První plamenomety:
Ohnivé peklo v zákopové válce

Známé přísloví říká, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. A již od nejstarších dob máme i důkazy o tom, že může být účinnou válečnou zbraní. První světová válka tak přivedla na scénu nový druh zbraně, a to plamenomet, který se záhy stal velice obávaným nástrojem především v krutých bojích o zákopy a pevnosti.

Každé válčení a zbraň vůbec v sobě samozřejmě obsahuje také psychologickou složku, ovšem plamenomet představuje něco výjimečného. Ovládnutí ohně nepochybně znamenalo ve vývoji lidstva mimořádně důležitý milník, ale nadále přetrvává i určitý strach z ohně, resp. z toho, co může zranitelnému lidskému tělu způsobit. Právě na to sází plamenomety, jež působí strašlivá zranění a dlouhé, nesmírně bolestivé umírání. Popisy toho, jak umírali muži, které zasáhl oheň z plamenometů, patří k nejděsivějším válečným výpovědím. Tyto zbraně tedy budily hrůzu již svou přítomností na bojišti, a tak se jejich mimořádných psychologických efektů využívalo při útocích proti silně bráněným pozicím nepřítele. Nesporného mistrovství v tom dosáhli Němci, kteří v technice i taktice plamenometů výrazně dominovali.

Vražedné vynálezy inženýra Fiedlera
Rozsáhlé válečné využití ohně máme zdokumentováno již od starověku. V dávné minulosti se objevily i zbraně, které lze pokládat za předchůdce moderních plamenometů, zejména tlakové vrhače hořící ropy ve východní Asii či dodnes záhadný „řecký oheň“, který užívalo byzantské námořnictvo. Kdo a kdy přesně vymyslel plamenomet v moderním pojetí, ale není úplně jisté, jelikož nároky si činí přinejmenším Rusové a Němci. Ti první tvrdí, že inženýr Ziger-Korn už v roce 1893 vynalezl plamenomet, jenž byl ale příliš komplikovaný, a proto jej carská armáda nezavedla. Většina odborníků však uvádí, že autorem této strašné zbraně byl německý inženýr Richard Fiedler, který si konstrukci patentoval roku 1901. Původně pracoval na přístrojích pro rozstřikování barvy, ovšem k naplnění tohoto zařízení zápalnou látkou logicky nebylo daleko. Ostatně němečtí ženisté už od roku 1895 disponovali něčím, co by se dalo popsat i jako velice primitivní rádoby-plamenomet. Brandröhre M 95 („Zápalná roura“) byla 1,2 m dlouhá kovová trubice, naplněná hořlavinou a vybavená zapalovačem. Měla se vložit do otvoru (např. střílny) ve stěně opevnění a po zažehnutí vyšlehl dovnitř asi dvoumetrový plamen. Samozřejmě se ale jednalo o velmi riskantní postup, protože šlo takříkajíc o „kontaktní“ zbraň, zatímco Fiedlerův nápad dovoloval zaplavit cíl ohněm z (relativně) bezpečné vzdálenosti. Jeho zbraň zahrnovala trubici pro zaměřování proudu plamenů (tzv. šlehovku) a dvě nádrže, jednu s vlastní zápalnou směsí (mazut ředěný naftou) a druhou s pohonnou látkou, jejíž tlak umožnil dopravit hořlavou směs na vzdálenost přes 10 m. Fiedler v roce 1905 představil svůj „Flammenwerfer“ ženistům a dočkal se velice příznivých hodnocení. Za tři roky vznikla speciální experimentální četa, jež zkoušela novou zbraň a vyvíjela vhodnou taktiku jejího nasazení. Brzy se ukázalo, že se jedná o prostředek potenciálně velice účinný, ale vyžadující perfektně vycvičenou obsluhu. Proto se sáhlo k poněkud bizarnímu kroku, protože jako plamenometníci byli přednostně školeni muži, kteří už měli s ohněm zkušenosti, a to profesionální hasiči.

Další vývoj německých plamenometů
V roce 1912 tak německá armáda zavedla do výzbroje první dva standardizované typy nových zbraní. Lehký plamenomet Kleine Flammenwerfer M 1912 (zkratka Kleif) byl přenosný a měl zmíněné dvě nádrže, jednu s hořlavinou a druhou s dusíkem nebo oxidem uhličitým, jenž plnil funkci pohonné látky. Přenášel jej jediný voják, který nosil na zádech nádrže a v ruce dlouhou kovovou šlehovku, obvykle s ním však působil i pomocník, který dohlížel na uvolnění ventilů na šlehovce. Těžká zbraň Grosse Flammenwerfer M 1912 (Grof) reprezentovala výrazně větší zařízení o hmotnosti 75 kg, které se přepravovalo na dvoukolovém podvozku. Mělo tři nádrže (jednu s hořlavinou a dvě s pohonnou látkou) a potřebovalo pětičlennou obsluhu, a proto šlo o zbraň vhodnou především k obraně, zatímco „Kleif“ byl vyvinut zejména coby útočný. Němci věnovali hodně úsilí vytvoření ideální metody zapálení směsi, až nakonec dospěli k řešení, jež se pak uplatňovalo i v jiných zemích, a sice k perkusním zápalkám na ústí šlehovky. Následně také vylepšovali svůj „Kleif“, jehož verze M 1914 nahradila původní kovovou trubici pružnou hadicí, což umožnilo lépe směrovat plamen. O rok později se objevila verze M 1915, u níž byl objem hlavní nádrže zvětšen z 16 na 19 litrů, kdežto úprava M 1916 měla jinak řešené nádrže, opatřené pohodlnějším ovládáním. Vznikl i dále vylepšený model M 1917, který se však příliš nerozšířil, jelikož armáda císaře Viléma II. v onom roce získala též naprosto novou konstrukci lehkého plamenometu, tzv. Wechselapparat M 1917, přezdívaný také „Wechs“ či „Wex“. Měl objem sice jen 11 litrů, což stačilo asi na devět sekund plamene (zatímco „Kleif“ dovedl chrlit oheň až dvacet sekund), byl však daleko lehčí a flexibilnější, a navíc se jeho nádrž dala rychle měnit (byť v praxi se to většinou nedělalo). Pokročilo se i s vývojem obranných plamenometů a na místo typu „Grof“ nastoupil pokročilejší Lichtgrof M 1916, jenž byl menší, avšak nabízel stejnou dobu činnosti, a to až 45 sekund. Také se daly spojit dvě či tři nádrže, takže zbraň byla schopna vrhat oheň přes dvě minuty. Lichtgrof se osvědčil mj. v obraně proti tankům, ale i tak byl plamenomet pro Němce především útočným nástrojem.

Technika a taktika v armádě Francie
Němci poprvé nasadili plamenomety „Kleif“ v říjnu 1914 při útoku proti pozicím Francouzů u Argonne. Výsledky byly trochu diskutabilní a potvrdilo se, že plamenomet potřebuje skutečně kvalitní obsluhu se speciálním výcvikem, možnosti nové zbraně se však prokázaly dostatečně. Zřejmě největší intenzity dosáhlo nasazení německých plamenometů v bojích o Verdun v roce 1916, kdy už byla dobře propracovaná také taktika nasazení nové zbraně, resp. spolupráce její obsluhy s kulometčíky a granátníky. V té době však již plamenomety používala i druhá strana, kde čelné místo nesporně patřilo Francouzům. Kapitán francouzské armády Schilt navrhnul tři odlišné typy, označované jako Schilt No 1, No 2 a No 3. První byl výlučně statický a obranný, měl dosah 35 m a nádrž o objemu 80 litrů umožňovala pracovat 25 sekund. Schilt No 2 byl již schopný převozu, protože vážil necelých 50 kg a nabízel dosah okolo 15 m. Také francouzská armáda ale nakonec nejvíce využívala přenosný plamenomet, který se hodil pro útočné akce, a sice Schilt No 3. Vážil 23 kg a na vzdálenost 15 m dokázal chrlit plameny po dobu 10 sekund. Jeho slabinu však představovala skutečnost, že byl jednorázový, jelikož po otevření ventilů už nebylo možné plamen regulovat a zbraň vrhala plameny, dokud se nádrž nevyprázdnila. Roku 1916 však byla zavedena zdokonalená modifikace Schilt No 3 bis, u které bylo možné činnost přerušit a která nabízela max. dosah zvýšený asi na 20 m. V roce 1917 začala armáda odebírat i menší verzi zvanou P3, k jejíž obsluze stačili dva muži (kdežto Schiltovy zbraně vyžadovaly tři vojáky), a posléze ještě menší P4. Kromě těchto útočných typů vyráběli Francouzi též nové statické plamenomety L1 a L2 s několika propojenými nádržemi. Stále však platilo, že armáda Francie (stejně jako ta německá) chápala plamenomety především jako útočné prostředky, což přesvědčivě dokazuje fakt, že z celkově 3930 plamenometů, které Francouzi za „Velké války“ vyrobili, připadá 3284 na lehké a střední typy. Mezi nejvýznamnější případy jejich užívání lze řadit boje o podzemní jeskyně u Hurtebise v červnu 1917.

Znechucení a pragmatismus u Britů
Zcela odlišný přístup představovali Britové. Na první setkání s německými plamenomety totiž reagovali znechucením a tvrzením, že je to „neférová“ zbraň. Podle nich by „gentleman“ něco takového nikdy nepoužil. Britská propaganda tvrdila, že jednotky plamenometníků se skládají převážně z odsouzených zločinců, což byl samozřejmě nesmysl, ale účinek se dostavil, jelikož vojáci Jeho Veličenstva zajaté německé plamenometníky nezřídka nebrali do zajetí. Přesto ale nakonec i u Britů převládl pragmatismus, a proto se začaly vyvíjet domácí podoby „neférové“ zbraně. Britové ale značně zaostali a úroveň jejich zbraní nikdy nedosáhla těch francouzských nebo německých, navíc obecně uplatňovali odlišnou taktiku, protože od počátku sázeli hlavně na obranné využití plamenometů. Konstruovali proto zejména velké statické zbraně, jako byla např. „ohnivá baterie“, jejímž autorem byl kapitán britských ženistů Vincent. Během jediného měsíce (září 1915) byla navržena, vyzkoušena, postavena a odeslána na frontu. Šlo o sadu čtyř nádrží, jejichž celkový objem stačil na 50 sekund chrlení ohně na vzdálenost přes 80 m. Nebyl to úplně špatný vynález, ovšem nemožnost jeho přesunu z něj dělala zbraň s hodně omezeným potenciálem. Vincent posléze nechal vyrobit menší verzi, jež se dala převážet na vozíku, ale ta nikdy nevstoupila do výzbroje. Ještě větší obludností byl Livensův statický plamenomet, který měl objem přes tisíc litrů, ovšem také Britové postupně začínali chápat, že plamenomety by se měly konstruovat tak, aby se mohly přenášet. Livens vyrobil „polo-přenosný“ (Semi-Portable) plamenomet o hmotnosti 68 kg, avšak jehož výsledky byly dosti rozpačité. V menších počtech se dostaly do služby dva opravdu přenosné typy, a sice plamenomet systému Norris-Menchem (s nádrží o objemu 25 litrů) a pak zajímavá zbraň Lawrence Knapsack Flame Projector Model 1915. Důstojník ženistů Percy H. Lawrence totiž zkonstruoval vrhač, který dovedl chrlit nejen hořlavou směs, ale také bojový plyn, konkrétně chlor. Navzdory nasazení těchto zbraní ovšem britská armáda až do konce první světové války užívala plamenomety zejména v obraně, čímž ovlivnila také další spojenecké země, hlavně carské Rusko.

Carské Rusko dovážející i vyrábějící
Výše zmíněné tvrzení, že první plamenomet ve skutečnosti vynalezl Rus, zůstává diskutabilní, ale jisté je, že carské Rusko ještě před válkou zakoupilo několik exemplářů německých zbraní různých typů, neboť Fiedler nabídl svůj nápad také jim. Carská armáda se proto mohla zavčas seznámit s přenosnými plamenomety, zároveň však byla pod silným vlivem Britů, od nichž se do Ruska dostalo mj. 50 Vincentových a 36 Livensových zbraní. V tamní armádě tak probíhal spor o charakter nasazení plamenometů, resp. o vhodnosti útočného a obranného použití. Také se ale už objevovaly domácí konstrukce. Jednou z prvních byl přenosný typ Tilly-Gosko, jenž využíval k vytlačování hořlavé směsi stlačený vzduch. Dočkal se i pochvaly ze strany ruského cara Mikuláše II., větší význam však měly pozdější zbraně, pod kterými byl podepsán inženýr Tovarnickij. Na konci roku 1916 se objevila jeho přenosná zbraň s obsluhou dvou mužů, která využívala originální chemický zápalný systém, a jeho autorství nese také obranný „zákopový“ plamenomet se čtyřmi propojenými nádržemi. Mezi spíše obranné zbraně patřil i plamenomet, jenž nesl jméno generála Jeršova a měl kolový podvozek. K moderním typům patřil nástražný plamenomet, který vynalezli konstruktéři Stranden, Povarin a Stolica; podle jejich jmen dostal označení SPS a vyráběl se i po válce. Nakonec ale také u Rusů převládl názor, že plamenomet má sloužit spíš k útoku, takže v kontrastu s řádově stovkami kusů těžkých typů bylo vyrobeno přes 10 000 přenosných zbraní, které se pak hodně používaly i za občanské války. Další zemí, která vyráběla vlastní plamenomety, bylo Rakousko-Uhersko, jež disponovalo třemi typy, a to dvěma přenosnými (s nádržemi o objemu 22 a 50 litrů) a těžkým obranným s nádrží o objemu 200 litrů, jenže žádný se příliš neosvědčil. Rakousko-uherské plamenomety byly nespolehlivé a často samovolně explodovaly, a proto nakonec armáda mocnářství (stejně jako např. armády Turecka a Bulharska) raději používala německé výrobky. Zřejmě však nikdy nedocenila jejich význam a nezajistila obsluhám dostatečně kvalitní výcvik.

Americké práce a dominance Němců
Ze států Dohody vyvinula své vlastní plamenomety ještě Itálie, jejíž výrobky jsou nejznámější pod zkratkou D.L.F., jak se nazýval úřad, jenž měl jejich konstrukce na starosti (Direzione dei Lanciafiamme). Přenosné plamenomety tohoto původu nejvíce používaly elitní útočné útvary, tzv. Arditi, které vedle domácích zbraní (které se začaly vyrábět až v roce 1917) vlastnily také dovezené francouzské zbraně systému Schilt. Zbývá se zmínit ještě o armádě USA, která měla během expedičního nasazení v Evropě možnost testovat britské a francouzské zbraně. Ostatně i přímo v USA probíhaly vývojové práce, protože např. zmíněný konstruktér Menchem (jeden z autorů britského plamenometu Norris-Menchem) byl Američan. S tím vším silně kontrastuje hlášení, které podal americký generálplukovník Amos A. Fries, který měl v rámci amerických sil v Evropě řídit používání chemických (tzn. ohňových a plynových) zbraní. Ten prohlásil, že význam plamenometů ve všech armádách klesá, neboť jsou příliš nákladné, složité a rizikové. Americké expediční síly tedy zřejmě plamenomety ve „Velké válce“ nenasadily, ale navzdory Friesovu negativnímu postoji se v US Army posléze prosadil názor, že plamenomety se mají i nadále rozvíjet. Také proto se v USA nemálo investovalo do vývoje zápalných směsí, z něhož nakonec vzešel slavný napalm. Důstojníci prozíravější než generálplukovník Fries více ocenili francouzské zbraně a taktiku, protože americká armáda poté vsadila na jednoznačně ofenzivní koncepci nasazení plamenometů. A toto pojetí, jež jako první prosazovali Němci, koneckonců převládlo prakticky ve všech armádách, protože statické plamenomety záhy takřka vymizely a do výzbroje nastoupily jednak nové přenosné typy a jednak těžší zbraně na vozidlech, takže se již krátce po „Velké válce“ objevily na scéně první plamenometné tanky. Nesporné však bylo, že během první světové války si vedoucí pozici v konstrukci i taktice užívání plamenometů po celou dobu udržovala německá armáda. Její plamenomety představují takřka dokonalý příklad toho, jak armáda rozpoznala potenciál nové zbraně, zajistila obsluze vhodný výcvik, vytvořila potřebnou taktiku a integrovala novou zbraň do své doktríny.
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Německý útok s plamenomety
V německé armádě představovala základní jednotku pro nasazení plamenometů četa, jež měla dvanáct mužů. Jednalo se o dva čtyřčlenné týmy plamenometníků (v každém z nich byl jeden nosič šlehovky, jeden nosič nádrže, pomocník a velitel) a dále čtyři granátníky, kteří používali různé typy ručních granátů. Palebnou podporu pro tento tucet mužů zajišťoval čtyřčlenný tým s kulometem a čtyřčlenný tým s granátometem. Poslední jmenovaný vlastně celý útok začínal, jelikož salvami granátů donutil nepřátelské vojáky v zákopech, aby se co nejvíce kryli. Pak do útoku vyrazila plamenometná četa, kterou kryli palbou kulometčíci, zatímco četa postupovala „zemí nikoho“. Coby první útočil jeden čtyřčlenný tým s plamenometem, po něm granátníci a pak druhý tým s plamenometem. Když první čtveřice Němců dorazila na vzdálenost asi třiceti metrů od zákopů Dohody, vyšlehl oheň z prvního plamenometu, zatímco granátníci házeli své granáty přes hlavy plamenometníků, kteří se i poté přibližovali k nepříteli. Jakmile dorazili do zákopů, vydali se na jednu stranu zákopové linie (tedy vlevo nebo vpravo) a „čistili“ ji, kdežto na jejich pozici před zákopy nastoupil druhý tým plamenometníků. Ten následně také vstoupil do zákopů, ale postupoval na opačnou stranu. Oběma týmům pochopitelně nadále poskytovali podporu granátníci, kteří kromě granátů používali i pušky (a později i samopaly). Tato metoda „čistění“ zákopů byla po stránce vlastních ztrát podstatně efektivnější než klasická kombinace pušek a granátů, kterou preferovaly armády zemí Dohody, a patrně měla nemalý podíl na tom, jak dlouho dokázali Němci odolávat početní přesile svých nepřátel.

Britská zbraň Livens Projector
Mezi statické plamenomety pro obranu spadal mj. britský systém Livens Large Gallery Flame Projector, jehož obrovské rozměry jej umožňovaly pokládat za jakési „ohnivé dělostřelectvo“. Celá sestava měřila 15 m, měla kapacitu přes tisíc litrů zápalné směsi a nabízela dostřel kolem sta metrů, a to s možností udržovat plamen až čtyři minuty. Toto monstrum se ale samozřejmě muselo dlouho montovat a bylo strašlivě neohrabané, takže se dočkalo jen omezeného využití, mj. v bitvě na Sommě v červenci 1916. Tvůrce této obludné zbraně, ženijní důstojník William Howard Livens, ale později přišel s něčím daleko užitečnějším a flexibilnějším, a to se zbraní, která nesla jméno Livens Projector. Konstrukčně vzato nešlo o klasický plamenomet, ale spíše o jakýsi primitivní minomet, jenž pomocí prachové nálože odpaloval barel hořlavé kapaliny či plynu na vzdálenost až 1500 m. Baterie „Livensových vrhačů“ byly velmi účinnými zbraněmi pro plošnou destrukci, využívaly se až do konce války a dají se v podstatě považovat za jakési pravzory tzv. reaktivních plamenometů (neboli vrhačů projektilů se zápalnými chemikáliemi), které dnes vyrábí a úspěšně nasazuje hlavně Rusko. Příkladem je samohybný systém TOS-1A Solncepok, který můžeme vidět v akci v Iráku a Sýrii.
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