Heavy Mark I v boji:
Křest ohněm pro první tanky

Den 15. září 1916 se nesmazatelně zapsal do dějin vojenství. Tehdy totiž vyrazily do boje první tanky na světě, britské těžké obrněnce Mark I. Neohrabaná železná monstra tehdy Němce zcela šokovala, takže k jejich úspěchu přispěl i tento psychologický efekt. Zrodila se zbraň s potenciálem změnit způsob válčení.

Při prohlížení nejmodernějších tanků současnosti vyniká ona dlouhá cesta, kterou toto vozidlo od svého zrození ušlo. Pokud dnešní obrněnce dosahují rychlosti 70 km/h a v otočných věžích nesou děla ráže 120 či 125 mm, která mohou přesně pálit na několik kilometrů, nejstarší tanky byly neohrabanými a z dnešního pohledu takřka směšnými monstry. Kosodélníkové „krabice“ s nepříliš přesnými děly a kulomety se ploužily rychlostí lidské chůze, určitě však nepřipadaly směšné německým vojákům, proti jejichž zákopům se valily při bitvě na Sommě. Začala nová éra v dějinách válčení, jež trvá dodnes, protože kombinace pohyblivosti, ničivé síly a ochrany, kterou tanky přinesly, stále nenašla adekvátní náhradu.

Od velkých kol k pásovým traktorům
První návrhy bojových vozidel, která bychom dnes (s větší či menší tolerancí) popisovali jako tanky, se objevily již na počátku 20. století, většina z nich ale počítala s použitím velkých kol. Od těch si konstruktéři slibovali, že vyřeší problém, jenž trápil už existující obrněná vozidla, a to obrněné automobily, jež sice disponovaly pancířem a kulomety, ale vedly si dobře pouze na rovných silnicích a v terénu zpravidla beznadějně zapadaly. Ukázalo se to ostatně i na začátku první světové války, kdy obrněná auta nejprve prokázala cenné služby, avšak jakmile se válka změnila v „zákopový pat“, tato vozidla rychle ztratila většinu významu, jelikož bahno, zákopy a krátery po granátech zabránily jejich provozu. Tehdy se mnozí konstruktéři obrátili k jinému řešení podvozku, a to k housenkovým pásům, které se již používaly na traktorech, jež sloužily ponejvíce v zemědělství. Za muže, který tuto převratnou myšlenku ve Velké Británii prosadil, se obvykle označuje důstojník Ernest Swinton, jenž v červenci 1914 od svého známého dostal dopis, v němž mu onen známý popisoval pásový traktor Holt-Caterpillar. Na tento stroj si pak vzpomněl 19. října 1914, když poblíž fronty ve Francii řídil automobil, který měl problémy se složitým terénem. Tentokrát už Swinton tuto myšlenku neopustil a rozhodl se, že se o traktoru s oním zvláštním podvozkem musí dozvědět více. A příležitost k tomu se mu naskytla snadno, protože společnost Holt-Caterpillar, která patent na pásový podvozek koupila od britské firmy Richard Hornsby & Sons, již nabízela své výrobky armádě Impéria. Několik traktorů pak bylo testováno v roli dělostřeleckých tahačů a tehdy je poprvé na vlastní oči spatřil i Swinton, který byl jejich schopnostmi v terénu údajně uchvácen. Okamžitě si představil podobné vozidlo, jež ponese pancéřování a zbraně, takže vznikne jakési „pohyblivé kulometné hnízdo“. Napsal pak na ministerstvo obrany dopis, kde svou myšlenku rozpracoval, ovšem lord Kitchener, jenž byl tehdy ministrem obrany, jej ponechal bez odezvy.

Pokus s přezdívkou německého císaře
Naštěstí se ovšem našel jeden výjimečný muž, který pochopil potenciál Swintonovy myšlenky a měl dostatek politického vlivu na to, aby prosadil její uskutečnění. Byl to tehdejší První lord Admirality Winston Churchill, který využil své později proslulé „buldočí“ vytrvalosti k tomu, aby prosadil vznik tzv. Výboru pro pozemní lodě (Landships Committee), jenž se měl zabývat pásovými bojovými vozidly. Konzervativní armáda ho sice odmítla podpořit, ovšem Churchill prostě na vlastní odpovědnost přidělil tomuto projektu finance a materiál námořnictva, a proto onen výbor zasedal při Admiralitě za účasti expertů na stavbu plavidel. Poprvé se tak stalo 22. února 1915 a mezi vozidla, jež vznikla na jeho objednávku, náležel např. obrněný tahač, který postavila americká společnost Killen-Strait. Měl třídílný pásový podvozek, takže vypadal jako jakási bizarní „pásová tříkolka“. V červnu 1915 poslal Swinton další dopis, ale tentokrát už se setkal s mnohem lepším přijetím, protože velitel britských vojsk ve Francii generál French byl touto ideou zaujat. 15. června 1915 tudíž vznikla společná komise pozemních a námořních sil, ale hlavní slovo měla pořád Admiralita, kde se tajemníkem oné první komise stal právě Ernest Swinton. Důležitý zlom pak nastal 22. července 1915, kdy komise zadala společnosti William Foster and Company z města Lincoln zakázku na obrněné pásové vozidlo, jehož prototyp byla firma schopna postavit za neuvěřitelných 40 dnů. Nesl oficiální název Lincoln Machine No. 1, na který si dnes však téměř nikdo nevzpomene, protože se mu nejčastěji říkalo „Little Willie“, což byla britská přezdívka německého císaře. Vozidlo vypadalo jako krabice na dvojici pásů a zpočátku mělo i otáčivou věž (do té měl údajně přijít 40mm kanon), ale ukázalo se jako hodně nestabilní, takže věž byla zase odmontována a počítalo se pouze s instalací jednoho nebo dvou kulometů do stěn korby. Na začátku testů jezdil „Little Willie“ rychlosti pouze zhruba 3 km/h, avšak po rekonstrukci se mohl pochlubit až dvojnásobným tempem. Přesto ale vykazoval řadu nedostatků a bylo zřejmé, že se do skutečné války nehodí.

Zrodil se první sériově vyráběný tank
Konstruktéři firmy William Foster and Company však již pracovali na jiném obrněnci, jenž se vybraným britským funkcionářům představil v prosinci 1915. Říkalo se mu „Big Willie" nebo „Mother“, jenže formálně stále patřil námořnictvu, takže byl oficiálně označen jako „Pozemní loď Jejího Veličenstva Stonožka“, anglicky HMLS Centipede. Stal se pak prototypem prvního sériově vyráběného tanku v dějinách, jenž byl později označen jako Mark I; jelikož se posléze objevily i menší tanky, označované jako střední, byl Mark I a jeho nástupci zařazen mezi typy těžké, takže jeho kompletní název zněl Heavy Mark I. Otázka však zněla, do jaké kategorie by měla tato novinka patřit, protože samozřejmě existoval zájem vozidlo utajovat, aby mohlo být proti nepříteli nasazeno jako šokující překvapení. Obrněnce byly obrovské a na jejich stavbě a dopravě se podílely stovky lidí, a tak Swinton přišel s návrhem prohlašovat gigantické kovové krabice za vodní nádrže pro spojenecké Rusko. Termín „Water Carriers“ se potom jistou dobu užíval, naneštěstí jeho zkratka zněla „WC“, což nepůsobilo příliš dobře. Tehdy se do věci opět vložil Winston Churchill, který navrhl použít slovo, které mělo vlastně význam synonyma pro vodní nádrž, a sice „tank“. Toto označení se začalo používat někdy na jaře 1916, kdy již běžel program výroby 150 objednaných kusů Mark I. Vozidla měla typický kosodélníkový tvar, pro konstrukci korby se použil rám z ocelových profilů pokrytý nýtovanými pláty oceli (nejdřív se používala jen kotlová, až později pancéřová) a po obvodu korby obíhaly housenkové pásy. Do vozidla byl vestavěný šestiválcový benzínový motor Daimler, jehož 105 koní stačilo na pohyb rychlostí max. 6 km/h (v terénu ještě méně). Zatáčení bylo dosti komplikované a pomáhala při něm dvě starobyle vypadající loukoťová kola na zádi. Benzín přitékal do motoru samospádem a jeho zásoba stačila na jízdní dosah něco přes 40 km. Nízká rychlost a dojezd zajisté vypadají směšně, ale podle tehdejších názorů byly zcela postačující, jelikož tank měl jenom doprovázet pěšáky, jejichž rychlosti a výdrži se musel přizpůsobit.

Výzbroj a pracovní podmínky osádky
Na „námořní“ původ nového vozidla upomínalo i umístění výzbroje, jelikož po jeho bocích se nacházely tzv. sponsony čili střeliště vypadající trochu jako kasematy válečných lodí. Prvních 150 tanků Mark I bylo rozděleno na poloviny dle verzí, které se nazývaly „Male“ („Mužský“) a „Female“ („Ženský“). První verze nesla v každém sponsonu 57mm kanon a 7,7mm kulomet Hotchkiss (někdy i Vickers, později Lewis), kdežto druhá dvojici kulometů. Kromě toho se do části vozidel zamontoval ještě jeden nebo dva další kulomety, zamířené z korby vpřed (a)nebo vzad. Pro každý z kanonů byla vezena zásoba okolo 167 nábojů (celkově tedy 334) a na každý kulomet připadlo přibližně patnáct bedniček, z nichž každá pojala 320 nábojů (jeden „ženský“ tank převážel celkově 24 320 kulometných nábojů). Osádku vozidla standardně představovalo osm mužů, z nich jeden se staral o řazení a druhý o brzdy, dva kontrolovali správnost zařazení převodových stupňů na pásech a zbylí čtyři muži měli svá místa ve sponsonech, kde plnili roli střelců a nabíječů. Někdy nasedal ještě devátý voják, jenž vedl palbu oním kulometem ze zádě obrněnce. Již z tohoto výčtu je evidentní, že ovládání bylo vysoce komplikované a náročné na precizní koordinaci. Ta však určitě nebyla nijak jednoduchá, uvážíme-li, že se tank pohyboval v těžkém terénu, navíc motorový prostor nebyl nijak izolován, takže osádka musela snášet jím vydávané horko. Teplota v tanku zpravidla přesahovala 50 °C, někdy se vyšplhala dokonce na 70 °C! Navíc byl vnitřní prostor plný výfukových plynů a zplodin střelby, takže muži obvykle pracovali v plynových maskách. Kvůli ochraně pak ještě začali „fasovat“ obleky, kombinující kůži a kroužkovou zbroj (!), takže asi není nutno dodávat, že podmínky, v nichž museli takřka třicetitunové monstrum ovládat, byly skutečně strašlivé. Navzdory všem těžkostem proběhnul v létě 1916 na cvičišti u Thetfordu výcvik osádek pro první sérii padesáti vozidel, která se pak začala v přísném utajení přesouvat na francouzské území.

První tankový útok v dějinách válek
Pro tanky byl sestaven i speciální útvar, tzv. Těžká sekce Kulometného sboru (Heavy Section, Machine Gun Corps), která se členila na roty, z nichž každá měla čtyři čety po šesti vozidlech, většinou tři „Male“ a tři „Female“. Těchto 24 obrněnců doplňoval v sestavě roty jeden záložní tank. V září 1916 byly k boji připraveny dvě roty (Company C a D) s celkem 49 tanky, ovšem na frontu se jich kvůli nejrůznějším poruchám a bloudění dostalo jenom 32 kusů. Každopádně se ale plánovalo jejich nasazení v rámci kruté bitvy na Sommě, a to konkrétně v oblasti vesnic Flers a Courcelette. Plán prvního bojového použití této převratné zbraně ale ilustroval zvláštní směs jejího přecenění a podcenění. Tento faktor se nejdříve projevil v překvapení z toho, že je k dispozici daleko méně vozidel, než se očekávalo, a z toho posléze možná vyplynul závěr, že tanky toho asi mnoho nedokážou. První tankový útok začal 15. září 1916 zhruba v 5.20 ráno a již záhy zaznamenal velké ztráty, nikoli ovšem kvůli nepřátelské palbě, ale opět zejména kvůli poruchám či uváznutí v terénu. Nakonec německou linii překročilo jenom devět tanků Mark I, ovšem i ty měly více než působivý efekt. Ve frontě se otevřela takříkajíc „díra“, neboť mnoho německých vojáků při pohledu na železná monstra zpanikařilo a opustilo své pozice s křikem, že se otevřelo peklo a přicházejí ďáblové. Britové se pak ocitli v absurdní situaci, když neměli pěchotní síly způsobilé onen průlom využít, tj. obsadit a udržet další území, čehož tanky samy samozřejmě schopny nebyly. Němci pak dokázali rychle přisunout zálohy a provést protiútok, při němž Britové ztratili několik obrněnců. Přesto bylo první nasazení tanků zhodnoceno coby velký úspěch a britská armáda si záhy objednala tisíc vozidel. Během podzimu 1916 prodělaly tanky Mark I několik dalších operací, ale už nikdy s příliš velkým úspěchem, protože pominul onen faktor psychologického šoku. Němci se záhy přestali tanků bát a nalezli způsoby, jak jim efektivně čelit, nejlépe soustředěnou dělostřeleckou palbu. To však již nic nezměnilo na faktu, že se tanky v britské armádě jednoznačně etablovaly.

Nástupci a brzký odchod do výslužby
Vedle západní fronty bylo osm kusů nasazeno na Středním Východě, přesněji v Palestině, kde v roce 1917 bojovaly proti vojákům Osmanské říše. Navzdory očekávání však Turci zpravidla nezpanikařili a zastavovali tanky palbou z kanonů, takže záznamy tanků z tohoto válčiště byly spíše rozpačité. Celkově bylo zhotoveno 150 exemplářů Mark I a v průběhu roku 1917 nastalo ještě několik příležitostí, kdy byly poslány do boje. Tam s nimi ale vyrazila i příbuzná vozidla Mark II a Mark III, jež byla původně stavěna především pro výcvik. Od každého z těchto typů vzniklo 50 exemplářů, které byly opět rozděleny na poloviny na „mužské“ a „ženské“. Oba se již vyznačovaly absencí záďových pomocných kol, která nakonec způsobovala více škody než užitku (jelikož se mnohdy zasekávala), a tudíž je některé zkušenější osádky demontovaly také z „jedniček“. „Dvojka“ se jinak od původní podoby lišila pouze v detailech, ovšem „trojka“ se vyznačovala pancířem zesíleným z 10 na 12 mm. Vrcholem kariéry těchto vozidel patrně bylo angažmá v bitvě u Arrasu v dubnu 1917, do které se zapojilo šedesát tanků Mark I, II a III, jež byly většinou přezbrojeny novějšími kulomety Lewis. Přesto ale Britové o nemálo tanků přišli zejména v důsledku přesné palby německých děl. V polovině roku 1917 však už přicházely do služby výrazně modernější tanky Mark IV, jelikož právě jich se týkala ona objednávka na tisíc kusů, později zvýšená dokonce na 1200 vozidel, a proto byly zastarávající Mark I, II a III brzy přeřazeny k výcvikovým jednotkám nebo využity pro různé pokusy. Např. dvanáct tanků bylo přestavěno na zásobovací vozidla k přepravě benzínu a munice, několik kusů vozilo telegrafy, jeden byl upraven pro vysazení do mělkého moře (šlo o přípravy nerealizované operace Hush, tzn. vylodění v Belgii) a jeden obdržel mohutné rameno s elektromagnetem ke zneškodňování min. Do dneška se dochoval jeden tank Mark I, jeden Mark II a navíc „Little Willie“, všechny v muzeu v britském Bovingtonu, kde tyto železné „krabice“ stále připomínají kuriózní zrození revoluční zbraně, která navždy změnila podobu války.
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Parametry tanku Heavy Mark I Male
Standardní osádka: 8 mužů
Bojová hmotnost: 28,5 tuny
Celková délka: 9,91 m
Celková šířka: 4,2 m
Celková výška: 2,45 m
Motor: benzinový Daimler
Výkon: 78 kW (105 koní)
Max. rychlost: 6 km/h
Max. dojezd: 45 km
Max. síla pancíře: 10 mm
Kanony: dva 57mm Hotchkiss QF 6-pounder
Kulomety: čtyři 7,7mm Hotchkiss, Vickers nebo Lewis

Jak Ernest Swinton (ne)vynalezl tank
Muž, často označovaný i za „otce britských tanků“, se narodil roku 1868 v Indii, kde jeho otec pracoval pro britskou koloniální správu. Nejspíše také díky tomu si poté mladý Ernest Dunlop Swinton vybral vojenskou kariéru, při které se zabýval především otázkami dopravy, taktiky a účinnosti moderních zbraní. Sloužil ve druhé búrské válce, po které vydal knihu o taktice, v té době výtečně hodnocenou a často citovanou. V první světové válce se stal oficiálním britským korespondentem na západní frontě, takže jeho zprávy vlastně představovaly základ toho, co se o konfliktu dozvídala civilní veřejnost. V listopadu 1914 podal onen klíčový návrh, z něhož se později vyvinul první bojeschopný tank. Swintonova kariéra se potom dále prolínala s evolucí obrněných vozidel, a proto se zabýval rozmanitými záležitostmi, jež s tanky souvisely. Službu v armádě Impéria opustil v roce 1919 v hodnosti generálmajora, ale i dále se věnoval zbraním. Pracoval např. pro firmu Citroën a přednášel na Oxfordu o dějinách vojenství. V roce 1934 jej však opět přilákala armáda a do roku 1938 velel Královskému tankovému sboru. Posléze se až do své smrti v roce 1951 věnoval publikační činnosti. Ačkoli měl Swinton nepochybně velkou zásluhu na tom, že se tanky vůbec někdo začal seriózně zabývat, přece jen je nutno přiznat, že z hlediska technické konstrukce mají největší zásluhy na zrození tanku tři inženýři společnosti William Foster and Company, a sice sám William Foster a vedle něj Walter Wilson a William Tritton. Právě Wilson navrhl onen kosodélníkový tvar, charakteristický pro první britské těžké tanky, zatímco Tritton později zkonstruoval hbitější střední tank Medium Mark A, známý také pod přezdívkami „Whippet“ nebo „Tritton Chaser“.
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