Systém Saint-Chamond:
Samohybná děla francouzské armády

„Velká válka“ sice prokázala obrovskou účinnost těžkého dělostřelectva, avšak současně poukázala na některé jeho slabiny, především omezenou pohyblivost. Několik zemí tudíž rozběhlo projekty samohybných dělostřeleckých zbraní. Mezi nejzajímavější konstrukce patřily výrobky francouzské firmy Saint-Chamond.

Do první světové války vstupovaly všechny armády s kanony, houfnicemi a moždíři, jež měly klasické kolové lafety pro koňský potah. Jen menšina zbraní se hodila i pro motorové tahače a samohybné dělostřelectvo neexistovalo vůbec. Záhy se prokázaly nedostatky tohoto přístupu a byla to právě omezená pohyblivost děl, jež se výrazně podepsala na neúspěchu francouzských snah o velké ofenzivy v letech 1915–1917. Francouzská armáda se tedy rozhodla, že musí mít pohyblivější prostředky pro dělostřeleckou podporu.

Žádost o zbraně na pásech
Jako ideální řešení se tehdy jevil pásový podvozek. Už před válkou se v řadě zemí odehrávaly pokusy s americkými pásovými traktory Holt a některé armády skutečně zařadily do výzbroje tato vozidla, popř. jejich licenční kopie, avšak jednalo se vesměs jenom o malé počty. Pásové tahače Holt však hrály nesmírně důležitou roli při vývoji prvních tanků, jelikož skoro všechny nejstarší typy tanků používaly šasi právě tohoto původu. Týkalo se to i francouzského vozidla od původně námořní zbrojovky FAMH (Forges et Aciéries de la Marine et d’Homécourt), jež se proslavila spíše pod jménem Saint-Chamond, protože právě v tomto městě na řece Loiře se nacházelo její sídlo. Francouzská armáda tedy v roce 1917 oslovila zbrojní firmy, aby navrhly a vyzkoušely pásové dělostřelecké zbraně, jenže většina odpovědí nadále počítala pouze s tím, že děla dostanou pásové tahače Holt nebo Schneider. Poněkud progresivněji vypadal návrh od firmy Renault, jež navrhla použít své pásové vozidlo CPP Renault FP nikoli jako tahač, nýbrž coby nákladní platformu pro převoz děla. Toto řešení by se ale mohlo uplatnit pouze pro lehčí typy zbraní, zatímco armáda chtěla přesunovat terénem i těžké kusy. Podporu tak získal návrh firmy Saint-Chamond, jejíž konstruktér plukovník Émile Rimailho, který stál také za vznikem zmíněného tanku, navrhl usadit děla přímo na pásové podvozky. Ty byly založeny na designu Holt, což znamenalo benzino-elektrický (tzn. „hybridní“) pohon. Základním zdrojem síly tedy byl benzinový agregát, který poháněl generátor proudu, na který byly napojeny dva elektrické motory, jeden pro každou polovinu podvozku. Bylo to řešení technicky složité a leckdy i dosti poruchové, ale mezi jeho přednosti patřilo pohodlné a efektivní ovládání. De facto samostatný pohon každého pásu totiž dovoloval vozidlo velmi hladce řídit i v těžkém terénu a otáčet se na místě, což v té době představovalo vzácnou schopnost.

Zrození elegantního řešení
První samohybné dělo, jež nechal Rimailho v roce 1917 postavit, tedy převzalo celý podvozek z pásového traktoru Holt včetně benzino-elektrické pohonné soustavy. Vepředu bylo umístěno otevřené stanoviště řidiče, zatímco na zádi se nacházel 120mm kanon značky Saint-Chamond. Zkoušky ukázaly, že koncepce je v podstatě funkční, ale armáda sériovou výrobu neobjednala a požadovala montáž výkonnějších dělostřeleckých kusů. Chtěla zařadit do služby samohybné kanony, houfnice či moždíře velkých ráží, jež by se mohly přesouvat těžkým terénem západní fronty a ve spolupráci s útočící pěchotou ničit německá opevněná postavení. Veliké zbraně ale logicky znamenaly těžkou munici, takže samohybná platforma by dokázala přepravovat pouze malý počet nábojů, což by ji učinilo závislou na jiných vozidlech. Jiný vážný problém se týkal celé konstrukce platformy. Větší zbraně by se totiž kvůli vyvážení vozidla nemohly instalovat na záď a musely by se nacházet uprostřed, jenže poté by nebylo kam směřovat zákluz, protože uprostřed podvozku byla umístěna pohonná soustava. Rimailho ovšem nalezl elegantní řešení, když navrhl použít dvojici spojených pásových vozidel, z nichž první by přepravovalo munici a sloužilo by i jako zdroj energie, kdežto druhé by vezlo samotné dělo. Tato koncepce se ujala a získala podporu armády. Firma Saint-Chamond proto ihned začala chystat dvojici podvozků s pásovým ústrojím Holt, avšak pouze první z páru měl benzinový agregát Panhard SUK4 M2 s výkonem 90 kW a elektrický generátor Crochat-Collardeau. Elektromotory však dostala obě vozidla s tím, že byla spojena 50 m dlouhým kabelem, takže první dodávalo elektrický proud i pro motory druhého. Během jízdy v těžším terénu bylo toto spojení posíleno také 2 m dlouhou ocelovou tyčí. Souprava tedy na pohled vypadala jako tahač s přívěsem, přestože „přívěs“ měl vlastní elektromotory, ale závislé na elektřině z „tahače“.

220mm houfnice u Verdunu
Terénní zkoušky potvrdily, že toto řešení funguje pozoruhodně dobře, v čemž sehrála značnou roli výše zmíněná skutečnost, že se podvozky Holt mohly otáčet na místě. Dělo tak mohlo mít jednodušší lafetu, jelikož o nastavování odměru se postaralo otáčení podvozku. Do prázdného prostoru uprostřed šasi, kde se původně nacházel pohonný systém, mohl směřovat zákluz děla a celá platforma byla stabilní a dobře ovladatelná. Max. rychlost činila asi 5 km/h, tzn. zhruba jako lidská chůze, ale nesmí se zapomínat, že o mnoho rychlejší nebyly ani tehdejší tanky a že v terénu nabízelo toto řešení podstatně lepší možnosti než standardní koňské potahy. Rimailho pak řídil práce, ze kterých vzešel první prototyp samohybného děla na popsané platformě, a to systém s krkolomným oficiálním označením „Obusier de 220 mle 1917 de Saint-Chamond sur affût chenilles Saint-Chamond“, tj. houfnice ráže 220 mm vzor 1917 firmy Saint-Chamond na pásovém podvozku Saint-Chamond. Zbraň byla hotova v dubnu 1918 a v následujícím měsíci ji francouzská armáda odvezla na zkušební polygon u Bourges, kde vyjádřila spokojenost, což umožnilo poslat zbraň k „ostrým“ testům na frontu u Verdunu. Ačkoli se objevovaly i některé problémy, např. kvůli omezené nosnosti mostů, výsledky použití jsou v dokumentech popsány jako „pozoruhodné“. 220mm houfnice pálila granáty o váze 100 kg na dálku zhruba 13 500 m rychlostí dvou ran za minutu a k tlumení zpětného rázu užívala hydropneumatický systém. Na prototypu se zkoušela i pomocná kola, jež měla sloužit k jízdě na rovném povrchu, aby silnice příliš netrpěly kvůli pásům, avšak zůstalo jen u pokusů, neboť příprava kolového pojezdového ústrojí byla zdlouhavá a složitá. Celkově se ale tato zbraň velice osvědčila a chválil ji i maršál Foch, jenž požádal o sériovou výrobu 75 kusů, ale do uzavření příměří v listopadu 1918 nebyl dodán ani jediný a armáda potom objednávku zrušila.

Zbraně ráže 280 a 194 mm
Další zbraní, jež byla posazena na pásový samohybný podvozek, se stal 280mm moždíř, který se v některých pramenech označuje též za houfnici. Práce na samohybné podobě probíhaly od února 1918 a armáda zadala v březnu objednávku 25 kusů pod oficiálním označením „Mortier de 280 mle 1914 tir rapide sur affût chenilles Saint-Chamond“, tj. 280mm rychlopalný moždíř vz. 1914 na pásovém podvozku Saint-Chamond. K tlumení zpětného rázu sloužil hydraulický systém a zbraň dovedla pálit litinové tříštivo-trhavé granáty na dálku 10 950 m, popř. ocelové granáty na dálku 8300 m, a sice rychlostí pěti ran za dvě minuty. Generátorový a muniční vůz transportoval 30 granátů. Během roku 1918 převzala zbrojovka Saint-Chamond také 50 hlavní kalibru 194 mm, jež pocházely z námořních děl principu GPF (Grande Puissance Filloux), jak se nazýval úspěšný design těžkých děl, který vytvořil plukovník Louis Filloux. Dalším typem na pásové platformě tak měl být „Canon de 194 mle GPF sur affût chenilles Saint-Chamond“. Na pásovém podvozku byl původně námořní kanon instalován na speciální kolébkové lafetě a dostal dvě hydraulické brzdy. Během jízdy se hlaveň z kolébky uvolnila a zatáhla dozadu. Pro kanon se vyráběly dva typy tříštivo-trhavých granátů, první litinový (83,5 kg) a druhý ocelový (80,86 kg). Max. dostřel činil cca 18 000 m a zbraň střílela rychlostí jedné rány za minutu. Na generátorovém a muničním vozidle se dopravovalo celkem 60 granátů. Firma Saint-Chamond měla použít 50 převzatých hlavní pro stejný počet samohybných děl a plánovalo se, že by tyto zbraně mohly podporovat finální ofenzivu proti německým liniím, která se již připravovala na rok 1919. Dodávky zbraní měly začít někdy na jaře 1919, a proto nepřekvapuje, že do podpisu příměří v listopadu 1918 nebyl dodán ani jeden kus. Do skutečného boje tedy promluvil pouze onen prototyp samohybné houfnice kalibru 220 mm.

Služba také v poválečné éře
Jak již bylo uvedeno, kontrakt na sériovou výrobu 220mm zbraní francouzská armáda zrušila, ovšem v případě 280mm moždířů a 194mm kanonů se smlouva realizovala, takže během roku 1919 bylo dodáno všech 25 kusů 280mm moždířů a běžely též dodávky 50 exemplářů 194mm kanonů. Pro posledně uvedený typ zbraně se poté dokonce vyráběly i nové typy kapotovaných granátů proti pevnostním objektům. Na začátku roku 1919 byl postaven ještě jeden prototyp, a sice zbraň „Canon de 155 mle GPF sur affût chenilles Saint-Chamond“. V tomto případě šlo o samohybnou variantu proslulého 155mm kanonu systému Filloux vz. 1917, který náležel mezi nejlepší těžké dělostřelecké zbraně své doby a v různých variantách se uplatňoval až do konce druhé světové války, jelikož se stal i základem známé americké zbraně M1918. Kanon s téměř 6 m dlouhou hlavní dokázal pálit 43 kg vážící granáty na dálku okolo 19 500 m rychlostí dvou ran za minutu. Armáda měla zájem o 130 sériových kusů, ovšem reálně nakonec vznikl jenom onen první prototyp a objednávka byla zrušena. Všech 75 již vyrobených samohybných děl na šasi Saint-Chamond (resp. 50 kanonů ráže 194 mm a 25 moždířů ráže 280 mm) si francouzští vojáci ponechali, byť část zamířila do skladů, roku 1940 však byly všechny zbraně připraveny k nasazení. Podle plánů generality měly zejména podporovat obranné boje u Maginotovy linie a v tomto smyslu byly natočeny i propagandistické filmy, ale v reálných bojích proti Němcům se uplatnily jen velmi omezeně. Část zničila ustupující francouzská vojska, ale části se Němci zmocnili. Dosud výkonnými děly nepohrdnuli, takže některá nasadili při obléhacích akcích na východní frontě (mj. u Leningradu) a další umístili do pevností. Dochovala se dvě samohybná děla na šasi Saint-Chamond, a sice 194mm kanon v muzeu v americkém Aberdeenu a 280mm moždíř v německém vojenském muzeu v Drážďanech.
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Samohybná děla na podvozcích Saint-Chamond

Obusier 220
Mortier 280
Canon 194
Přesná ráže
220,0 mm
279,4 mm
194,0 mm
Celková hmotnost
24 000 kg
28 000 kg
29 600 kg
Hmotnost hlavně
2810 kg
4100 kg
8735 kg
Délka hlavně
2,340 m
3,353 m
6,577 m
Celková délka
6,530 m
7,470 m
7,775 m
Celková šířka
2,540 m
2,540 m
2,540 m
Max. kadence
2 rány/min.
2,5 rány/min.
1 rána/min.
Max. dostřel
13 500 m
10 950 m
18 000 m
Rychlost na silnici
5 km/h
5 km/h
5 km/h
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