Zrození minometů:
Nové zbraně pro zákopovou válku

Pokud se mluví o dělostřeleckých zbraních éry první světové války, zpravidla jde o polní kanony či houfnice, horská děla a obléhací moždíře. Velice důležitou roli však hrály také méně nápadné, ale účinné zákopové a pěchotní minomety. Dokonce lze říci, že minomety se od „Velké války“ změnily vlastně jen málo.

Minomety obvykle představují velmi jednoduché, téměř primitivní zbraně, avšak přesto (nebo možná právě proto) dosud patří mezi významné položky v arzenálu současné pěchoty. Kořeny této kategorie zbraní sahají do rusko-japonské války, kdy byl vyroben a použit první minomet carské armády, ale největší rozmach znamenala až západní fronta první světové války, jelikož tento druh konfliktu přinášel zcela nové požadavky. Generálové chtěli pro pěšáky jednoduché a snadno přepravitelné zbraně, které by zajistily palebnou podporu v obraně i útoku. Právě tak se zrodil moderní minomet, jehož základní koncepce se tak už přes sto let nezměnila, přestože jeho vznik provázely rovněž kuriozity a slepé uličky, mezi něž patřily mj. rakouské minomety pracující na bázi využití energie stlačeného vzduchu.

Projekt dvou ruských vojáků
Hned na úvod je nezbytné zdůraznit či objasnit jednu terminologickou zvláštnost. V angličtině se vyskytuje slovo „mortar“, jež označuje dvě příbuzné, avšak přesto odlišné koncepce zbraní, pro které má čeština dvě různá slova, a to „moždíř“ a „minomet“. Obdobně dvojznačné je také francouzské slovo „mortier“, zatímco např. němčina a ruština mají pro ony konstrukce odlišné pojmy („Mörser“ a „Minenwerfer“, resp. „mortira“ a „minomjot“). Moždíře vlastně patří mezi nejstarší kategorie palných zbraní, neboť se objevily již na konci středověku a používaly se až do druhé světové války. Většinou se jednalo o těžké zbraně s krátkými hlavněmi velkých ráží, které s vysokým úhlem náměru pálily mohutné střely s množstvím trhaviny. Nejčastěji se tedy uplatňovaly při obléhání a ničení pevností, ale občas sloužily také naopak pro obranu pevností a pobřeží. Z dnešního pohledu šlo o vlastně o specializované těžké houfnice. Vznik minometu se většinou datuje do rusko-japonské války (1904–1905), během níž Japonci obléhali i ruskou pevnost Port Arthur. Obránci hledali nějakou metodu, jak účinně ničit zákopy či jiné překážky na straně útočníků. S jedním nápadem tedy přišli i dělostřelecký důstojník Leonid Nikolajevič Gobjato a námořník Sergej Nikolajevič Vlasjev, kteří usadili hlaveň 47mm lodního kanonu na dvoukolovou lafetu a použili ji pro střelbu speciální municí. Ta měla zadní tyčovou část, která se zasouvala do hlavně, a rozměrnou přední část s výbušninou a stabilizačními křidélky, jež se nacházela mimo hlaveň; jednalo se tedy o nadkaliberní střelu. Výsledná zbraň pálila s velkým úhlem náměru a v boji se velmi osvědčila, takže vzbudila také zájem u dalších armád či firem, jejichž odborníci konflikt sledovali. Přední část nové střely vznikla na bázi námořní miny, což zbrani získalo název „minomet“. Část expertů sice prvenství Gobjata a Vlasjeva zpochybňuje, neboť již od 80. let 19. století se konaly pokusy s lehkými moždíři, které měly hodně podobné vlastnosti (což koneckonců potvrzuje i příbuznost obou kategorií), avšak nesporné je, že ruská armáda jako první nasadila minomet v reálném boji.

Rozmach německých zbraní
Onen zájem, který ruský dělostřelecký vynález vyvolal, měl ovšem ve většině zemí jen krátké trvání. Vysocí důstojníci totiž většinou předpokládali, že budoucí konflikt se ponese ponejvíce ve znamení rychlých manévrových operací, a tudíž se jim zbraň k destrukci zákopů zdála jako nevhodná či příliš specializovaná. Realizovaly se sice četné experimenty s minomety, dosti se angažovala mj. plzeňská Škoda, ale generálové zpravidla tyto nápady zamítali. Našla se pouze jedna výjimka, a sice armáda císařského Německa, jejíž důstojníci zjevně rozpoznali potenciál ruského vynálezu a pochopili, že nabízí širší uplatnění. Němci totiž (správně) očekávali, že ve válce budou muset zdolávat francouzské pevnosti, takže věnovali nemalou pozornost zbraním pro obléhací operace. Dominantní úlohu sehrávaly těžké moždíře (z nichž se později vyvinula proslulá „Tlustá Berta“ ráže 420 mm), ovšem zbrojovky obdržely i kontrakty na menší zbraně včetně minometů. V roce 1913 tak vstoupil do služby zákopový střední minomet ráže 170 mm s max. dostřelem okolo 1600 m. Krátká hlaveň pálila 50 kg vážící střely s vysokým náměrem, což zákonitě znamenalo rovněž velmi strmý úhel dopadu, takže rostla šance, že střela dopadne přímo do zákopu. To představovalo výrazný rozdíl oproti běžným polním dělům, u nichž byla tato šance podstatně menší. Další výhodu znamenal paradoxně fakt, že minomet měl poměrně nízkou úsťovou rychlost. Na munici tudíž působilo menší zrychlení, a proto se daly používat i méně stabilní, avšak levnější a dostupnější trhaviny, kdežto citlivý a drahý trinitrotoluen mohl sloužit jako náplň v munici kanonů a houfnic. Vedle 170mm středního minometu byl zaveden do služby i obdobně řešený těžký minomet ráže 250 mm, jenž odpaloval 97 kg vážící miny na téměř kilometrovou vzdálenost. Osvědčil se jako obléhací zbraň, díky své pohyblivosti byl též efektivním nástrojem zákopového boje a dočkal se modernizace s delší hlavní, kdežto 170mm zbraně se užívaly i k ničení zátarasů z ostnatého drátu a dalších překážek. Skutečný průlom se ale dostavil až s jiným německým typem minometu.

Spektrum lehkých minometů
Vstoupil do výzbroje krátce před začátkem první světové války a na pohled působil jako malý kanon s krátkou hlavní kalibru 75,8 mm. Dostal jméno 7,58-cm leichter Minenwerfer (leMW) a stejně jako jeho větší příbuzní pocházel od zbrojovky Ehrhardt (pozdější Rheinmetall) a měl úsťové nabíjení a hydraulické válce pro ztlumení zpětného rázu. Pálil z podstavce, ke kterému se kvůli transportu připojovala kola, ale celou zbraň o váze 220 kg mohla také přenášet šestice vojáků. Právě to představovalo ohromnou výhodu, jelikož lehký minomet disponoval značnou mobilitou, a tudíž se dal nejen snadno přemisťovat v liniích zákopů při jejich obraně, ale mohl se zapojovat také do ofenzivních akcí. Nabízel dostřel cca 1300 m a zkušená obsluha dokázala vystřelit i více než šest ran za minutu. Německá pěchota takto získala velmi účinný prostředek palebné podpory, který samozřejmě vzbudil zájem a respekt i u dalších armád, které zpravidla postupovaly odlišnými cestami. Tak např. Rusové se drželi koncepce, se kterou přišli Gobjato a Vlasjev, takže používali vesměs lehké minomety s nadkaliberní municí. Mezi známé typy se řadily zbraně konstruktéra Lichonina, z nichž první měla hlaveň ráže pouze 20 mm, u druhého vzoru se ovšem průměr hlavně zvětšil na osvědčených 47 mm. Do hlavně se zasunovala zadní část masivní střely se stabilizačními křidélky. Zbraň vážila něco přes 90 kg, zatímco hmotnost střely činila 21 až 23 kg. Konstrukčně podobný byl i francouzský lehký minomet, který navrhl ženijní důstojník Duchêne. Do výbavy jej prosadil generál Jean Dumézil a jeho výroba běžela ve zbrojovce Batignolles, takže se minomet označuje také jako Dumézil-Batignolles. Oficiální název zněl „Mortier de 58 mm No 2“, avšak prostí vojáci zbrani většinou říkali „Crapouillot“, tedy „Žabák“, protože zboku trochu opravdu připomínala žábu. Podobně jako ruské minomety užívala nadkaliberní miny a mezi její výhody patřilo široké spektrum těchto min, kam spadalo nejméně šest typů s různými parametry. Podle aktuální potřeby se tak daly střídat lehčí náboje s delším dostřelem a těžší granáty s kratším dosahem.

Ověřování různých koncepcí
Francouzská armáda samozřejmě zařadila do služby rovněž další typy minometů, např. 75mm střední minomet vz. 1915 značky Schneider nebo těžký minomet ráže 150 mm systému Fabry. První z nich převzal projektily od slavného 75mm rychlopalného kanonu, které mohl vystřelit na dálku cca 1700 m, zatímco druhý nabízel se 16 kg vážícími minami dostřel zhruba 2000 m. Mezi francouzskými zákopovými minomety stál na špičce 240mm minomet firmy Batignolles s municí o hmotnosti 80 kg. Existovaly rovněž minomety kalibru 270 mm, jež sloužily hlavně pro obléhací operace, což potvrzovalo jejich příbuznost s moždíři, pro něž se ve francouzštině ostatně užívá (jak již bylo zmíněno) stejné slovo. Vývoj však pochopitelně pokračoval také na straně Centrálních mocností, takže v Německu vznikly další lehké minomety, např. zbraň ráže 91,5 mm od inženýra Heinricha Lanze. Šlo o velmi jednoduchou konstrukci s hladkou hlavní, která v zájmu nízké ceny užívala i dřevěné součásti. Kromě jednoduchosti a nízké ceny patřila mezi výhody také skutečnost, že střelba nebyla příliš nápadná, zatímco u většiny minometů se vytvářel velký oblak dýmu, jenž pozici zbraně rychle prozrazoval. Ostatně také zejména proto se některé země vydaly cestou pneumatických minometů (Luftminenwerfer), které pro střelbu využívaly účinek stlačeného vzduchu, takže nevznikal žádný dým, ale parametry těchto zbraní samozřejmě zaostávaly za konkurencí. Nejvíc vzduchových minometů sloužilo v ozbrojených silách Rakouska-Uherska, které však začaly kupovat též německé Lanzovy minomety. Systém Lanz se osvědčil natolik, že se v carském Rusku začaly vyrábět kopie ukořistěných zbraní, jež nesly označení GR (germano-russkij). Další zajímavou zbraň německého původu reprezentuje tzv. Priestwerfer („Knězův vrhač“), v zásadě velice lehký vrhač malých střepinových granátů, jehož přezdívka vycházela z faktu, že jej (údajně) vymyslel kněz. Formálně se označoval jako Granatwerfer vz. 16, s granátem o váze 1,9 kg nabízel dostřel do 500 m a jedná se o ukázkový příklad tzv. násadkového nebo tyčového minometu.

Stokesův přelomový vynález
Tyto zbraně vlastně „obracejí“ normální princip minometu, jelikož místo klasické hlavně mají dlouhou tyč, jež se zasunuje do duté zadní části projektilu. Výhodu logicky reprezentují menší rozměry samotné zbraně, kdežto nevýhodou je fakt, že onen dutý prostor zabírá místo, kam by se jinak dalo umístit více prachu či trhaviny, a tak munice z těchto zbraní obvykle mívá menší dosah a ničivost. S tyčovými minomety (anglicky „spigot mortars“) experimentovali i Britové ve snaze najít adekvátní odpověď na německý 75,8mm lehký minomet, posléze však přece jen dali přednost klasickému řešení. Zařadili do služby mj. dvoupalcový (51mm) střední minomet či šestipalcový (152mm) střední minomet systému Newton, ale rozhodující přelom se dostavil roku 1916, kdy se svým nápadem přišel Frederick Wilfred Stokes. Předložil novou a nesmírně jednoduchou konstrukci minometu s hladkou hlavní připojenou k základové desce, jež tlumila zpětný ráz. Miny se zkrátka jen vsouvaly do hlavně, sklouzly dolů a sám náraz zajistil iniciaci zápalky u prachové náplně v zádi miny. Stokesova zbraň měla kalibr 81 mm, tj. 3,2 palce, byť se standardně označuje jako třípalcový minomet. Britská armáda jej nejprve odmítla, avšak za vynálezce se postavil tehdejší ministr výroby munice (a později premiér) David Lloyd George a zbraň se začala masově vyrábět. Stokesův minomet si okamžitě získal oblibu vojáků, jelikož byl nesmírně jednoduchý a účinný. Díky hmotnosti 47 kg se dal snadno přenášet a umožňoval takřka neuvěřitelnou kadenci, protože zkušená obsluha dokázala vystřelit až 25 ran za minutu, byť ustálená rychlost činila „jen“ 6 až 8 ran za minutu. Standardní munice byla tříštivá, ovšem často se užívaly i kouřové miny a občas také miny s náplní otravných plynů, což byla ostatně i praxe běžná v jiných armádách. Pokud se občas debatuje o autorství prvního minometu vůbec, neexistuje žádný spor o to, že Stokes vytvořil první moderní pěchotní minomet, jenž se potom stal vzorem i pro zbraně v dalších státech. Desítky zemí dosud vyrábějí a používají minomety, které představují modernější obdoby Stokesova nápadu.
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Minomety z Plzně a Brna
Do vývoje a výroby minometů pro armádu Rakouska-Uherska se samozřejmě zapojily i firmy z průmyslově velice vyspělých českých zemí v čele s plzeňskou továrnou Škoda. Ta již v roce 1908 vyzkoušela a nabídla armádě svůj první minomet ráže 320 mm a posléze i další typy, ale vídeňský „erár“ je tehdy odmítl. Poziční charakter první světové války však znamenal rychlou změnu názoru, a tudíž se na přelomu let 1914 a 1915 rozběhla v Plzni sériová výroba několika minometů. Nejznámějším a nejrozšířenějším byl 140mm vz. 15, jenž měl drážkovanou hlaveň a byl instalovaný na pevné lafetě, ke které se při přesunu připojovala kola. Střely o váze 16 kg vrhal na vzdálenost cca 860 m. Obdobně řešený byl později vyvinutý 260mm minomet vz. 17, jenž s 83 kg vážícími granáty poskytoval dostřel kolem 1450 m. V Plzni se vyráběl také menší minomet vz. 17 kalibru 90 mm. Vedle značky Škoda se v tomto oboru angažovaly rovněž jiné firmy z českých zemí, zvláště z Brna. Tamní slévárny Ignaz Storek vyvinuly několik vlastních konstrukcí minometů, byť do sériové produkce postoupil jenom jediný, a sice 50mm minomet vz. 15, jenž užíval nadkaliberní munici a mezi vojáky dosáhl velké obliby. V Brně se vyráběly rovněž dvě pneumatické zbraně série Luftminenwerfer, a sice 120mm vz. 16 a 200mm vz. 16, které původně vznikly v Královopolských strojírnách (Brünn-Königsfelder Maschinenfabrik). Do sériové produkce se ovšem zapojily též další fabriky z moravské metropole, např. strojírny Brand & L’Huillier. 120mm pneumatický minomet vrhal 5 kg vážící granty na vzdálenost 800 m, kdežto 200mm zbraň s municí o hmotnosti 22,6 kg nabízela max. dostřel cca 1250 m. Tyto zbraně se nejvíce uplatňovaly na italské frontě a ještě několik let po válce je používala armáda Rakouské republiky. Řadu minometů rakousko-uherské armády samozřejmě zavedla též ČSR, ovšem kuriózní pneumatické typy se rozhodla nepřevzít, neboť v té době už bylo nepochybné, že se jedná pouze o technicky zajímavou slepou uličku.

Parametry některých minometů první světové války
Země původu
Rakousko
Německo
Německo
Británie
Francie
Označení typu
14-cm vz. 15
7,58-cm leMW
Lanz / GR
Stokes 3-inch
58 mm No 2
Ráže hlavně
140 mm
75,8 mm
91,5 mm
81 mm
58,3 mm
Délka hlavně
0,513 m
0,235 m
0,595 m
0,920 m
0,550 m
Hmotnost zbraně
220 kg
147 kg
106 kg
47 kg
75 kg
Hmotnost střely
16 kg
4,6 kg
3,8 kg
4,8 kg
16–45 kg
Max. dostřel
860 m
1300 m
500 m
730 m
1450 m
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