Těžká děla u Verdunu:
Souboje nejtěžších kalibrů

Pevnostní systém v areálu Verdunu samozřejmě netvořily jen tisíce tun železobetonu, ale i nejrůznější typy kanonů a houfnic. Na německé straně se do bitvy zapojilo velice široké spektrum dělostřeleckých obléhacích zbraní, mezi které vedle výrobků německých firem patřily rovněž některé produkty plzeňské Škodovky.

Bitva u Verdunu se dá charakterizovat i jako přehlídka těžkých dělostřeleckých zbraní, jelikož tato kategorie techniky sehrála nesmírně důležitou úlohu. Francouzské objekty byly vybaveny excelentním arzenálem kanonů ráže až 155 mm, z nichž některé byly zabudovány v technicky vysoce propracovaných věžích. Císařova armáda proti železobetonovým gigantům poslala své nejsilnější obléhací zbraně včetně slavné „Tlusté Berty“, tzn. obřího moždíře kalibru 420 mm. Ve službách armády císaře Viléma II. však pálily i těžké moždíře či houfnice firmy Škoda. Do urputných bojů se zapojila rovněž německá železniční děla, ale výkonné zbraně na kolejových podvozcích provozovala také francouzská armáda.

Děla v nekrytých postaveních
Ačkoliv na záběrech pevnostních systémů 20. století nejčastěji vidíme děla v otáčivých věžích či kasematních střílnách, faktem je, že během první světové války byla naprostá většina zbraní umístěna v otevřených palebných postaveních. Výjimku proto netvořily ani objekty systému u Verdunu, které byly z velké části vyzbrojeny stejnými typy děl, houfnic a moždířů, které mělo tehdejší francouzské obléhací dělostřelectvo. Obvykle se jednalo o kanony ráže 155 mm, mezi něž spadaly i zbraně konstrukce de Bange, zejména vz. 1877, vz. 1881 a vz. 1890. V současné době by zřejmě byly charakterizovány spíš jako kanonové houfnice, protože dovolovaly palbu i ve značně vysokých náměrných úhlech. Vyráběla se pro ně řada typů trhavých, šrapnelových či kartáčových granátů, které bylo možno vystřelit na max. dálku 6,28 km. Krátce před válkou byl přijat do služby modernizovaný kanon vz. 1890/1912 systému de Bange-Filloux, který byl schopen střílet na dálku okolo 7,8 km. Vedle toho se v bitvě o Verdun objevilo mnoho dalších francouzských zbraní ráže 120, 140, 145, 155, 220, 240, 270 a 280 mm. Za bližší zmínku však nesporně stojí obrovský obléhací moždíř systému Filloux ráže 370 mm, který v palebné pozici vážil přes 28 tun a vrhal půltunové granáty na dálku přes 10 km. V bitvě o Verdun hrál vysoce důležitou roli, když velmi pomohl při opětovném dobývání objektu Douaumont. Ale navzdory početní převaze děl v otevřených postaveních bylo jasné, že budoucnost patří palebné síle pod ochranou kamene, betonu či kovu, takže se již od konce 70. let 19. století intenzivně budovaly kasematní střílny. Většinou se do nich instalovaly kanony ráže 57 či 75 mm, ale major ženistů Henri Mougin navrhl zdokonalené kasematní střílny, která kryla 150 mm tlustá železná deska. Zpočátku sloužily pro kanony ráže 138 mm, později se však do nich zamontovaly nové zbraně s dlouhými hlavněmi ráže 120 mm s dostřelem 12,4 km.

Evoluce francouzských věží
V té době se však už intenzivně pracovalo i na otočných pancéřových věžích. První návrh nesl podpis generála Jeana Baptiste de Reffeye, ale pozdější návrhy zpracoval výše zmíněný major Mougin. Věže byly určeny zejména pro 155mm kanony vz. 1877 systému de Bange, jež tehdy vstupovaly do výzbroje obléhacího a pevnostního dělostřelectva. První montáž měla charakter kasematní střílny a označovala se jako vz. 1878, ovšem i sám Mougin preferoval otáčivé věže. První věž byla přijata do služby pod názvem vz. 1876, byť produkce prototypů byla schválena až v roce 1880. Otáčivá část litinové konstrukce vážila 110 tun, kdežto celá věž vážila 180 tun a nesla dvojici 155mm kanonů vz. 1877, které pálily trhavé či šrapnelové granáty na dálku cca 12,7 km. Na konci 80. let 19. století se začaly zkoušet tři nové typy věží, mezi nimi i prototyp, který navrhnul podplukovník Bussière a který byl nejen otáčivý, ale také výsuvný. Na základě zkoušek tohoto systému a také testů věže Saint-Chamond proto podplukovník Alfréd Galopin, člen komise pro opevňování, předložil projekt nové věže. Byla výsuvná a měla plochý vrchlík z legované oceli. Opět obsahovala dva 155mm kanony vz. 1877, jenže kvůli její enormní ceně (850 000 franků) vzniklo pouze pět kusů pod názvem vz. 1890 či T155L. Armáda pak vyzvala výrobce, aby spolu s Galopinem vyvinuli levnější výsuvné věže. Trvalo to ale dlouho, protože výsledek se dostavil až roku 1907. Firma Schneider vyrobila věž vz. 1907 čili T155R, v níž se nalézal jeden zkrácený 155mm kanon s dostřelem 7,5 km. Cena 537 000 franků už dovolovala masovější výrobu, a tak vzniklo třináct kusů. Vedle toho byla také vyvinuta věž vz. 1909 alias T155C, která měla jednodušší design a obsahovala 155mm krátký kanon vz. 1881, určený pro palbu vysokými úhly (fakticky tedy šlo spíš o houfnici). Plánovala se výroba desítek kusů, ale do počátku války se stihla provést instalace pouze dvou.

Rozsáhlý arzenál na kolejích
Ve větších počtech se na pevnosti dostaly věže pro kanony ráže 57 a 75 mm a kulometné věže se zbraněmi Hotchkiss. Coby kuriozitu lze dodat, že se postavila i jedna věž obsahující rotační kulomet systému Gatling a že ve francouzských pevnostech bylo umístěno také více než sedm stovek rotačních kanonů Hotchkiss ráže 37 mm, které pálily kartáčové střely. Vedle toho měly velké pevnostní systémy v arzenálu i děla na tzv. plošinových lafetách, jak se nazývaly zbraně na vagonech pro zvláštní železniční trať s úzkým rozchodem (600 mm). Koleje byly položeny v pevnostních systémech Belfort, Epinal, Toul a Verdun. Vagony navrhl podplukovník Peigné již v roce 1888, avšak výroba začala až za osm let. Nejdříve se totiž počítalo jen s kanony ráže 120 mm, ale armáda požádala o úpravu konstrukce, aby zvládla i 155mm kanon. V každém ze čtyř areálů tak sloužilo osm kanonů vz. 1878 ráže 120 mm a čtyři zbraně vz. 1881 kalibru 155 mm; ve všech případech šlo o děla systému de Bange. Kromě tohoto specifického řešení se do bojů o Verdun zapojily „klasické“ železniční dělostřelecké zbraně, jež ostatně měly ve Francii dlouhou tradici. Po vypuknutí války se už tak dost rozsáhlý arzenál ještě rozšiřoval, jelikož do boje byly vyslány často podivné a exotické kombinace. Francouzi totiž na provizorní kolejové lafety umístili také námořní děla či zabavené zbraně vyrobené pro zahraniční odběratele. Jako nejčastěji užívané lze uvést kanony ráže 240 a 305 mm, kdežto z „exotiky“ si zaslouží zmínku mj. 155mm kanony, které původně vznikly pro jihoafrické Búry, a proto byly známy také pod přezdívkou „Transvaal“. Železniční děla se u Verdunu objevila coby reakce na německé těžké zbraně a pálila proti nepřátelským obléhacím bateriím. Francouzi použili i opravdu gigantické kusy, např. 340mm kanon vz. 1912 s dostřelem 33,2 km nebo 400mm houfnici vz. 1915, která na dálku přes 16 km vrhala granáty o hmotnosti až 900 kg.

Kam dostřelil „Dlouhý Max“
Ve válce v letech 1870–1871 použili Němci velmi působivý dělostřelecký arzenál a do „Velké války“ vstupovalo jejich obléhací dělostřelectvo jako zdánlivě nesmírně silné, ale většina typů už byla zastaralá. Jednalo se nejčastěji o kanony, houfnice a moždíře ráže 149,7 mm (oficiálně 15 cm), většinou s dostřelem pod 10 km. Němci zaostali i v zajištění pohyblivosti děl, protože až do začátku války nezavedli větší počet motorových tahačů. Otázku obléhacích děl tak řešili s pomocí zbraní firmy Škoda půjčených od Rakušanů a vedle toho museli improvizovat. Coby vhodné řešení se nabízelo jednak použití děl z námořních plavidel a jednak instalace zbraní na železniční podvozky. Už v únoru 1915 tedy proti Verdunu zahájil palbu slavný „Langer Max“ („Dlouhý Max“) čili původně námořní kanon SK L/45 ráže 380 mm, jenž dostal od zbrojovky Krupp novou statickou lafetu. Ta dovolovala vyšší náměr, takže s lehkými granáty o váze 400 kg se dalo pálit na impozantní vzdálenost 47,5 km. Nejtěžší dostupný granát vážil ohromných 750 kg a nabízel max. dostřel kolem 27 km. Postupně se objevilo celkově osm exemplářů, pro něž se v blízkosti západní fronty budovala palebná postavení, kam se zbraně mohly umisťovat dle potřeby. Dostřel a ničivá síla těchto děl vyvolávaly velké obavy u Francouzů, kteří tedy na ně soustředili odvetnou palbu svého dělostřelectva. Posléze bylo dalších devět 380mm kanonů umístěno na železniční podvozky, což jim dodalo velkou pohyblivost, ovšem za cenu zkrácení dostřelu, neboť kolejová lafeta nedovolovala takový zdvih hlavně. Nejčastěji užívaným typem německé železniční zbraně se však stal „Theodor Karl“, jak se obvykle říkalo lodnímu kanonu SK L/40 ráže 238 mm (formálně 24 cm) na kolejovém podvozku. Granát vážil 140 kg a dal se vystřelit na dálku kolem 26,6 km. Shodný podvozek se užíval též pro menší děla ráže 209 mm (formálně 21 cm), která nabízela max. dostřel přes 26 km.

Vývoj moždířů firmy Krupp
Jak již bylo zmíněno, arzenál německého obléhacího dělostřelectva byl z velké části zastaralý, našlo se ovšem i několik výjimek. Němci si totiž byli vědomi odolnosti nových francouzských pevností, takže armáda již koncem století požádala firmu Krupp o výkonné obléhací dělo. Tak se zrodil tzv. Beta-Gerät, což byl krycí název 305mm moždíře, jenž byl původně vytvořen pro obranu pobřeží. Kvůli utajení mu tedy zůstalo označení „schwerer Küstenmörser“. Na začátku budil u dělostřelců velké nadšení, protože dovedl střílet na vzdálenost 8,2 km a nejtěžší granát vážil 410 kg. Jeho celková hmotnost zhruba 30 tun ale znamenala komplikace a montáž trvala 12 hodin, a navíc některé studie ukazovaly, že nejsilnější francouzské pevnosti by jeho střelbě odolaly. Armáda sice zakoupila devět kusů, zároveň však požádala Kruppa o ještě větší zbraň. Dalším krokem se tedy stal Beta-Gerät 09, který měl dvojnásobně dlouhou hlaveň, díky níž se dostřel prodloužil na 12 km. Zvětšila se též průraznost, ovšem pohyblivost byla ještě horší než u původní podoby. Vznikly proto jenom dva kusy, ale Kruppovi inženýři již pracovali na další zbrani, tentokrát s ráží dokonce 420 mm. Dostala krycí název „42cm kurze Marinekanone 11“ alias Gamma-Gerät a jednalo se v zásadě o zvětšenou modifikaci „Bety“. Nejtěžší granát vážil přes 1100 kg a maximální dostřel činil 14 km, ovšem celé toto monstrum vážilo okolo 150 tun a příprava k palbě trvala 24 hodin. Armáda koupila deset kusů, avšak jevila zájem i o něco, co nabídne vyšší pohyblivost než dosavadní monstra na statických lafetách. U Kruppa již vzniklo několik prototypů 280mm houfnic a 305mm moždířů na dvoukolových lafetách, avšak zbraní, jež se zapsala do historie, se stal až „42cm kurze Marinekanone 12 in Räderlafette“. Tak znělo formální označení moždíře, jenž dostal krycí název M-Gerät, avšak nepochybně největší slávu získal pod přezdívkou „Dicke Bertha“ čili „Tlustá Berta“.

Šokující síla „Tlusté Berty“
Jméno odkazovalo na dědičku Kruppova zbrojařského impéria, ovšem paní Bertha von Krupp by z něj asi nadšená nebyla, jelikož ve skutečnosti měla velmi štíhlou postavu. Každopádně se proti předchozím typům jednalo o dramatický posun. „Berta“ ráže 420 mm měla dvoukolovou lafetu, v palebném postavení vážila „jen“ 42,6 tun a odlehčená hlaveň dovolila střílet na dálku 9,3 km. Secvičená obsluha zvládla až osm ran za hodinu. Také přesun byl výrazně jednodušší, protože starší moždíře vyžadovaly použití i více než třiceti železničních vagonů, zatímco nový typ si vystačil s pěti silničními benzinovými tahači (nouzově i s parními traktory), které tahaly jednotlivé komponenty moždíře a také portálový jeřáb pro montáž. Ta za vhodných podmínek trvala jen asi šest hodin. První kus byl předán v prosinci 1913 a vzbudil značný zájem u císaře Viléma II., který celý projekt osobně podpořil. Střelecké zkoušky skončily výtečně a vojáci se ihned rozhodli objednávat další kusy, a proto bylo nakonec vyrobeno dvanáct „Bert“. Uspěly i snahy o utajení, protože státy Dohody získaly o německých obřích moždířích jen velmi kusé a nepřesné údaje. Francouzi navíc vůbec nečekali, že by se tak obří zbraň mohla přesunovat i po silnici, takže první nasazení „Berty“ pro ně znamenalo šok. Němci pochopitelně většinu svých těžkých moždířů použili i u Verdunu, ačkoliv se jim nepovedlo žádný objekt úplně zničit nebo přinutit ke kapitulaci. Zhotovili potom ještě další zbraň zvanou Beta-M-Gerät neboli „schwere Kartaune“, což byl vlastně námořní kanon ráže 305 mm na kolové lafetě „Tlusté Berty“, jenže dvanáct dodaných děl nikdy nedosáhlo žádaného dostřelu 20 km, jelikož reálná hodnota činila jen něco přes 16 km. Německá armáda užívala svoje dělostřelecká monstra až do konce války. V žádné operaci již nebyl jejich význam takový jako u Verdunu, ovšem o obrovské důležitosti těchto zbraní pro vývoj dělostřelectva nelze pochybovat.
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Dělostřelecké zbraně z Plzně
Produkty Škodových závodů patřily dlouhá léta na absolutní světovou špičku a reprezentovaly vážnou konkurenci i pro německou firmu Krupp. Nelze se tudíž divit, že děla z Plzně vzbudila i zájem generálů císaře Viléma. Z Berlína tedy záhy směřovala do Vídně žádost, aby rakouská armáda zapůjčila některé z těchto těžkých kusů svým německým spojencům, kteří chtěli něco, co si poradí s velkými pevnostními objekty zemí Dohody. Zaujal je především 305mm moždíř vz. 1911, který dokázal vypálit 380 kg vážící granát na vzdálenost 9,6 km. Již v srpnu 1914 se tyto obrovské, téměř 19 tun vážící zbraně účastnily útočných operací německé armády, kdežto v Plzni se pracovalo na modernizaci. Výsledkem se stal nejdříve moždíř vz. 1911/16 a posléze zcela přepracovaná zbraň vz. 1916, která měla prodlouženou hlaveň, a tudíž hmotnost vzrostla na více než 23 tun. Zvýšily se však také výkony, neboť tento moždíř pálil na vzdálenost okolo 12,3 km. Škoda ale vyráběla také zbraně větších ráží, mj. 380mm houfnici vz. 1916, jež vážila skoro 82 tun a přesouvala se rozložená na čtyři díly, o což se staraly benzino-elektrické tahače firmy Austro-Daimler. S granátovým šrapnelem nabízela dostřel cca 17 km. Vývoj obléhacích děl v Plzni však nesporně vyvrcholil zbraněmi, jež se označovaly jako autohoufnice (německy Autohaubitze), což odkazovalo na dále vylepšený způsob přepravy. 420mm houfnice vz. 1916 vážila v palebné pozici bezmála 113 tun a nabízela skutečně úchvatné výkony, protože tunový granát obsahující přes 100 kg trhaviny se dal vypálit na dálku asi 12,7 km. Rakouské moždíře, houfnice a autohoufnice se pak zúčastnily obléhání Verdunu a podunajská monarchie přidala i jeden 240mm těžký kanon vz. 1916 s dostřelem asi 26,3 km. Pro zajímavost lze ještě uvést, že vůbec poslední výstřel z rakousko-uherských dělostřeleckých zbraní v celé „Velké válce“ padl 5. listopadu 1918 z jedné 420mm autohoufnice u Verdunu.
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