Zrození „osmaosmdesátky“:
Legendární německý protiletadlový kanon

Německý protiletadlový kanon ráže 88 mm patří mezi nejznámější zbraně druhé světové války, ale jeho kořeny sahají až do první světové války a samotný kalibr 88 mm se užíval již koncem 19. století. Ve své době šlo o mimořádně účinnou zbraň, která vedle vysokých výkonů nabízela i pozoruhodný evoluční potenciál.

„Osmaosmdesátka“ (v němčině zvaná „Acht-acht“) se dá bez nadsázky popsat jako kultovní a fenomenální konstrukce zbraně. Opravdu mimořádně se povedla, o čemž jistě nejvíc vypovídá skutečnost, že se velice osvědčila proti vzdušným, pozemním i námořním cílům. 88mm kanon se totiž nejvíce proslavil jako protiletadlová zbraň, která se poté ukázala i jako výtečný nástroj proti tankům, ale kořeny vývoje tohoto kanonu leží u námořnictva. Právě některé válečné lodě Kaiserliche Marine totiž dostaly vůbec první 88mm kanony a právě na bázi této konstrukce se v roce 1916 zrodila první pozemní „osmaosmdesátka“ pod označením K-Zugflak L/45. Dosud zůstává vcelku málo známou zbraní, byť jeden opravdu pěkně dochovaný exemplář lze spatřit v muzeu americké armády na základně Aberdeen.

Děla proti torpédovým člunům
Na první pohled to může vypadat podivně, dá se však říci, že zrod 88mm kanonu představoval odpověď na veliký rozmach torpéd ve druhé polovině 19. století. Tyto zbraně totiž znamenaly zásadní přelom v rozložení sil válečných plavidel, neboť i malý člun s torpédy dokázal ohrozit mnohem větší bitevní loď či křižník. Náhle již neplatilo, že velké lodě jsou před malými úplně nebo téměř v bezpečí. Objevila se tedy nová kategorie válečných plavidel střední velikosti, jež měla bojovat proti torpédovým člunům, takže dostala označení „torpedo boat destroyers“, pak už pouze „destroyers“, v češtině „torpédoborce“. Tyto lodě musely být rychlé, ovšem zároveň musely nést účinnou výzbroj, která by dokázala zasáhnout malé a hbité čluny. Správnou volbu nabízely kanony středních ráží, jež poskytovaly vysoké úsťové rychlosti a následně se dostaly i na paluby velkých bitevních lodí a křižníků coby sekundární výzbroj. Příkladem takové nové zbraně se stal právě Kruppův kanon ráže 88 mm, jenž oficiálně vstoupil do služby v roce 1889 a nesl oficiální jméno „8,8-cm SK L/30“. Zkratka SK (Schnellladekanone) sice doslova říkala, že jde o rychlopalný kanon, avšak v Německu měla ve skutečnosti stejný význam jako britská zkratka QF (Quick Fire). Technicky vzato se proto netýkala rychlosti palby, nýbrž uváděla, že kanon používá kovové nábojnice, nikoli textilní kartuše. Údaj L/30 pak říkal, že zbraň měří na délku 30 násobků ráže. První „osmaosmdesátka“ se objevila na řadě hladinových lodí a potom i na ponorkách, ovšem admirálové jevili zájem o zvýšení výkonů. Toho se relativně jednoduše dosáhlo prodloužením hlavně, a proto byl v roce 1901 zaveden 88mm kanon SK L/35 a v roce 1905 následovala zbraň SK L/45. Delší hlavně se opravdu odrazily v lepších výkonech, neboť maximální nepřímý dostřel vzrostl z přibližně 8 km na téměř 12 km. V praxi se však zpravidla pálilo přímo a na mnohem kratší vzdálenosti, protože primárním posláním „osmaosmdesátek“ zůstávala obrana flotily před útoky torpédových člunů.

První protivzdušné improvizace
Tak tomu samozřejmě bylo i během první světové války, jenže převaha britského námořnictva způsobila, že velká část císařových pyšných bitevníků mohla jen čekat v přístavech a nemohla se účastnit větších bojových akcí. Z některých velkých plavidel se proto demontovala výzbroj, která se poté přesunula na zem a užívala se v pozemních frontových bojích, ačkoli ji zpravidla pořád obsluhovali příslušně vyškolení němečtí námořníci. Takové uplatnění proto čekalo také část palubních 88mm kanonů, jež byly umístěny do pozemních palebných postavení. Sloužily mj. jako nástroje pobřežní obrany německých přístavů a loděnic, avšak některé se dostaly také na flanderskou frontu. Právě tam se v rámci improvizace začaly používat i pro protiletadlovou obranu, což sice zdánlivě leželo značně daleko od jejich původního poslání, ale ve skutečnosti existovala i nemalá podobnost. Torpédový člun i letoun totiž představovaly křehké, ale malé a rychlé cíle, proti nimž se muselo pálit s velkým předsazením, a to ideálně ze zbraně s vysokou úsťovou rychlostí. To byl koneckonců rovněž důvod, proč většina velmocí záhy po vypuknutí první světové války zjistila, že nemá vlastně žádné účinné protiletadlové zbraně. Prováděly se experimenty s montáží běžných polních děl na nové lafety s vyšším rozsahem náměru, ovšem zásahy představovaly spíš otázku velkého štěstí, jelikož úsťová rychlost těchto děl byla prostě příliš nízká na to, aby se dalo efektivně mířit. Navíc neustále rostly výkony letadel, která byla schopna létat rychleji a ve větších výškách, takže logicky rostly i požadavky na protiletadlové kanony. Němci sice používali Kruppova děla ráže 77 mm vytvořená proti balonům a vznikaly i nové kanony této ráže včetně (tehdy velmi progresivních) samohybných verzí na podvozcích automobilů, ale ani to nestačilo. Jako velmi vážný problém se začaly vnímat přibývající nálety britských těžkých bombardérů, z nichž některé se pohybovaly ve výškách prakticky na hranici dostřelu německých kanonů, o šanci na zásah nemluvě.

Kanony ráže 80, 88 a 105 mm
Mezi nepočetné výjimky ale náležely právě původně námořní kanony kalibru 88 mm, které to dokázaly, a proto vzbudily zájem německé generality. Zbraně pocházející od Kriegsmarine se jevily jako dobrý základ, zásadní nevýhodu však představovala montáž na statických lafetách, které neumožňovaly rychlou změnu pozice. Armáda požádala zbrojovky o nová protiletadlová děla, ale s tím, že mají být (pokud možno) mobilní. Hmotnost těchto zbraní sice nedovolovala montáž na nákladní automobily, která se uplatňovala u 77mm kanonů, nabízelo se však řešení ve formě tažených přívěsů, případně také železničních vagonů. Vývojové projekty se rozběhly u dvou největších výrobců výzbroje vilémovské armády, tzn. u podniků Krupp a Rheinmetall, z nichž druhý byl podle jména svého zakladatele známý též jako Ehrhardt. Armáda tak dostala dvě sady návrhů, z nichž ta od společnosti Rheinmetall obsahovala kanony ráže 88 a 105 mm, kdežto Krupp přidal ještě projekt kanonu ráže 80 mm. Generálové v každém případě podpořili všechny návrhy, a tak se vyvíjelo celkem pět různých, byť technicky velmi podobných zbraní. Kanony se nalézaly na křížových lafetách se čtyřkolovými podvozky, jež byly optimalizovány pro motorovou trakci. Krupp použil u svého přívěsu masivní kovová kola, kdežto Rheinmetall sáhnul ke kolům s pneumatikami. Kanony kalibru 105 mm se vyráběly také v dalších verzích, jelikož firmy Krupp i Rheinmetall dodávaly i stacionární zbraně a Rheinmetall navíc kanon na železničním podvozku. 105mm děla se ovšem příliš neosvědčila, neboť sama zbraň bez lafety vážila kolem čtyř tun a každý náboj vážil 25 kg, což samozřejmě velmi komplikovalo přesuny a obsluhu. Nakonec proto obě německé zbrojovky během první světové války vyrobily jenom něco přes čtyřicet protiletadlových kanonů ráže 105 mm, které sloužily pro střežení některých strategicky důležitých objektů v týlu. Mezi takto chráněné objekty nakonec příznačně patřily i areály samotných společností Rheinmetall a Krupp.

Označení pro pokusnou službu
Jako optimální se ale nejevily ani kanony ráže 80 mm, kterých firma Krupp postavila 78 kusů. Sice nabízely dobrou pohyblivost i snadnou obsluhu, ovšem balistické výkony nepostačovaly, takže generálové a představitelé obou zbrojařských korporací dospěli ke shodnému názoru, že cestu vpřed a správný kompromis reprezentuje protiletadlový kanon ráže 88 mm. V roce 1916 se proto definitivně rozhodlo o preferenci tohoto kalibru a do arzenálu císařské armády byla o rok později zavedena zbraň s názvem „8,8-cm K-Zugflak L/45“. Termín „Zugflak“ uváděl, že jde o tažený protiletadlový kanon (Zugflugabwehrkanone), písmeno K upřesňovalo určení pro motorovou trakci (Kraft) a údaj L/45 samozřejmě sděloval délku zbraně v násobcích ráže. Zde je ale nutno zdůraznit, že označení neobsahovalo rok vstupu do výzbroje, protože se zdá, že se nejednalo o definitivní přijetí do řadové služby, nýbrž spíše o službu pokusnou. O tom ostatně svědčí i skutečnost, že pod uvedeným označením figurovaly hned dva odlišné, ačkoli podobné typy od konkurenčních firem. Německá armáda totiž patrně chtěla oba nejprve prověřit, aby si pak vybrala jeden definitivní, jenž by následně dostal označení včetně roku oficiálního vstupu do služby. Některé zdroje sice používají názvy „Flak 16“ či „Flak 17“, jenže dobové německé dokumenty takové termíny neobsahují. Jedná se zřejmě o označení vzniklá až po válce, kdy je užívali zástupci vítězných velmocí a snad také německý Reichswehr, ale během první světové války byly kanony známy skutečně jenom jako K-Zugflak. Obecně se soudí, že armáda chtěla rozhodnout ve prospěch Kruppova kanonu, jelikož se dochoval armádní dokument navrhující, aby se na jeho sériových dodávkách perspektivně podílela také společnost Rheinmetall. Velká část údajů o činnosti a plánech firmy Rheinmetall se však nezachovala, neboť byla zničena při náletech za druhé světové války, a tak panuje určitá nejistota. Onen návrh se ovšem evidentně nerealizoval a každá zbrojovka vyráběla vlastní kanon.

Nastavování náměru a odměru
Onen nálet ovšem způsobil, že není přesně znám počet vyrobených „osmaosmdesátek“, neboť produkce značky Rheinmetall se dá jen odhadovat. Zpravidla se soudí, že vyrobila asi 60 kusů svých kanonů, kdežto v případě kanonu firmy Krupp se spolehlivě ví, že armáda převzala 160 sériových exemplářů. Oba kanony byly každopádně zkonstruovány značně podobně a užívaly horizontálně pracující klínový závěr, který byl převzat (stejně jako další prvky) od námořních 88mm kanonů. Systém tlumení zahrnoval dvě součásti, a sice hydraulickou zákluzovou brzdu pod hlavní a pneumatický tlumič nad hlavní. Hlaveň se závěrem byly usazeny na kolébce, jež umožňovala nastavování náměru až do maxima 70 stupňů. Mechanismus nastavování náměru zahrnoval dva propojené prvky, z nichž první určoval větší hodnoty náměru podle střeleckých tabulek, což bylo nutné pro základní zamíření kanonu při příletu nepřátelských letadel. Druhý prvek pak sloužil pro přesnější nastavování hodnoty náměru při vlastní palbě. Oba prvky byly konstruovány jako části planetového soukolí, které ovládali za pomoci točidel dva muži stojící po pravém boku kanonu. Třetí muž se staral o nastavení odměru, resp. o otáčení křížové lafety s kolébkou, což se dalo uskutečňovat točidly z levé i pravé strany. Lafeta měla kruhový odměr a při střelbě se opírala o masivní podpěry, které se vysouvaly ze spodní části. Další dva vojáci nabíjeli munici o hmotnosti 9,6 kg. Vlastní střelbu spouštěl už zmíněný muž, jenž ovládal ono točidlo pro přesnější nastavení odměru, a šestým členem obsluhy byl velitel. Dobře vycvičená obsluha mohla dosáhnout nejvyšší kadence zhruba 10 ran za minutu a kanon nabízel skutečně výborné balistické výkony. Teoretický dálkový dostřel činil skoro 11 km a tabulková hodnota výškového dostřelu se uváděla jako 6850 m, přestože v praxi v takových výškách létalo velmi málo potenciálních cílů. Přesné míření bylo ostatně v tehdejších podmínkách značně obtížné a bylo třeba zohledňovat i technická omezení munice.

Evoluce časovačů pro granáty
Zbraně od firem Krupp a Rheinmetall používaly identickou 88mm munici, která spadala mezi tříštivé, resp. především střepinami působící náboje. Efektivita takového granátu však logicky velmi závisela na správném místě exploze v blízkosti nepřátelského letadla, což kladlo nároky na kvalitu časovaných zapalovačů. Právě to ale tehdy představovalo problém, protože tehdejší úroveň miniaturizace nejdříve nestačila na adekvátně přesné zapalovače, jež by se mohly vejít do 88mm granátu a dokázaly by ustát i enormní hodnotu přetížení při výstřelu. Zejména právě onu odolnost se dlouho nedařilo vyřešit, a proto se na počátku musely používat zapalovače na bázi zápalných šňůr. Nastavením délky šňůry se určovala doba hoření, resp. moment výbuchu granátu v potřebné výšce, pro což existovaly speciální tabulky. Jistě si lze ovšem domyslet, že takovéto časování už z podstaty nebylo příliš přesné, což se podepisovalo na značně variabilní efektivitě palby. Teprve v roce 1918 se začal dodávat nový zapalovač Doppelzüse 16 A2, jenž sázel na opravdu miniaturní a současně velmi odolný hodinový strojek. K nastavení okamžiku exploze se užívalo otáčení klíčkem zasunutým do otvoru ve střele, což bylo zákonitě mnohem přesnější, díky čemuž rostla i účinnost palby. K užitečnosti „osmaosmdesátek“ přispívala také (pochopitelně na tehdejší dobu) výborná pohyblivost, o kterou se staraly motorové tahače. Pro přesuny kanonů značky Krupp sloužil tahač Daimler KDL s motorem s výkonem 75 kW, jenž udělil celé soupravě rychlost 25 km/h. Tahání kanonů firmy Rheinmetall pak zajišťovaly vozy od značky Ehrhardt, jež se však vyznačovaly horší terénní průchodností, což znamenalo, že se tyto kanony používaly spíše v týlu, zatímco ty Kruppovy operovaly také na frontě. Společnost Krupp svou zbraň dále zlepšovala a v roce 1919 chtěla předvést modernizovanou verzi. Tomu sice zabránil rychlý konec války, jenže Kruppovi inženýři pracovali dál a z jejich snahy vzešla ona budoucí legendární podoba „osmaosmdesátky“.
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Parametry protiletadlových kanonů K-Zugflak
Výrobce zbraně
Krupp
Krupp
Rheinmetall
Ráže hlavně
80 mm
88 mm
88 mm
Délka hlavně
3,600 m
3,960 m
3,965 m
Celková hmotnost
2610 kg
3010 kg
2795 kg
Minimální náměr
0 stupňů
0 stupňů
–4 stupně
Maximální náměr
70 stupňů
70 stupňů
70 stupňů
Úsťová rychlost
715 m/s
785 m/s
785 m/s
Dálkový dostřel
10 100 m
10 800 m
10 800 m
Výškový dostřel
6450 m
6850 m
6850 m

Další vývoj legendární zbraně
Versailleská mírová dohoda znamenala pro Německo mj. zákaz vývoje dělostřeleckých zbraní a dalších typů vojenské techniky, ale tyto restrikce se rozsáhle porušovaly či obcházely. Právě díky tomu vznikly i slavné „osmaosmdesátky“ pro Hitlerovu armádu, avšak jejich vývoj začal dlouho před nástupcem nacismu. Inženýři společnosti Krupp totiž v podstatě nikdy nepřerušili práce na evoluci povedených zbraní z první světové války, ale dočasně je přesunuli za hranice Německa, a to ke švédské firmě Bofors, kde byla rodina Kruppů též významným akcionářem. Projekty protiletadlových zbraní nové generace se tedy objevovaly již na konci 20. let, ačkoliv na začátku se sázelo na kalibr 75 mm. Němečtí generálové i zahraniční klienti podniku Bofors však požadovali výkonnější zbraň, takže se Kruppovi experti vrátili k ráži 88 mm a roku 1927 představili projekt nového kanonu této ráže. Již o rok později postavili prototyp, jenž v utajení prodělal armádní zkoušky v Německu, kde vzbudil velké nadšení. Jeho konstrukce zahrnovala prvky z 88mm kanonů Krupp i Rheinmetall z první světové války, ovšem přinášela také jednu zásadní novinku v podobě poloautomatického závěru, jenž byl poháněn energii zpětného rázu. Po každém výstřelu se tudíž automaticky otevíral a vyhazoval nábojnici, načež obsluze stačilo jen vložit nový náboj do podavače. Tato úprava přispěla ke zvýšení rychlosti palby, která tedy vzrostla z původních 10 na 15 výstřelů za minutu.
Kanon dostal oficiální vojskové označení Flak 18 (běžně psáno i v podobě FlaK 18), což mělo inspektory spojenecké komise přesvědčit, že zbraň vznikla ještě v roce 1918, takže neporušuje onen smluvní zákaz vývoje. Velice podobně tomu bylo i u řady dalších dělostřeleckých zbraní od německých zbrojovek v této době, byť není známo, nakolik byli spojenečtí inspektoři tímto trikem opravdu ošáleni a nakolik tyto záležitosti spíše v tichosti tolerovali. Adolf Hitler potom Versailleskou dohodu stejně vypověděl a Německo začalo zbrojit naprosto otevřeně, byť triky jako tento pochopitelně přispěly k tomu, že hned na začátku byla k dispozici řada nových typů zbraní. Sériová produkce kanonu Flak 18 se rozběhla v roce 1933. Od starých 88mm zbraní se nový vzor lišil také tím, že konstrukce byla uzpůsobena pro masovou výrobu a že mnohé jeho komponenty nevyžadovaly speciální vybavení na výrobních linkách zbrojovek, a tak je mohly dodávat i např. automobilové a jiné strojní firmy. Kromě sériové výroby běžel i vývoj dalších, výrazně vylepšených modelů, které pak dostaly označení Flak 36 a Flak 37 a odlišovaly se mj. dvoudílným provedením hlavně, a tudíž se opotřebené části mohly snadněji vyměnit. Mezitím již nová „osmaosmdesátka“ prodělala i první bojové nasazení, protože menší počet kusů patřil do arzenálu německých expedičních sil ve Španělsku.
Kanon Flak 18 se tam samozřejmě osvědčil jako účinná protiletadlová zbraň, zvláště efektivní byl proti republikánským bombardérům. Němečtí vojáci jej však potom začali používat i proti pozemním cílům, a to se spektakulárními úspěchy. Vysoká úsťová rychlost (asi 840 m/s) totiž při přímé palbě znamenala velice plochou dráhu střely, díky čemuž mohla „osmaosmdesátka“ mimořádně přesně pálit na pohyblivé pozemní cíle, zvláště tanky. Ve skutečnosti tak již právě ve Španělsku začala kariéra 88mm kanonu jako skvělé protitankové zbraně. Často se sice říká, že k tomuto použití „Flaku“ se sáhlo až za druhé světové války v západní Evropě, když Němci museli čelit těžce pancéřovaným tankům Britů a Francouzů, ovšem fakticky jen „oživili“ cosi, co vyzkoušeli už před několika roky proti sovětským tankům španělských republikánů. To, co začínalo jako spíše nouzová nebo pokusná improvizace, se tedy záhy proměnilo ve standardní praxi. Proti pozemním cílům se nejdříve pálilo standardní protiletadlovou tříštivou municí, ale německé zbrojovky pochopitelně rychle vytvořily též protipancéřové průbojné střely. Od toho již zbýval jen krok ke speciálnímu protitankovému kanonu ráže 88 mm, který tedy vstoupil do výzbroje pod jménem PaK 43. V té době už koneckonců existoval též 88mm kanon pro tanky, tedy proslulý KwK 36 pro obávaný obrněnec Tiger.
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