Francouzské tanky:
Od plechových monster k nadčasové konstrukci

Francouzská armáda použila v první světové válce tři typy tanků. Pokud velké obrněnce Schneider CA1 a Saint-Chamond představovaly zklamání a slepé uličky, pak lehký stroj Renault FT znamenal skutečnou revoluci. Jeho progresivní koncepci s otočnou věží totiž posléze převzaly prakticky všechny moderní tanky.

Za jakousi „pravlast“ tanků se obvykle pokládá Velká Británie, která tento druh techniky jako první země vyslala do boje. Při detailnějším studiu se ale nárok Britů může zdát jako poněkud zavádějící, protože ve Francii se rozběhly práce na obrněných pásových vozidlech ještě dříve. Význam Francie pro dějiny tanků podporuje fakt, že právě tam vznikl i první „moderní“ tank, který již nebyl jen pancéřovou „krabicí na pásech“, ale měl otočnou věž s hlavňovou výzbrojí. Cesta k této převratné konstrukci ale nebyla vůbec snadná.

První nápady a pokusy
Za patrně první francouzský projekt tanku lze označit návrh kapitána Levavasseura, jenž roku 1903 předložil koncept malého obrněnce s výzbrojí na pásovém podvozku, ovšem velení jeho snahy zamítlo. Obnovený zájem o tuto kategorii vozidel tedy přinesl až počátek první světové války, resp. její rychlá změna z manévrového konfliktu do zákopového „patu“. Podobně jako i jiné mocnosti tedy Francie začala hledat cesty, jak neutěšený stav zvrátit a vytvořit prostředek schopný prolomit silnou liniovou obranu nepřítele. Objevily se různé bizarní prototypy, jež se dají pokládat za jakési „pra-tanky“, např. Boiraultův stroj pro překračování zákopů, „pozemní bitevní loď“ Frot-Laffly nebo střihač ostnatého drátu Breton-Prétot; ani jeden z nich ale neměl pásový podvozek. Zlom nastal až díky šťastné náhodě. Francouzská zbrojovka Schneider totiž už v minulosti koupila americké pásové traktory značky Holt (předchůdce firmy Caterpillar) a plánovala i jejich vojenské použití. V prosinci 1915 demonstrovala u Souain (na místě dřívější bitvy) traktor Holt s obrněnou korbou. Úspěšnému předvádění byl přítomen rovněž plukovník dělostřelectva Jean Baptiste Eugène Estienne, jenž si uvědomil opravdový potenciál pásového podvozku a je dodnes pokládán za „otce“ francouzských tanků. Jeho první iniciativy se ovšem nesetkaly s úspěchem, protože ministerstvo obrany preferovalo zmíněný projekt Breton-Prétot (jelikož Jules-Louis Breton byl poslancem a vládním úředníkem). Estienne však vytrval a dále tlačil na politiky i armádní činitele, aby podpořili koncept pásového obrněnce. Nakonec se mu povedlo zapůsobit na generála Maurice Janina a jeho prostřednictvím poté i na generální štáb, který dal v prosinci 1915 rozkaz, aby Estienne začal jednat se zbrojovkami o možnosti výroby obrněnců. Coby první byl osloven průmyslník Louis Renault, který se nezdál být příliš nadšen (jak ale uvidíme dále, bylo to trochu jinak), a tak Estienne navštívil společnost Schneider, kde se s ním setkal inženýr Eugène Brillié. Tito dva muži pak stáli u zrodu prvního francouzského tanku, který byl sériově vyráběn a nasazen ve válce.

Krabice firmy Schneider
Estienne si původně představoval poměrně malé vozidlo, které mělo mít osádku čtyř vojáků a arzenál zahrnující 37mm kanon a dvojici kulometů. Firma Schneider však měla trochu odlišné představy, a přestože se některé Estiennovy nápady uplatnily, vyhlížel první francouzský tank Schneider CA1 jinak. Prototyp byl dokončen v březnu 1916 a jednalo se o dosti velké vozidlo s krabicovitou korbou s nápadným zašpičatěním přídě, kde se nacházelo ostří pro řezání drátů. Tank (ačkoli se mu tak tehdy samozřejmě neříkalo) byl snýtován z plátů oceli o síle 11,4 mm, které byly později doplněny představným pancířem o tloušťce 5,5 mm. Opravdu zvláštně byla vyřešena výzbroj, jelikož její hlavní prvek se nacházel asymetricky v pravé přední části korby. Jednalo se o 75mm kanon, který byl fakticky odvozen ze zákopového minometu. Jeho montáž v pravém boku byla potřebná kvůli tomu, že se zbraň musela obsluhovat zleva. Její maximální dostřel činil 2200 m, ale prakticky se dalo mířit asi na 600 m. Tank převážel zásobu 90 nábojů s tříštivo-trhavým efektem. Doplňkovou výzbroj tvořily dva kulomety Hotchkiss modèle 1914 ráže 8 mm, montované v polokulových krytech na bocích vozidla; celkově pro ně bylo vezeno padesát pásů po 96 nábojích, tedy celkem 4800 ran. Osádku tvořilo šest mužů, a sice velitel (a řidič v jedné osobě), střelec z děla, nabíječ, dva střelci z kulometů a mechanik. O pohon stroje se staral benzínový čtyřválec Schneider o výkonu 45 kW (60 koní). Podvozek byl zhotoven na základě výše zmíněných pásových traktorů Holt. Sériovou výrobu zajišťovala firma SOMUA, což byla pobočka firmy Schneider, a první sériové kusy dodala v září 1916. Objednávka zněla na 400 strojů, avšak její plnění se hodně opožďovalo. Tanky se sestavovaly do skupin, z nichž každá měla čtyři baterie po čtyřech exemplářích. Vozidla Schneider CA1 prodělala svůj „křest ohněm“ 16. dubna 1917 při útoku u Chemin-des-Dames, kde bojovalo 132 kusů. Výsledky ale byly zklamáním, protože zhruba polovina byla ztracena. Francouzi tvrdili, že dřívější nasazení britských tanků připravilo Schneidery o moment překvapení, avšak za oním neúspěchem stála i nedomyšlená taktika a nespolehlivost Schneiderů.

Ambiciózní Saint-Chamond
Z tohoto neúspěchu bylo vyvozeno ponaučení a některé nedostatky Schneiderů byly vyřešeny, základní nedostatky konstrukce však zůstávaly. Pracovalo se též na zdokonalených variantách (např. CA2 vybaveném kanonem ráže 47 mm či CA3 s novým podvozkem), jenže v té době si pozornost armádního velení vydobyl jiný, ambicióznější typ obrněnce. Tentokrát šlo o projekt pocházející přímo z armádních kruhů, a to od DSA (Direction du Service Automobile). Měl to být stroj po všech stránkách výkonnější než Schneider, lépe pancéřovaný a opatřený kanonem ráže 75 mm s dlouhou hlavní. Vzhledem k původu vozidla nebylo moc překvapivé, že získalo podporu armády, jež objednala 400 exemplářů. Výrobu měla zajistit ocelářská továrna FAMH (Forges et aciéries de la marine et d’Homecourt) ve městě Saint-Chamond, podle kterého poté nový obrněnec dostal i jméno. Opět se jednalo o „krabici“, ve srovnání se Schneiderem o dost delší. V čele korby byl instalován 75mm rychlopalný kanon Schneider M12, což byl příbuzný slavné „pětasedmdesátky“, tedy velice úspěšného polního kanonu z roku 1897. Pozdější verze tanků pak již obdržely přímo kanony M1897. K dispozici byla zásoba 106 granátů. Navíc měl tank Saint-Chamond i čtveřici kulometů Hotchkiss modèle 1914, ze kterých jeden mířil vpřed, druhý vzad a dva do stran. V tanku se nacházely dva prostory osádky, přední a zadní. Vepředu měli svá místa řidič, velitel, nabíječ, střelec z děla a střelec z kulometu, zatímco vzadu působil druhý střelec z kulometu a mechanik. Mezi oběma prostory byla místa dvojice bočních střelců (celkově tedy měl tank devítičlennou osádku) a pohonná soustava. Také ta zasluhuje speciální zmínku, jelikož byla ve své době velice pokrokově řešená. Spalovací motor Panhard-Levassor s výkonem 70 kW (90 koní) poháněl elektrický generátor, který poté dodával elektřinu dvěma elektromotorům. Podvozek byl opět odvozen z traktorů firmy Holt. Pancéřování mělo nejprve tloušťku 11 mm na bocích a 17 mm vepředu, avšak později byl dodán ještě představný pancíř. Bohužel se ukázalo, že Saint-Chamond je asi ještě méně vydařený než Schneider CA1, jelikož ho navrhovali lidé bez znalostí podmínek na frontě.

Znovu idea lehkého tanku
Sériová výroba začala v dubnu 1917 a již v dalším měsíci prodělaly Saint-Chamondy nasazení v boji, konkrétně u Laffaux Mill, kde zaútočily společně se Schneidery. Výsledky ovšem byly znovu dost rozpačité. Tank byl sice dobře vyzbrojený a pancéřovaný, tvarování korby ale bylo skutečně nešťastné. Velké přesahy vpředu i vzadu komplikovaly překonávání zákopů (ačkoliv to mělo být hlavním posláním obrněnce), zatímco rovná horní strana korby velmi usnadňovala německým vojákům ničení Saint-Chamondů pomocí granátů či náloží (alespoň to bylo u kusů pozdějších sérií řešeno tím, že dostaly zešikmenou horní stranu korby). Pokrokový pohon sice znamenal snadné ovládání, ale byl složitý a neúnosně poruchový. Kvůli svojí větší velikosti se Saint-Chamondy formovaly do skupin se třemi bateriemi po čtyřech kusech. V roce 1917 byly francouzské tanky použity při několika dalších operacích a nevedly si úplně špatně, jenže bylo zřejmé, že jejich nejvýraznějším účinkem je morální podpora pěšáků, kteří se s tanky po boku pouštěli i do jinak těžko představitelných útoků. Z technického hlediska však Schneider CA1 i Saint-Chamond představovaly zklamání. To si uvědomil i plukovník Estienne, jenž se rozhodl oživit svou původní ideu lehkého tanku. Místo kvality měla nastoupit kvantita. Místo několika obřích monster tak měli Němci čelit masovým útokům stovek lehkých hbitých obrněnců. Šlo i o čistě praktickou kalkulaci, protože se ukázalo, že německý 77mm polní kanon dokáže probít v podstatě každý pancíř, který připadá v úvahu, aniž by se hmotnost tanku dostala zcela mimo reálné možnosti. Estienne doporučoval stavět menší tanky, jež mohou německé dělostřelectvo překonat počtem a pohyblivostí. Oslovil tedy opět Louise Renaulta, který sice dříve neprojevil nadšení pro velké obrněnce, ale myšlenka malého stroje ho zaujala. V říjnu 1916 byl postaven prototyp tanku Char mitrailleur („kulometné vozidlo“) a plukovník Estienne znovu začal tlačit na generály i politiky, aby schválili sériovou produkci. Nakonec dosáhl přidělení kontraktu na 100 kusů, které dostaly název Renault FT. Tehdy zřejmě nikdo netušil, že se zrodil stroj, který bude definovat konstrukci tanku v celém 20. století.

Renaulty jdou do boje
Na rozdíl od velkých a komplikovaných Schneiderů a Saint-Chamondů, které se měly vyrábět nanejvýš po stovkách, se u Renaultu počítalo s produkcí o řád vyšší, takže se dbalo zejména o jednoduchost a nízkou cenu. Charakteristickým rysem vozidla byla otáčivá věž, jež existovala v několika provedeních, která se lišila způsobem produkce (odlévání nebo nýtování) či tvarem (zakulacená či hranatá). Nakonec se nejvíce rozšířila litá věž nazývaná „omnibus“, do které se daly umístit dva možné typy zbraní, a to 8mm kulomet Hotchkiss nebo 37mm kanon Puteaux. Verze s kulometem se označovala jako Char mitrailleur a disponovala 4200 náboji, zatímco ta druhá obdržela jméno Char canon a převážela 238 nábojů. Osádku čítala dva muže, a to řidiče sedícího v přídi korby a velitele/střelce stojícího tak, že hlavu a horní část těla měl ve věžičce, aby mohl obsluhovat zbraň. Pancíř korby měl sílu 16 mm na čele a 8 mm po bocích, nýtovaná věž byla zhotovena z oceli silné 16 mm a stěny odlévané věže měly tloušťku 22 mm. O pohon se staral čtyřválec Renault s výkonem 26 kW (35 koní). Původní objednávka 100 kusů se poté zvýšila na 150, ovšem Estienne požadoval stavbu dalších 1000 kusů. Sice měl podporu z části armády, objevily se ovšem byrokratické průtahy, dané personálními změnami v generalitě i na ministerstvu. Oficiální zkoušky prototypu proběhly až v dubnu 1917, kdy konečně vyšlo jasně najevo, že Renault FT výrazně překonává oba starší typy, avšak i přesto se na něj pořád valily vlny kritiky. Až rozpačité výsledky Schneiderů a Saint-Chamondů a příchod generála Pétaina, který se o tanky velice zajímal, znamenaly změnu. Pétain naslouchal Estiennovým návrhům a nařídil zvětšit objednávku Renaultů FT na tehdy fantastických 3500 exemplářů. Renaulty byly poprvé použity v boji 31. května 1918, kdy se asi dvě stovky podílely na zastavení německého útoku u Ploissy-Chazelle. Během léta a podzimu byly nasazovány stále větší počty a asi nikdo již nepochyboval, že toto je správná cesta. Celkem bylo do konce války postaveno okolo 3600 kusů, z nichž asi polovinu dodala sama firma Renault, která se o veliké objednávky „podělila“ se značkami Berliet, SOMUA a Delaunay-Belleville.

Závěrečná ofenzíva
Přibližně třetina zhotovených exemplářů měla kanony a tři pětiny nesly kulomety. Zbytek pak tvořily dvě speciální modifikace, a to velitelský Char signal (alias TSF) s velkou radiostanicí a obrněnec FT 75 BS, jenž nesl 75mm kanon. Prapor Renaultů (dělený do tří rot) měl tabulkový stav 75 tanků, z nich 30 neslo kanon, 41 mělo kulomet a zbylé čtyři byly velitelské. V praxi se tohoto stavu dosahovalo zřídka, avšak stovky hbitých Renaultů i tak představovaly pro Němce opravdu velký problém, protože se rychle pohybovaly i ve složitém terénu a zasáhnout je bylo daleko těžší než v případě předchozích velkých typů. Ze zhruba 440 ztracených Renaultů bylo 356 zničeno německým dělostřelectvem, které ale proti velkým počtům útočících tanků prostě nemělo dlouhodobě šanci. V červnu 1918 v bitvě u Soissons zaútočilo na německé pozice 478 francouzských tanků, z nichž 255 tvořily Renaulty FT, které měly lví podíl na průniku za linie německé obrany, neboť pak poskytly životně důležitou podporu pěšákům. Taktika spolupráce tanků a pěchoty samozřejmě ještě nebyla dopracovaná, ale v několika bitvách na podzim 1918 již byly položeny její dobré základy. K francouzským tankovým útvarům v létě přibyly útvary armády USA, kde zakoupené (a potom i licenčně vyráběné) Renaulty dostaly jméno „Six-Ton Tank Model 1917“. V září 1918 již bylo k dispozici celkem přes 2000 kusů, jež se podílely na závěrečných ofenzívách ve Flandrech a u Champagne. V té době již probíhal i tzv. Plan 1919, což byl program dalšího vývoje a masové produkce francouzských tanků. Objevovaly se nové konstrukce tanků včetně těžkých, jako byly typy firmy FCM, určené pro plánovanou ofenzívu do Německa v roce 1919. Základ poválečných tankových útvarů Francie a poté mnoha dalších zemí ale zformovaly právě tanky Renault FT či jejich upravené kopie (mj. italský Fiat 3000 či různé sovětské stroje). Lehký francouzský tank bojoval i v řadě pozdějších válek, vycvičila se na něm řada špičkových velitelů (jako Charles de Gaulle nebo George Patton) a lze jej označit za jeden z nejvlivnějších typů tanků v dějinách.
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Parametry francouzských tanků první světové války

Schneider CA1
Saint-Chamond
Renault FT
Osádka
6 mužů
9 mužů
2 muži
Bojová hmotnost
13,6 tun
23 tun
6,5 tuny
Celková délka
6,32 m
8,90 m
5,00 m
Celková šířka
2,05 m
2,70 m
1,74 m
Celková výška
2,30 m
2,40 m
2,14 m
Výkon motoru
45 kW
70 kW
29 kW
Max. rychlost
8,1 km/h
12 km/h
7,5 km/h
Max. dojezd
80 km
59 km
65 km

Poválečné osudy tanků Renault FT
Lehký francouzský tank je v mnoha zdrojích označován i jako Renault FT-17, jenže tak se mu začalo říkat až několik let po válce, a to převážně v anglických zdrojích. Faktem ale v každém případě je, že kariéra těchto tanků měla mimořádně dlouhé trvání. Dostaly se do výbavy téměř třiceti armád (včetně československé) a bojovaly v řadě konfliktů, např. v občanských válkách v Rusku, Španělsku a Číně a poměrně rozsáhle i ve druhé světové válce; německý Wehrmacht jich ukořistil přes 1700 a užíval je pro hlídkové účely. Ovšem ani to ještě nebyl zdaleka konec služby legendárního Renaultu, neboť se objevil i v několika konfliktech během studené války, mj. v první izraelsko-arabské válce. Několik kusů bojovalo ještě v 80. letech v Afghánistánu a část zdrojů dokonce tvrdí, že (jakkoliv to může znít neuvěřitelně) jistý počet byl nasazen snad ještě během konfliktů v Jugoslávii v 90. letech! Také to potvrzuje, že Renault FT byl skutečně mimořádně povedenou a nadčasovou konstrukcí.
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