože Haagské dohody zakazovaly explozivní střelivo vážící méně než 0,4 kg. Britové tuto zbraň oficiálně označovali jako „QF 1-pounder“, takřka shodným kanonem však disponovali také Němci, kteří ještě před první světovou válkou zakoupili patent na Maximův kulomet. Vyráběli proto i jeho zvětšenou modifikaci v ráži 37 mm, jež nesla jméno Flak M 14. Shodnou ráži měla také jiná rychlopalná zbraň, jež se užívala jako protiletadlová. Vznikla původně u francouzské zbrojovky Hotchkiss a stala se nejznámější jako Hotchkiss Revolving Cannon. Šlo o 37mm kanon s pěti hlavněmi a rotačním principem, který vymyslel americký konstruktér Richard Gatling. K zajištění otáčení svazku hlavní sloužila ruční klika a kanon mohl střílet s kadencí až 68 ran za minutu. Za první světové války byl už jasně zastaralý, v omezeném měřítku jej ovšem nasadili nejen Francouzi, ale i Němci, kteří vyráběli jeho kopie. Němci často používali své 37mm protiletadlové kanony ve velkých počtech, takže na letouny Dohody ze země směřovaly desítky dávek svíticích střel. Němci tudíž svým rychlopalným zbraním říkali „Lichtspucker“ („plivače světla“), kdežto letci Dohody jim přezdívali „flaming onions“ („ohnivé cibule“).

Zrod slavné „osmaosmdesátky“
Němci však nezanedbávali ani protiletadlové kanony větších ráží. Ostatně již za první světové války přišlo na scénu první takové dělo s kalibrem, který se o dvacet let později stal obávanou legendou, a to 88 mm. Vůbec první zbraň s touto ráží vznikla již v roce 1875 u firmy Krupp, a to jako námořní kanon pro ochranu velkých válečných lodí proti malým a hbitým torpédovým člunům. Námořnictvo ale později začalo požadovat výkonnější zbraň, a tak rok před začátkem „Velké války“ vznikl nový kanon se stejnou ráží, ale delší hlavní. Nesl název 8,8-cm SK L/45 a rychle se ukázalo, že dokáže sloužit také jako efektivní protiletadlová zbraň, protože nabízel úsťovou rychlost asi 890 m/s. Na jaře 1917 pak byly vyvinuty speciální protiletadlové kanony shodné ráže, které prezentovaly zbrojovky Krupp a Erhardt-Rheinmetall a které měly oficiální označení 8,8-cm K-Flak. Verze od obou firem se trochu odlišovaly vzhledem, ale konstrukčně si byly velice blízké. Kromě shodného způsobu nabíjení se shodovaly i instalací na čtyřkolové lafetě tažené automobilem (odtud název K-Flak, K jako Kraftwagen), protože Němci usilovali o vysokou mobilitu svých zbraní. Snaha o zvýšení pohyblivosti představovala další trend, jenž se u protiletadlových kanonů projevoval. Už v roce 1910 vytvořila společnost Erhardt obrněné vozidlo s protibalonovým kanonem ráže 50 mm, tzn. fakticky první samohybné protiletadlové dělo světa. Britové svoje protivzdušné kanony nezřídka montovali na ložné plochy nákladních automobilů, většinou značek Thornycroft či Daimler. Sériově se vyráběl také britský obrněnec Pierce-Arrow Pom-Pom Truck, který nesl (jak lze asi uhodnout) rychlopalný kanon kalibru 37 mm. V menším počtu vznikla podobná vozidla na podvozku Peerless, jež byla dodána armádě carského Ruska. Na konci první světové války tedy už většina velmocí vlastnila různé statické i mobilní protiletadlové kanony a přístroje pro jejich zaměřování, jejichž další vývoj poté vedl ke slavným protivzdušným zbraním druhé světové války.
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Jak tank (ne)sestřelil balon
V některých zdrojích se objevuje velmi zajímavá informace, že jeden britský tank během bojů o Flers v září 1916 sestřelil německý pozorovací balon. Údajně se mělo jednat o tank, jenž byl opatřen číslem D17 a nesl „osobní“ jméno „Dinnaken“; vzhledem k době to pochopitelně bylo vozidlo typu Heavy Mark I, tzn. prvního typu tanku, jenž zasáhl do boje. Podrobnější výzkum v posledních letech ale napovídá, že ona příhoda o sestřelení balonu je výsledkem omylu nebo válečné propagandy. Onen tank u Flers skutečně bojoval a jeden ze střelců poté vypověděl, že střílel na upoutaný pozorovací balón, jenž řídil dělostřeleckou palbu Němců v okolí města. Co přesně se stalo pak, není zcela jisté. Britský tisk posléze na základě rozhovoru s oním střelcem napsal, že balon „šel dolů“, což ale ještě neznamená, že byl skutečně sestřelen. Balony se totiž zpravidla nacházely několik kilometrů za frontovou linií, a proto i mimo účinný dostřel 57mm kanonů na zmíněném tanku. Britský střelec údajně vypověděl, že na balon skutečně střílel, ale zdá se daleko pravděpodobnější, že pokud měla jeho palba nějaký reálný efekt, pak patrně ten, že německá obsluha raději balon stáhla do bezpečí k zemi. Britští žurnalisté každopádně svým čtenářům předložili působivý příběh o sestřelu. Hodí se ovšem poznamenat, že pokud obsluha skutečně stáhla balon k zemi kvůli palbě britského tanku, tak Britové v podstatě dosáhli svého cíle, protože balon nemohl pokračovat ve své činnosti.
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