Zbraně ze Škodovky:
Jak plzeňská továrna dobývala svět

Značka Škoda Plzeň kdysi patřila mezi nejslavnější československé průmyslové podniky, avšak její impozantní vzestup začal již za časů Rakouska-Uherska, kde se postupně stala dominantním producentem dělostřeleckých zbraní. Její historie však nepostrádá mnoho paradoxů, protože než se Škodovka vypracovala na onu špičkovou pozici, musela vyhrát několik „soubojů“ s generalitou Františka Josefa.

České země před první světovou válkou představovaly nesporně nejvyspělejší část habsburské monarchie, za což vděčily především fungování spousty velkých průmyslových firem, které si získaly i mezinárodní respekt. Mezi ty vůbec nejprestižnější patřil koncern Škoda Plzeň, který se v oboru dělostřeleckých zbraní mohl směle srovnávat i s takovými velkými jmény, jako byl německý Krupp nebo britský Vickers. Z plzeňských výrobních linek sjížděly nejen běžné typy jako polní kanony a houfnice, ale také lehké horské zbraně či gigantické obléhací moždíře, jež ve svých kategoriích patřily na absolutní špičku. Jak se tato kdysi malá fabrika vyšplhala mezi světově největší a nejúspěšnější zbrojařské giganty?

Česká ocel a vídeňský bronz
Historie značky Škoda Plzeň sahá do roku 1859, kdy hrabě Arnošt z Valdštejna založil v Plzni pobočku svých strojíren a sléváren, která dodávala zejména zařízení pro průmyslové podniky, konstrukce mostů atd. V roce 1866 se stal hlavním inženýrem Emil Škoda (1839–1900), který záhy pochopil, že továrna vyžaduje rozsáhlé modernizační investice, aby mohla na trhu uspět, avšak hrabě o ně nejevil příliš zájmu. Hlavní inženýr jej ale přesvědčil, aby mu podnik prodal, takže se Emil Škoda roku 1869 stal majitelem poměrně malé firmy, kde pracovalo 33 dělníků. Stále vyráběl zejména průmyslová zařízení, hodlal se ovšem zapojit i do procesu modernizace rakousko-uherské armády. Kapacity firmy se dramaticky rozrůstaly, protože Emil Škoda do ní vložil i velkou část věna, které získal díky sňatku s dcerou bohatého měšťana. Jednoznačně se zaměřil na zpracování kvalitní oceli, jenže právě to byl první z paradoxů, jež zpočátku bránily rozsáhlejšímu zapojení Škodových závodů do vyzbrojování rakousko-uherské armády, jelikož ta dosud věřila bronzu. Plukovník Franz Uchatius, který řídil vídeňský státní arzenál, vynalezl nový druh slitiny, jíž se někdy říkalo „kujný bronz“, ale známější byla pod poněkud matoucím názvem „ocelový bronz“. Postup výroby posléze zdokonalil generál Thiele a zdálo se, že tento nápad znamená vítězství nad ocelí, šlo ovšem pouze o zdání dočasné. Na trhy totiž záhy přišly nové druhy legované oceli, ponejvíce od německého koncernu Krupp, které nabízely mnohem lepší vlastnosti než nejlepší bronzy, kterých se ale stále držela vídeňská generalita. Ačkoliv by se dalo hádat, že to způsobilo především její pověstné konzervativní smýšlení, svou roli určitě hrál rovněž fakt, že podíly ze zisků vídeňské továrny získával také generální inspektor armády Alfred von Kropatschek. Plzeňská Škoda opakovaně nabízela vynikající ocelové zbraně, které často slavily i velké exportní úspěchy, ale „erár“ trval na bronzových hlavních, takže se někdy sahalo ke kompromisu, kdy vídeňská fabrika vyráběla bronzové hlavně, které mířily do Plzně, kde vznikaly zbylé součásti a kde probíhala i montáž.

Rozvoj pod synovým řízením
Tím však ještě poněkud předbíháme, neboť Škodovy závody se do produkce zbraní pustily již v 80. letech 19. století, ovšem nikoliv pro armádu, nýbrž pro námořnictvo. Admirálové zjevně smýšleli pokrokověji než „suchozemská“ generalita a kvůli soupeření s Itálií potřebovali nové válečné lodě, jež ponesou výkonnou výzbroj. To zákonitě znamenalo ocelové hlavně, takže se „marína“ obrátila na nejlepší ocelárny v monarchii, jimiž byly právě ty plzeňské. Emil Škoda, který pozorně sledoval trendy na trhu a v politice, s tím už předem počítal, takže mohl nabízet loďstvu širokou škálu kanonů. Na počátku vyráběl kanony podle licence od Kruppa, zejména typy středních ráží (37, 47 a 66 mm), ale posléze se osamostatnil a rostly také kalibry, protože se stále zvětšovaly rozměry válečných lodí monarchie a jejích nepřátel. V roce 1900 sice Emil Škoda, v té době již rytíř, zemřel, na jeho místo ovšem nastoupil jeho syn Karel (1878–1929), který zjevně zdědil otcův talent. Firma, kterou Emil Škoda ještě krátce před smrtí přeměnil na akciovou společnost a která v té době zaměstnávala už přes 4000 dělníků a 200 inženýrů, tedy mohla dále expandovat. Její vzestup v roce 1900 podtrhl rovněž vznik nového lodního kanonu ráže 120 mm. Následovaly zbraně kalibrů 149, 190 a 240 mm, až v roce 1908 v Plzni vyrobili lodní kanon ráže 305 mm, tehdy zajisté jeden z nejlepších na světě. Tato děla byla montována na bitevní lodě tříd Radetzky a Tegetthoff, přestože se za „Velké války“ provizorně objevila i na pozemních lafetách. Škodovy závody dodávaly také špičkové věže, díky čemuž se plavidla třídy Tegetthoff stala prvními bitevními loděmi světa s třídělovými věžemi. V té době však již expandující fabrika produkovala též široké spektrum pozemních zbraní, tedy různých polních, těžkých a horských kanonů a houfnic, ovšem paradoxně převážně pro export, protože rakouští generálové se drželi starých, resp. zastaralých řešení nejen v otázce materiálů, ale též v otázce konstrukce a hlavního poslání dělostřeleckých zbraní.

Polní kanony nové generace
Ve výzbroji rakousko-uherské armády totiž tehdy jednoznačně převažovaly kanony, tj. zbraně s relativně dlouhými hlavněmi pro přímou palbu. Naopak jen malou menšinu tvořily houfnice, tzn. typy s kratšími hlavněmi a větším rozsahem náměru, určené zejména pro palbu nepřímou. Stále více zemí zavádělo houfnice, vídeňský „erár“ však počítal s nepřímou palbou především pro účely obléhání pevností. Zavedl proto do výzbroje různé moždíře (Mörser), tedy speciální zbraně velkých ráží s krátkými hlavněmi, které se optimálně hodily právě k destrukci pevností a dalších odolných objektů. V tomto oboru dosáhlo Rakousko-Uhersko světové úrovně, neboť Škodovy závody produkovaly výborné moždíře, zatímco v kategorii polních i těžkých houfnic monarchie zaostávala. Její armáda vlastnila velkou sbírku polních kanonů (Feldkanone), jenže v tomto oboru pro změnu existoval vážný nedostatek v kvalitě. Řada zbrojovek již totiž začala experimentovat s novými koncepcemi lafet, které obsahovaly i brzdozvratná zařízení, která se podílela na výrazném ztlumení zpětného rázu. Nepochybně nejslavnější takovou zbraní se stal francouzský 75mm kanon vz. 1897, ale v Plzni zkoušeli podobné dělo již v roce 1890. Značka Škoda se stala jednou z prvních zbrojovek, které takový kanon vyrobily, ale generálové na něj hleděli s nedůvěrou a objednávku sériové produkce podmínili absurdním požadavkem, aby ho inženýři přepracovali do podoby se zákluzem celé lafety, resp. právě s řešením, které se tehdy armády i zbrojovky vyspělých zemí snažily opouštět. V Plzni poté kanon dále zdokonalovali a přidávali různé inovativní prvky (např. lafetový štít a dalekohled), takže jejich zbraň získávala exportní objednávky, zatímco Vídeň stále váhala. V roce 1904 byla hotova definitivní podoba, armáda však upřednostnila bronzový 76,5mm kanon M. 05 z vídeňského arzenálu. Právě u něj se realizoval onen kompromis, kdy Škodovka dodávala lafety a jiné ocelové prvky, které však musela kombinovat s bronzovými hlavněmi z Vídně.

Jak generalita změnila názor
Plzeňský ocelový polní kanon M. 04, jehož jedna verze dostala rovněž pomocnou hlaveň ráže 37 mm, tak sice nepochybně patřil mezi nejlepší polní děla světa, ovšem domácí armáda stále věřila bronzu. Vznikla tedy bizarní situace, kdy řada zemí, které bychom dnes řadili do třetího světa, kupovala od Škodových závodů daleko lepší dělostřelecké zbraně, než jaké nakupovala od téhož výrobce armáda císaře pána. Týkalo se to nejen zbraní polního dělostřelectva, ale též horských kanonů (Gebirgskanone) a houfnic (Gebirgshaubitze), které také patřily mezi vysoce povedené výrobky. Obdobná situace tehdy panovala též v kategorii polních houfnic, na něž se rakouská generalita, jak už bylo uvedeno, dívala celkově nedůvěřivě. Ve Škodově továrně byl první vzor houfnice testován již v roce 1899 a posléze vznikla evoluční řada modelů převážně v rážích 104, 105 či 149 mm, opět však primárně s pokusným či exportním určením. Moderní výrobky z Plzně tak mířily do exotických zemí typu Turecka, Číny, Ekvádoru a Kostariky, ale u domácí armády zaznamenávaly jen malé úspěchy. To změnilo až propuknutí „Velké války“, protože generálové Františka Josefa I. začínali chápat, že jejich dosavadní odmítání ocelových hlavní a koncepce houfnic vedlo k vážnému deficitu dělostřeleckých kapacit armády. Proto se obrátili na plzeňskou zbrojovku a začali žádat přesně to, co dlouhé roky odmítali. Karel Škoda mohl naštěstí využít zkušeností s výrobou pro zahraniční klienty, a proto se mohla rozběhnout produkce nových polních i těžkých děl dle požadavků vídeňského „eráru“. Již v roce 1914 tak byla zavedena do výzbroje 100mm polní houfnice M. 14, v podstatě derivát exportního vzoru. První série měly ještě bronzové hlavně, později se však přešlo na ocel. S granáty o váze 16 kg pálila na vzdálenost 8,4 km. Takřka současně byla zavedena také těžká polní houfnice (známá také pod pozdějším českým názvem „hrubá houfnice“) M. 14 ráže 149 mm (formálně 15 cm), která vrhala 41 kg vážící granáty na dálku 8,8 km.

Přechod k motorovému tahu
Na tomto místě je nutno stručně zabrousit do dělostřelecké terminologie. Tzv. těžká polní děla (později u nás zvaná „hrubá“) reprezentovala specifickou kategorii polních děl, jež zahrnovala zpravidla zbraně ráže mezi 100 a 155 mm, které sloužily k ničení polních opevnění, byť stejně jako standardní polní dělostřelecké zbraně působily přímo na bojišti. Naproti tomu těžká děla, jejichž ráže začínala okolo 150 mm, se měla nalézat spíše dále za frontou. Od těžkých polních děl se technicky lišila zejména tím, že zpravidla mívala delší hlavně, a proto také delší dostřel, díky němuž ostřelovala shromaždiště, velitelství a jiné důležité cíle v týlu nepřítele. Mezi ony těžké polní („hrubé“) zbraně spadaly vedle houfnic i dva plzeňské kanony, a to 104mm kanon M. 15 a 152,4mm kanon M. 15, z nichž první nabízel dostřel asi 13 km, zatímco ten druhý asi 16 km, u modernizované verze M. 15/16 dokonce téměř 21 km. Druhou ze zbraní lze zároveň použít coby příklad dalšího významného trendu, který se tehdy projevoval u polních i těžkých děl. Většina armád dosud samozřejmě sázela na koňské potahy, postupně se však prosazovaly i motorové tahače, které zajišťovaly vyšší rychlost přesunu a rovněž reprezentovaly prakticky jediné použitelné řešení u nejtěžších typů děl. 152,4mm (oficiálně 15cm) kanon M. 15 tak byl formálně zařazen do výzbroje jako „auto-kanon“ (Autokanone), což naznačovalo, že se o jeho přesun staraly automobily značky Austro-Daimler. Jistě tudíž nepřekvapí, že armáda projevila zájem i o obdobně transportovanou houfnici, a tak se plzeňští odborníci pustili do vývoje nové 149mm těžké polní houfnice. Nejdřív se počítalo s modifikací výše uvedené zbraně M. 14, ale nutné změny by byly natolik rozsáhlé, že se sáhlo k jinému postupu, takže jako základ nového typu posloužilo pevnostní dělo. V roce 1915 proto vstoupila do služby „auto-houfnice“ M. 15, která užívala totéž 149mm střelivo jako „čtrnáctka“, avšak nabízela dostřel téměř 12 km a její zesílená lafeta se hodila pro jízdu s motorovými tahači.

Zrození dalších typů kanonů
Pokračoval pochopitelně i vývoj klasických polních děl, protože přibližně tři čtvrtiny jednotek rakousko-uherského polního dělostřelectva užívaly již uvedené bronzové kanony M. 05, které zcela zjevně zaostávaly za konkurencí. Škodovka tedy na žádost generálů znovu modifikovala svou opravdu skvělou konstrukci polního kanonu a výsledkem se stala zbraň M. 15. Držela se etablované ráže 76,5 mm (oficiálně 8 cm), z hlediska parametrů však dramaticky překonávala to, čím se tehdy chlubili císařští dělostřelci. Zastaralý kanon M. 05 totiž nabízel dostřel jen asi 7 km, kdežto nové dělo z Plzně střílelo na přibližně 10 km. Frontové testy skončily úspěchem, ale generalita žádala vyšší ničivý účinek, a proto v Plzni připravili dva modely zdokonaleného polního kanonu M. 16, první opět v ráži 76,5 mm a druhý v ráži 83,5 mm. Výsledkem se však stal podivný kompromis, jelikož armáda objednala kanony označené M. 17, které měly hlavně ráže 76,5 mm na lafetě určené pro 83,5mm verzi. Zamýšlelo se totiž nejprve užívat zavedenou munici a potom spustit výrobu větších hlavní, které by se mohly usadit na existující lafety, ale k tomu reálně nikdy nedošlo, takže výsledný kanon M. 17 sice nabízel výborné výkony, avšak byl zbytečně těžký. Mezi jeho výhody ale spadala možnost demontáže na několik dílů, a proto se mohl používat i v horách, kde mohli jednotlivé součásti nosit soumaři. Současně s vývojem nových polních kanonů pracovala Škodovka také na nové generaci těžkých obléhacích děl, jež by si poradila i s nejsilnějšími pevnostmi na straně Dohody. Vedle modernizace moždířů šlo o velmi těžké kanony a houfnice, které ve své době vzbudily velkou pozornost, jelikož nesporně patřily mezi nejvýkonnější zbraně na světě. Ukazoval to mj. 240mm těžký kanon M. 16, který v palebném postavení vážil skoro 80 tun. Jeho téměř 10 m dlouhá hlaveň pálila granáty o váze 215 kg na vzdálenost asi 26 km. Zrodil se na základě soukromé iniciativy Karla Škody, jenž si mohl prohlédnout dobyté belgické pevnosti. Uvědomil si potenciál těžkých obléhacích zbraní, takže tímto směrem zapřel i úsilí svých inženýrů.

Největší zbraně Karla Škody
Na jaře 1915 tudíž nechal zahájit projekt 380mm houfnice, která by pálila téměř 750 kg vážící střely na dálku asi 15 km. Návrh zaujal i armádní velení, které jej podpořilo a přislíbilo odkup zbraně, jejíž zkoušky začaly v lednu 1916. Do výzbroje byla zavedena jako obléhací houfnice (Belagerungshaubitze) M. 16 a v palebné pozici vážila přes 81 tun, a tudíž k dopravě nemohlo sloužit nic jiného než motorová vozidla. Za tímto účelem značka Austro-Daimler vyrobila tzv. benzino-elektrické silniční vlaky, důmyslně konstruované soupravy s pohonem, který bychom dnes popsali jako „hybridní“. Vedle jízdy po silnici se mohly posadit také na železniční koleje a obří houfnice měla díky nim překvapivě dobrou pohyblivost. Vrchol snah společnosti Škoda ale představovaly zbraně ještě větší, které původně vznikly k obraně pobřeží. Plzeňská fabrika se v tomto oboru nejdříve angažovala zejména prostřednictvím kanonů ráže 66, 149, 156, 190 a 280 mm (poslední z nich nabízel dostřel přes 13 km) a také prostřednictvím moždířů, ovšem v roce 1909 přišla objednávka, která musela i zkušeným zbrojařům vyrazit dech. Vojáci chtěli houfnici ráže 420 mm, která by jediným zásahem tunového granátu potopila bitevní loď. Tým Karla Škody se ihned pustil do práce, a tak v roce 1914 vstoupila do služby pobřežní houfnice (Küstenhaubitze) M. 14. V původní verzi s věžovou lafetou ale vznikly jen čtyři kusy, protože armáda požádala o úpravu dalších exemplářů na „auto-houfnice“ (Autohaubitze) pro nasazení na zemi. Tak vznikla obří 420mm houfnice M. 16, jež sestavená vážila 112 tun a vystřelovala ony tunové granáty na dálku 12,7 km. Posléze vzniklo rovněž několik kusů lehčí verze M. 17, z nichž některé se (stejně jako mnohá další děla z Plzně) rozsáhle uplatnily i za druhé světové války, protože je užíval hitlerovský Wehrmacht. Stalo se to dalším paradoxem v historii firmy Škoda Plzeň, která v meziválečné éře patřila mezi největší a nejúspěšnější zbrojovky na světě. Československo se díky ní mohlo chlubit řadou skutečně excelentních zbraní, ovšem politické okolnosti nedovolily jejich použití k obraně republiky.
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Obávané obléhací moždíře
Ačkoli vídeňský „erár“ na přelomu 19. a 20. století preferoval kanony, tzn. zbraně pro přímou palbu, existovala také jedna výjimka v podobě moždířů (německy Mörser). Tak se označovaly velmi těžké zbraně s krátkými hlavněmi pro nepřímou palbu, vlastně speciální houfnice, jež se uplatňovaly především při obléhání pevností. Právě to bylo také posláním prvního plzeňského moždíře, který byl zaveden do řadové služby, a to jako M. 1898. Měl kalibr 240 mm a granáty o váze 130 kg vrhal na dálku 6,5 km. Kromě výroby pro rakousko-uherskou armádu se rovněž exportoval. Vojsko císaře pána jej chtělo používat primárně proti italským pevnostem, Italové je však průběžně modernizovali, a proto do Škodových závodů záhy dorazila žádost o silnější moždíř. V roce 1911 tak vstoupil do výzbroje typ, jenž patřil mezi vůbec nejslavnější výrobky české fabriky, a sice 30,5cm moždíř M. 11. Ve své době šlo o patrně nejlepší obléhací dělo na světě, což platilo až do chvíle, kdy ho překonala německá „Tlustá Berta“ kalibru 420 mm. Pro plzeňský moždíř se dodávaly dva typy munice o váze 290 a 380 kg a max. dostřel činil zhruba 11 km. V průběhu války se odehrála modernizace na M. 11/16 a prodloužením hlavně vzniklo provedení M. 16, jehož dostřel přesahoval 12 km. Celkově bylo dodáno zhruba 80 kusů těchto opravdu mimořádně výkonných zbraní, jež několik armád užívalo také v meziválečné éře a za druhé světové války. Císařská armáda si objednala též střední moždíř ráže 210 mm, ale během války se odehrály pouze zkoušky několika prototypů, a tudíž sériovou verzi zavedla do služby až armáda Československa pod označením vz. 1918.

Horská děla pro alpskou frontu
Rakousko-uherská armáda samozřejmě musela počítat také s válečnými operacemi v Alpách a Karpatech a na Balkáně, pro které udržovala kvalitní horské jednotky. Ty logicky potřebovaly i dělostřeleckou podporu, takže se Škoda Plzeň zabývala také produkcí horských děl. Nejdříve je vyráběla zejména pro zahraniční odběratele, kdežto vojsko císaře pána dlouho spoléhalo na starý německý 7cm horský kanon M. 99 s bronzovou hlavní. Až v roce 1909 přijalo do služby i škodovácký horský kanon M. 09, byť také u něj si vynutilo hlaveň z bronzu. Průlom se tudíž dostavil až po vypuknutí „Velké války“ v podobě 75mm horského kanonu M. 15, jenž se záhy objevil na alpské frontě. Paradoxní ovšem bylo, že Italové mohli použít velmi podobné zbraně M. 12 ze zabavené dodávky pro Čínu. Plzeňské kanony s ocelovou hlavní střílely na dálku asi 7 km a daly se rozložit na pět nebo šest dílů (tím „volitelným“ šestým byl ochranný štít), které přenášeli soumaři, popř. i vojáci. O rok později zavedla rakousko-uherská armáda do výzbroje též horskou houfnici značky Škoda. Je třeba zdůraznit, že takové zbraně tehdy vyráběly pouze tři firmy na světě. Také horské houfnice z Plzně nejprve směřovaly do zahraničí, než se pro ně rozhodla i domácí armáda. Nové dělo dostalo označení M. 16 a dovedlo pálit granáty ráže 100 mm o váze 16 kg na dálku 8 km. V zájmu usnadnění dopravy se dalo rozmontovat na tři části. Ve své době se jednalo o zbraň světové úrovně, což dokládá též fakt, že poslední „šestnáctky“ vydržely v některých armádách sloužit až do 50. let.

Lehká váha do zákopů
Plzeňská Škoda se proslavila zejména coby výrobce polních a těžkých děl, ovšem to rozhodně neznamená, že by opomíjela systémy lehčích kategorií. Vyrobila např. několik typů minometů a pustila se i do zákopového kanonu, který měl být co nejlehčí, aby mohl pěšákům v zákopech poskytovat flexibilní přímou palebnou podporu. První prototypy zbraně ráže 37 mm prodělaly testy na frontě již v říjnu 1915, což přineslo dosti povzbudivé výsledky, takže ještě téhož roku nová zbraň vstoupila do služby jako pěchotní kanon (Infanteriegeschütz) M. 15. Vážil 85 kg a pálil granáty o hmotnosti 0,65 kg na teoretickou maximální dálku okolo 2200 m, byť efektivní mířený dostřel byl méně než poloviční. Tříčlenná obsluha ho mohla snadno přenášet, popř. jej doplnit dvojicí kol, takže se dal i tahat. Pro to mohla sloužit buď lidská síla, nebo psí spřežení, které sice působilo skutečně komicky, ale vcelku se osvědčilo. Samotný kanónek ovšem budil rozporné dojmy, jelikož nabízel poměrně malou ničivou sílu a ve frontových podmínkách dost vadila též složitost jeho třínohé lafety. Druhou z uvedených slabin měla vyřešit varianta, která dostala jednoduchou dvoukolovou lafetu a vstoupila do služby jako polní kanon M. 16. Vedle toho se pracovalo i na výkonnějším pěchotním kanonu kalibru 47 mm, ovšem testy provedené v roce 1917 nedopadly nejlépe a projekt byl ukončen. Plzeňská firma však z těchto prací vyšla při svém meziválečném vývoji protitankových kanonů.
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