Duel: QF 25-pdr vs. 10,5-cm leFH 18:
Polní dělostřelectvo nové generace

Nedlouho před druhou světovou válkou se zrodily nové typy víceúčelových polních děl, u nichž existovala možnost účinné přímé i nepřímé palby. Ukázkou těchto zbraní, které lze pokládat za přímé předchůdce současných kanonových houfnic, je britské 25liberní dělo a německá lehká polní houfnice ráže 105 mm.

Ještě za první světové války byly ve výzbroji polního dělostřelectva jasně odděleny dva druhy výzbroje, a to kanony a houfnice. Ty první měly delší hlaveň a pálily přímo, kdežto u druhých sloužila kratší hlaveň pro nepřímou palbu horní skupinou úhlů. Ale v polovině 30. let se začal etablovat jiný přístup, jelikož vznikaly zbraně, dnes označované za kanonové houfnice (ačkoli tehdy tento pojem neexistoval), které dovedly efektivně pálit jak nepřímo, tak přímo, zejména proti tankům. Na africkém a západoevropském válčišti proto ozbrojené síly Britského impéria i německý Wehrmacht nasadily zbraně právě této kategorie.

Nová hlaveň na staré dobré lafetě
Během první světové války tvořily páteř britského polního dělostřelectva dva typy zbraní, a to 18liberní (84mm) kanon a 4,5palcová (114mm) houfnice. Ve 20. letech z analýz jejich použití vzešel závěr, že budoucí polní dělo pro Královské dělostřelectvo by mělo spojovat schopnosti obou typů, tedy pálit přímo i nepřímo a používat různé typy pohonných náplní, díky kterým se bude dosahovat různých úsťových rychlostí. Kvůli škrtům v obranném rozpočtu ovšem běžely vývojové práce zpočátku značně pomalu a teprve ve 30. letech se programu dostalo adekvátní finanční podpory. Vzhledem k tomu, že Británie stále disponovala velkým počtem zmíněných 18liberních kanonů, bylo nařízeno, že nová zbraň by měla využít některé jejich součásti, takže výsledná děla používala „staré“ lafety. Toto rozhodnutí však nevyšlo jen ze snah o úspory, ale i z faktu, že tyto lafety byly skutečně kvalitní, především ty z posledních sérií, jejichž součástí byla kruhová otáčivá platforma na spodku lafety. Na horní část pak byla usazena nová hlaveň, jež měla kalibr 3,45 palce (87,6 mm) a vystřelovala granáty se standardní váhou 25 liber (11,5 kg). Většina tehdejších děl užívala ke stabilizaci masivní rydla na ramenech hlavně, zatímco u nové zbraně se spoléhalo právě na onu kruhovou platformu. Ta byla v palebné pozici spuštěna na zem, do níž se zaryla „zuby“ po obvodu, čímž utvořila stabilní základnu, která mohla nejen pohltit většinu zpětného rázu výstřelu, ale navíc značně usnadňovala otáčení lafety, takže dělo mohlo rychle měnit odměr. Armáda ho zavedla do výzbroje roku 1937 a přidělila mu oficiální jméno „Ordnance, Quick Fire, 25-pdr Mark I on Carriage 18-pdr Mark IV“, jež říkalo, že je to 25liberní „rychlopalné“ dělo (jako „rychlopalná“ byla v tehdejší britské vojenské terminologii označována děla s prachovou náplní v nábojnicích, nikoli v prachových sáčcích) Mark I, které je montováno na lafetě Mark IV z 18liberního děla.

Účinný prostředek i proti tankům
Každý dělostřelecký pluk dostal 24 kusů a každá britská pěší divize mohla počítat s podporou, kterou poskytovaly tři pluky, kdežto obrněná divize disponovala dvěma. S těmito zbraněmi se tedy britské dělostřelectvo vydalo do druhé světové války, ovšem víc než polovinu všech kusů pozbylo v Norsku a Francii. Teprve poté byla do výzbroje ve větších počtech zavedena zajisté nejslavnější verze, a sice 25liberní dělo Mark II na lafetě Mark I. Tato lafeta vznikla speciálně pro tuto zbraň, ačkoli zachovávala onen klíčový prvek původní lafety, tedy otáčivou kruhovou platformu, díky které mohl odměr děla lehce měnit jediný voják. To se ihned velice osvědčilo, když byla „pětadvacítka“ (jak se dělu obvykle říkalo) nasazena coby protitanková zbraň, takže bylo možné rychle přenášet střelbu z jednoho cíle na druhý. Problémem byl ovšem fakt, že do 25liberního děla nebyly nejprve k dispozici speciální protipancéřové střely, protože existovaly pouze tříštivo-trhavé a kouřové. Až v roce 1942 se objevily ocelové průbojné granáty, které se ale musely vystřelovat pomocí silnější prachové náplně, takže pak bylo nezbytné dělo vybavit úsťovou brzdou. Tento krok vlastně zakončil vývoj 25liberního děla do podoby plnohodnotné kanonové houfnice a tato verze zůstala standardem až do konce války. Objevily se však i další modifikace; dělo na užší lafetě Mark II bylo vytvořeno pro výsadkáře, zatímco lafeta Mark III měla rozevírací ramena a větší rozsah náměru, což využily zejména horské jednotky. Pro boje v džungli bylo v Austrálii vytvořeno dělo s oficiálním jménem „Ordnance, Quick Fire, 25-pdr Short Mark I“ a přezdívkou „Baby 25-pdr“. Mělo hlaveň dlouhou jen 1,3 m a celkově vážilo o zhruba 300 kg méně. Slavné 25liberní dělo bylo instalováno také v samohybných prostředcích (vozidla Bishop, Sexton a Yaramba) a tažené podoby zůstaly ve výzbroji neuvěřitelně dlouho, jelikož britské dělostřelectvo vyřadilo poslední exemplář až v roce 1992 (!) a v řadě zemí jsou oblíbené „pětadvacítky“ aktivně používány ještě dnes.

Efektivní, ale poměrně těžké dělo
Němci samozřejmě také analyzovali zkušenosti svého dělostřelectva během „Velké války“, ve které byly jejich standardními zbraněmi 10,5-cm leichte Feldhaubitze 16 a 7,7-cm Feldkanone 16, tedy lehká polní houfnice vzor 16 ráže 105 mm a polní kanon vzor 16 ráže 77 mm (obě na stejné lafetě). Poražené německé armádě zůstaly značné počty těchto zbraní, díky nimž mohly prodělávat výcvik další ročníky dělostřelců, z nichž se potom během druhé světové války stali velitelé dělostřeleckých jednotek. A podobné jako Britové se rovněž Němci zabývali návrhem nové dělostřelecké zbraně, která bude schopna plnit roli polní houfnice i kanonu, ale na rozdíl od svých minulých a budoucích protivníků dospěli k jinému názoru ohledně ráže. Rozhodli se sáhnout k většímu kalibru, neboť z výpočtů zbrojovky Rheinmetall vyplynulo, že při poměrně malém rozdílu mezi hmotnostmi zbraní nabízí 105mm dělo mnohem větší ničivou sílu. Patrně se již myslelo i na boj proti tankům, a proto se větší ráže (a tedy silnější prachová nálož) jevila jako vhodnější. V roce 1928 tak společnost Rheinmetall zahájila vývojové práce a za sedm let byl výsledek jejího snažení přijat do výzbroje Wehrmachtu jako 10,5-cm leichte Feldhaubitze 18, zkráceně leFH 18. Navzdory označení ale šlo o zbraň poměrně těžkou, neboť vážila téměř dvě tuny, avšak to se tehdy nepokládalo za závažný nedostatek, neboť se předpokládalo, že se bude běžně transportovat pomocí motorového tahače. Z technického hlediska šlo o konvenčně konstruované dělo, vybavené hydro-pneumatickými tlumiči zpětného rázu a usazené na lafetě, jež měla na počátku dřevená loukoťová kola (vhodná i k tahu koňským spřežením) a následně plechová kola s pneumatikami. Kromě služby v německé armádě byla houfnice i exportována, a sice mj. do Maďarska, Španělska či Nizozemí; pro posledně jmenovanou zemi byla dokonce zkonstruována modernizovaná varianta zvaná leFH 18/39.

Úsťová brzda a staronová lafeta
Změny ale záhy postihly i zbraně vyráběné pro Wehrmacht. Dělostřelci pochopitelně neustále požadovali zvyšování dostřelu, ovšem to nebylo možné bez výkonnější prachové náplně, která by zbraň neúměrně zatěžovala. Řešením se stala instalace úsťové brzdy, čímž vznikla varianta leFH 18(M), kde ono písmeno znamenalo Mündungsbremse (úsťová brzda). Byly vytvořeny i další druhy střel, díky nimž se celková „nabídka“ munice pro německé 105mm lehké houfnice rozšířila na zhruba padesát (!) položek. Nejvíce se uplatnily tříštivo-trhavé střely, kromě nichž se však vyráběly také např. zápalné, dýmové, osvětlovací, cvičné a samozřejmě i protitankové granáty. Nejprve se jednalo o solidní průrazné projektily, pak přibyly podkaliberní a nakonec i kumulativní střely, německy označované Hohlladungs-Granate (granát s dutou náloží). Pokud původní houfnice pálila nepřímo na dálku cca 10,6 km, pak nová verze se silnějšími náplněmi dokázala vypálit granát na vzdálenost kolem 12,3 km. Nejprve se polní houfnice Wehrmachtu velice osvědčily, avšak po vpádu do Sovětského svazu se v plné míře projevil nedostatek, jenž se původně nepokládal za příliš podstatný, totiž vyšší hmotnost. Nekvalitní ruské silnice, bláto a sníh způsobily houfnicím velké problémy, jelikož tahače si s nimi v takovém prostředí často neporadily. Firma Rheinmetall pak přišla s fakticky nouzovým řešením, které navíc tak trochu „vzkřísilo“ nápad z I. světové války. 105mm houfnice byla totiž umístněna na lafetu ze 75mm protitankového kanonu PaK 40, čímž vznikla zbraň nazývaná leFH 18/40. Toto řešení zvětšilo rychlost palby a snížilo hmotnost, ale za cenu některých mechanických problémů, jež se nikdy nepodařilo zcela vyřešit, takže se nadále vyráběly a používaly i houfnice na původní lafetě. Za 105mm houfnici se sice intenzivně hledala náhrada, svůj prototyp předložila v roce 1943 např. i plzeňská Škodovka, leFH 18 však nakonec vydržela až do května 1945 a v řadě států (včetně ČSR) byla používána ještě řadu let po skončení války.
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Takticko-technická data děla QF 25-pdr Mark II
Obsluha: 6 mužů
Ráže hlavně: 87,6 mm
Délka hlavně: 2,47 m
Délka zbraně: 4,6 m
Hmotnost zbraně: 1633 kg
Hmotnost střely: 11,4 kg
Úsťová rychlost: 532 m/s
Max. kadence: 8 ran/min.
Max. dostřel: 12 253 m

Takticko-technická data děla 10,5-cm leFH 18/40
Obsluha: 5 mužů
Ráže hlavně: 105 mm
Délka hlavně: 2,61 m
Délka zbraně: 3,31 m
Hmotnost zbraně: 1955 kg
Hmotnost střely: 14,81 kg
Úsťová rychlost: 540 m/s
Max. kadence: 6 ran/min.
Max. dostřel: 12 325 m

Měření sil
Obě porovnávané zbraně vznikly na základně zkušeností z první světové války s cílem vyrobit polní dělo schopné plnit role houfnice i kanonu. Přesto však bylo zřejmé, že prioritní zadání je nepřímá palba, tedy úloha houfnice, kdežto přímá střelba (zvláště na tanky) stojí až na druhém místě. To se výrazně projevilo u Britů, kteří dramaticky podcenili německé tanky, disponovali jen omezenou protitankovou výzbrojí a museli svoje 25liberní děla na počátku nasazovat proti německým obrněncům v Evropě i Africe pouze s tříštivo-trhavými střelami, jelikož jiné prostě neměli. Až v roce 1942 obdrželi dělostřelci Jeho Veličenstva první průbojné granáty, avšak na rozdíl od Němců nikdy neměli granáty kumulativní (až po válce vznikly pro 25liberní děla též protipancéřové granáty s plastickou trhavinou, tzv. HESH). Naopak dělostřelci Třetí říše se od začátku mohli pochlubit velmi širokou nabídkou 105mm granátů, kterou lze pokládat za jednu z hlavních výhod houfnice leFH 18. Později obdrželi i podkaliberní a kumulativní granáty, jež jim (spolu s doplněnou úsťovou brzdou) umožnily „držet krok“ s rozvojem pancéřování tanků protivníka. Za největší slabinu jinak vysoce povedené německé zbraně je nutno považovat její váhu (oproti britské o více než 300 kg vyšší), což v západní Evropě či v Africe příliš nevadilo, ovšem po vstupu na území SSSR se to ukázalo jako velice vážný nedostatek. Snazší obsluze a větší stabilitě britského děla výrazně napomáhala i jeho kruhová točna. Přestože německé dělo bylo určitě kvalitním typem techniky a disponovalo rozsáhlou škálou munice, za celkově lepší výrobek je třeba pokládat britské 25liberní dělo. Jeho úroveň podtrhuje fakt, že se s ním dosud můžeme setkat ve standardním arzenálu několika armád.


Vyrobeno kusů
QF 25-pdr (všechny verze): cca 13 000
10,5-cm leFH 18 (všechny verze): cca 7000
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