Austin Armoured Car:
Britský obrněnec pro ruskou válku

První světová válka byla vlastně první „válkou motorů“, neboť se jí významně účastnila obrněná motorová vozidla. Vedle tanků to byly obrněné automobily, mezi které náležel i britský Austin, který ale nejvíce bojoval na ruské frontě.

Automobily již od samého počátku vzbuzovaly velký zájem ozbrojených sil, protože nabízely pozoruhodnou pohyblivost, jež mohla sloužit pro přepravu nákladů i osob. Záhy se ale zrodila i myšlenka postavit na bázi nového vynálezu cosi jako miniaturní „dělový člun“, tedy vybavit automobil pancéřováním a střeleckou výzbrojí. A tak vznikly první obrněné automobily, které se ještě před vypuknutím první světové války objevily v arzenálu několika států. Jejích role se nakonec ukázala jako omezená (především proto, že zákopové boje neumožňovaly rozsáhlejší využití vozidel určených spíše pro silnice), několik typů obrněných automobilů však přece jen získalo určitý význam a zapsalo se do historie.

Požadavky carské armády
Carské Rusko na počátku 20. století nebylo právě vzorem pokroku, a to nejenom politicky, ale i vojensky a ekonomicky. Nové kategorie zbraní se prosazovaly pomalu a leckdy bylo potřeba využít zahraniční asistenci. Projevilo se to i při zavádění obrněných automobilů, jelikož ruský průmysl (např. závod Russo-Balt) je nedokázal zajistit v potřebné kvalitě a počtu, takže carská armáda musela kupovat pestrou škálu obrněnců nejen od zemí západní Evropy (mj. od značek Charron-Girardot-Voigt nebo Renault), ale také z Ameriky. Těsně po vypuknutí války v srpnu 1914 se ruská delegace vypravila do Británie, aby zjistila novinky na trhu, ale nenašla vozidlo splňující všechny požadavky, mj. dvojici kulometných věží. Ruská poptávka ale zaujala firmu Austin Motor Company z Birminghamu, jež nabídla, že zkonstruuje nový automobil, který by odpovídal ruským specifikacím. Tak se zrodil vůz s oficiálním jménem Austin Armoured Car, jenž byl postaven na podvozku osobního automobilu Austin Colonial. Pohon zajišťoval motor s výkonem 30 koní (22 kW) a čtyřstupňová převodovka. Vozidlo chránil ocelový pancíř o síle 3,5 až 4 mm dodaný továrnou Vickers, ale nejtypičtějším znakem byla dvojice válcových věží na stropě korby za kabinou řidiče. Každá z nich nesla kulomet Maxim na britskou munici ráže .303 (tedy 7,7 mm). Osádku tvořil velitel, řidič a dva střelci. Ruská armáda byla tedy konečně spokojena a 29. září 1914 objednala 48 sériových kusů, z nichž každý stál 1150 liber šterlinků a jejichž dodávky do Ruska začaly v prosinci 1914. Ještě před prvním nasazením do boje byly Austiny v Rusku opatřeny pomocným pancéřováním, jež chránilo kulomety vyčnívající z věží a příď budky řidiče; síla nového pancíře činila asi 7 mm.

Zkušenosti z prvních bojů
Austiny a další obrněné vozy byly v Rusku sestavovány do tzv. kulometných automobilových čet (pulemjotnyje avtomobilnyje vzvody), z nichž každá disponovala trojicí obrněnců a kromě nich i nezbytnou podporou. Tu tvořily čtyři velitelské automobily, nákladní vůz, dílenský vůz, cisternový vůz a čtyři motocykly. Tabulkový personál takové čety zahrnoval 50 mužů, z nichž byli čtyři důstojníci. Ještě lze doplnit zajímavý fakt, že všichni vojáci sloužící u obrněných aut byli dobrovolníci. Většina Austinů dostala bojová jména (obvykle psaná bílou barvou na boky karosérie) a první exempláře vzápětí prodělaly „křest ohněm“. Došlo k němu 19. února 1915 a jednalo se o vozidla v sestavě 8. kulometné automobilové čety. První bojová nasazení Austinů ukázala, že sice jde o zřejmě nejlepší „broněvik“ ruských vojsk, zajisté lepší než vozidla např. od firem Armstrong-Whitworth, Sheffield-Simplex či Garford, která carská armáda tehdy také používala, zároveň však bylo zjevné, že Austiny mají nedostatky, hlavně co se týká odolnosti. Vozidla tedy byla v Ižorském závodě doplněna dalším pancířem, avšak ten samozřejmě zvýšil hmotnost auta, jehož pohyblivost se pak stala nedostatečnou. Obecně však byla carská armáda s „broněviky“ spokojena, využívala je coby nástroje palebné podpory pěchoty či jezdectva při útoku a obraně a chtěla v jejich provozování pokračovat. Znovu se tedy obrátila na společnost Austin a 6. března 1916 objednala novou sérii 60 zdokonalených obrněnců. Vozidla Austin ze druhé série byla postavena na podvozku nákladního automobilu o nosnosti 1,5 tuny a poháněl je motor s výkonem 50 koní (37 kW), což znamenalo možnost použít silnější pancíř a zároveň zachovat pohyblivost. Poněkud se změnily tvary korby včetně řidičské kabiny, takže se zlepšil rozsah střeleckých úhlů obou kulometných věží.

Další přestavby a úspěchy
Chybou naopak bylo odstranění záďových dveří, neboť to osádce komplikovalo nastupování i vystupování. Ruská armáda proto přijala tuto změnu s nevolí a ihned požadovala, aby vozidla před bojovým použitím prodělala rekonstrukcí. A Rusové si nejspíše řekli, že když už se pustí do přestavby zádě Austinů, pak to bude přestavba skutečně zásadní. Na záď byl proto umístěn jakýsi pancéřový „přístavek“, jenž poskytoval prostor pro pátého člena osádky, kterým se stal druhý řidič. Do „přístavku“ totiž bylo (kromě záďových dveří) instalováno druhé řízení, takže takto modifikované Austiny z druhé výrobní série bylo de facto možné plnohodnotně ovládat i při jízdě vzad. (To sice vyvolalo sarkastické poznámky o plánech ruské armády ustupovat, ale u vozu, který slouží mj. pro průzkumné mise, při kterých je někdy nutné se rychle stahovat, se jednalo o velice rozumný a užitečný nápad, jenž se posléze uplatnil i u dalších vozidel.) Takto uzpůsobené Austiny byly zavedeny do služby v listopadu 1915 a ještě před koncem roku byly nasazeny v bojích. Osvědčily se např. během slavné Brusilovovy ofenzívy v červnu a červenci 1916, která téměř přivodila zhroucení rakousko-uherské armády. Obrněné automobily vhodně doplňovaly kavalerii při průzkumu, průniku za frontové linie nebo pronásledování poražených vojsk. Úspěchy „broněviků“ vedly též k tomu, že jejich (dosud samostatně působící) čety byly sloučeny do dvanácti praporů, z nichž každý byl přidělen jedné armádě. Carská armáda si také objednala další vozidla, a sice 60 exemplářů třetí série, které firma Austin dodala již s druhým řízením v zádi. Dostaly i štíty pro kulomety a neprůstřelná skla, ovšem postrádaly velká boční okna. První vyrobené obrněnce dorazily do Ruska v listopadu 1916, kdy se již rozbíhaly práce na licenční sériové produkci Austinů v Rusku.

Výroba Austinů v Rusku
Carská říše ovšem nehodlala vyrábět kompletní „broněviky“. Zakoupila od Britů 60 podvozků shodných s těmi, které se používaly pro Austiny třetí série, a pak zadala Putilovskému závodu v Sankt Petěrburku produkci obrněných karosérií a finální montáž. První sériové exempláře se měly dostat do výzbroje v červenci 1917, ovšem dodávky britských podvozků měly zpoždění. První se dostaly do Ruska teprve v lednu 1917 a další přibývaly pomalu. Do toho všeho navíc zasáhla revoluce a občanská válka v Rusku. Sankt Petěrburk zůstal pod kontrolou Leninových bolševiků, kteří potom obnovili produkci zbraní včetně obrněnců Austin. První vůz s karosérií ruského původu byl předán v březnu 1918 a do roku 1920 bylo zhotoveno dalších 32 kusů. Co se týče jména obrněnců, v dobové dokumentaci se nazývaly „Russkij Ostin“, pak se však staly známými jako „Ostin-Putilovec“, což se do angličtiny přepisuje jako „Austin-Putilov“ (ačkoli výroba se poté přesunula do Ižorského závodu). Od původní britské podoby se ale již na první pohled značně lišily, protože jejich dvě věže nebyly umístěny vedle sebe, nýbrž byly posunuty do úhlopříčného upořádání. Pravá se nacházela vpředu (fakticky na původním místě), zatímco levá vzadu, což vylepšilo palebné rozsahy kulometů. Další změnou bylo doplnění rozměrných dveří na pravé straně a zvýšení síly pancíře na 7,5 mm. Ještě lze dodat, že kromě 33 obrněnců Austin-Putilov byly v zájmu zvýšení pohyblivosti vyráběny i vozy na polopásovém podvozku (konstrukci navrhl francouzský inženýr Alphonse Kégresse). Prototyp byl vyroben na základě Austinu druhé série a následovalo dvanáct kusů odpovídajících třetí sérii, ale kvůli nedostatku součástí podvozků se v produkci nepokračovalo.

Leninův obrněný automobil
Obrněnce Austin poté bojovaly na všech frontách občanské války v Rusku. Většinu získala do arzenálu Rudá armáda, která vlastnila všechny kusy zhotovené přímo v Rusku, téměř všechny vozy třetí série a také jisté počty obrněnců první a druhé série. Jejich organizace byla obdobná jako v carské armádě, tzn. sestavovaly se do čet po třech kusech (plus podpora), ačkoli se tyto čety nově nazývaly „obrněné automobilové oddíly“ („broněvoje avtomobilnyje otrjady“). Síly „bílých“ bojujících proti bolševikům tak mohly používat jen menší počty obrněnců ze starších sérií. V průběhu první světové války, ruské občanské války a následných konfliktů se Austiny dostaly také do ozbrojených sil dalších zemí, konkrétně Finska, Japonska, Estonska, Lotyšska, Polska, Rumunska, Bulharska, Mongolska, Německa a Rakouska. Některé z nich zasáhly i do dalších lokálních konfliktů ve 20. letech. Mezi uživatele se zařadila také britská armáda, která převzala šestnáct kusů ze třetí série, které byly zhotoveny pro Rusko, ale nebyly tam odeslány kvůli revolučním událostem. Austiny britské armády dostaly kulomety Hotchkiss M1914 a do války se zapojily nejen ve Francii, ale i u Kaspického moře, několik kusů bojovalo též v Irsku. Rudá armáda vyřadila Austiny v roce 1933, v jiných zemích však vydržely déle. Do dneška se zachoval pouze jeden kus, který je vystavený v Sankt Petěrburku a nese na boku jméno „Vrag kapitala“ („Nepřítel kapitálu“). Dlouho se tvrdilo, že právě tohle je onen legendární obrněnec, jenž převážel Lenina po jeho příjezdu na Finské nádraží a z něhož poté Lenin mluvil k davům. Ukázalo se však, že šlo jen o výplod sovětské propagandy, jelikož skutečný „Leninův Austin“ (vůz z druhé série) byl sešrotován. Vystavený obrněnec byl vyroben až v roce 1919 v Rusku a posléze byl modifikován, aby vyhlížel jako „Leninův broněvik“, tedy obrněný automobil, jenž se bez nadsázky zapsal do dějin Ruska i celého světa.
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Parametry automobilu Austin-Putilov
Celková hmotnost: 5,2 tuny
Celková délka: 4,9 m
Celková šířka: 2 m
Celková výška: 2,6 m
Světlá výška: 0,25 m
Výkon motoru: 37 kW
Max. rychlost: 55 km/h
Max. dojezd: 200 km
Výzbroj: dva kulomety Maxim vz. 1910
Munice: 6000 nábojů ráže 7,7 mm

Legionářský automobil Juráš
Pro obrněné automobily Austin byla typická konstrukce se dvěma věžemi. Vyskytovalo se ale též několik případů vozidel s jedinou věží, což ovšem nebyla úprava z výroby, nýbrž výsledek poškození z boje, po němž byla jedna z věží odstraněna. A jeden takový Austin první série byl dopravován na ruském vlaku, který v květnu 1918 ukořistili vojáci 1. pluku československých legií na nádraží v Penze. Legionáři pochopitelně tuto cennou kořist ihned zařadili do výzbroje a nasadili do bojů proti bolševickým vojskům na Sibiři. Vozidlo bylo charakteristické znakem lebky a zkřížených hnátů na levé straně věže a legionáři mu poté dali jméno „Juráš“. V řadách legií bojoval tento neobvyklý obrněnec až do roku 1920, kdy poslední legionáři opustili Sibiř. Před svým odchodem prodali část své výbavy včetně tohoto automobilu, jenž pak zřejmě ještě sloužil vojskům „bílých“, možná se pak dokonce dostal i do Rudé armády, ovšem podrobnější informace o tom zatím scházejí. Faktem každopádně je, že v současné době existuje nádherná replika automobilu Juráš, která je předváděna např. na některých akcích Československé obce legionářské, mj. jako součást repliky legionářského vlaku.
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