Duel: Lanchester AC vs. Büssing A5P:
Rychlý průzkumník proti nemotorné pevnosti

První světová válka přivedla na scénu tanky, a tudíž se často zapomíná na fakt, že se v ní uplatnila i řada typů obrněných automobilů. Britové většinou sázeli na hbité průzkumné vozy, které dodávala mj. značka Lanchester, zatímco Němci dávali přednost spíše těžším typům, jejichž příkladem byl obrněnec firmy Büssing.

Některé země při vypuknutí „Velké války“ vkládaly do obrněných automobilů nemalé naděje, neboť je vnímaly jako perfektní nahrazení jezdectva v jeho průzkumné i útočné roli. Zpočátku se skutečně zdálo, že tomu tak bude, avšak „zákopový pat“, v který se konflikt záhy proměnil, těmto plánům učinil rychlý konec. Krajina plná bahna, bláta, zákopů a kráterů byla pro provoz kolových obrněnců zcela nevhodná, takže posléze plnily převážně týlové služby. Poněkud jiná byla situace na východní frontě, kde rozlehlé pláně carské říše nabízely daleko lepší uplatnění. Proto se ze západu na východ přesunulo válečné působení dvojice zajímavých typů obrněných aut, a sice vozů Lanchester Armoured Car a Büssing A5P.

Obrněnce s Churchillovou podporou
Na řadě fotografií britského obrněného automobilu značky Lanchester vidíme nápis RNAS, tj. zkratku Royal Naval Air Service. Vnucuje se zřejmě otázka, na co letecká služba námořnictva potřebovala takové obrněnce. Pro vysvětlení je třeba si připomenout poměry v britské armádě, jež byla tehdy extrémně konzervativní a odmítala většinu technických novinek. Jinak tomu ale bylo v případě námořnictva, na čemž měl zásadní podíl tehdejší První lord Admirality, kterým byl kontroverzní, ovšem nepochybně velice schopný a později tolik slavný Winston Churchill. Právě hlavně díky jeho prozíravosti a vytrvalosti byly u námořnictva vytvořeny letecké útvary a díky jeho podpoře později začal vývoj tanků. A hned od začátku války Churchill zaštítil také snahy těch, kdo prosazovali zavedení obrněných automobilů, z nichž nejrozšířenějším se stalo vozidlo značky Rolls-Royce. Z hlediska početnosti na druhém místě pak byl obrněnec, jenž se fakticky zrodil přímo na objednávku vedení RNAS. To požadovalo lehké a pohyblivé vozidlo, jež bude schopné provádět průzkum, chránit předsunuté základny (čili vlastně frontová letiště) a zachraňovat piloty sestřelené za liniemi nepřítele. Vývojem byla pověřena firma Lanchester, která se již před válkou soukromě zabývala koncepty obrněných automobilů. Stejně jako vozy od společnosti Rolls-Royce posloužily i běžné civilní výrobky značky Lanchester coby základ prvních improvizovaných pancéřovaných vozidel na západní frontě, ale pro požadavky RNAS bylo samozřejmě třeba vytvořit nové speciální vozidlo. Firma ještě v roce 1914 stihla zhotovit první prototyp a v roce 1915 se rozběhla sériová výroba, z níž nakonec vzešlo 36 kusů. Vůz si záhy získal dobrou pověst jako skutečně rychlý prostředek, protože jeho šestiválec s výkonem 45 kW mu na silnici propůjčoval rychlost kolem 80 km/h, což z něj dělalo vlastně nejrychlejší obrněný automobil „Velké války“. Pochvalu zasluhovala též jeho spolehlivost, jelikož některé exempláře prokazatelně najezdily v boji tisíce kilometrů.

Ze západu do Ruska a Rumunska
Hlavní výzbroj představoval těžký kulomet Vickers, jenž byl montován v otáčivé věži. Kromě toho byl ve vozidle dopravován lehčí pěchotní kulomet Lewis, který mohl vést palbu z celkem čtyř střílen v korbě, zhotovené z pancéřových plechů o tloušťce max. 8 mm. Osádku zpravidla tvořili velitel, střelec a řidič, přestože se někdy přidával ještě čtvrtý muž plnící role mechanika a nabíječe. Oněch 36 vyrobených kusů bylo dodáno RNAS, kde se pak zformovaly tři eskadry po dvanácti vozidlech. Počáteční zkušenosti s nimi byly dobré, ale změna charakteru války na západní frontě na „zákopový pat“ znamenala, že jejich možnosti byly značně omezené, a tudíž sloužily převážně v týlu. Bylo však zřejmé, že pro takové úkoly je jich zkrátka škoda, takže se pro ně našlo alternativní využití někde, kde se jejich rychlost a spolehlivost dala využít daleko lépe. Celkově 22 kusů tak v lednu 1916 zamířilo do carského Ruska, kde si válka zachovávala manévrový charakter. V Rusku došlo k dramatickému posílení jejich výzbroje, neboť kulomet v devatenácti vozech byl nahrazen kanonem Hotchkiss QF ráže 37 mm. Vozidla Lanchester si připsala zásluhy v bojích proti Němcům a následně rovněž proti bolševikům, protože část sice odjela s evakuujícími se Brity z Murmansku, ale část zůstala v Rusku v rukou „bílých“ armád, které je posléze používaly během občanské války. Vedle toho se některé exempláře ve výbavě britského expedičního sboru dostaly do akce rovněž v Rumunsku, Persii a Turecku, protože se tam účastnily bojů proti Osmanům. Většina automobilů Lanchester, které zůstaly v Evropě, se přemístila do Belgie, jíž byla zapůjčena jedna z původních eskader RNAS, a nakonec bylo asi deset až patnáct kusů Belgičanům zcela předáno. Obrněnce se poté vysoce osvědčily i v jejich službách a některé zůstávaly v provozu ještě řadu let po válce. Britská zbrojovka pak vyvinula další obrněný vůz, tentokráte šestikolový typ Lanchester 6×4, jenž s původní konstrukcí (která se pro přehlednost začala označovat jako Lanchester 4×2) neměl téměř nic společného, ale byl nasazen ještě v některých bitvách druhé světové války.

Na podvozku nákladního automobilu
Ačkoli se rovněž německá generalita většinou vyznačovala hodně konzervativním smýšlením, na obrněné automobily se dívala s větším pochopením než vedení britské armády. V listopadu 1914 vydalo německé ministerstvo války specifikace, které se pak staly základem výběrového řízení na obrněnec pro armádu císaře Viléma II. Na jeho výzvu reagovaly společnosti Erhardt, Daimler a Büssing, které všechny použily coby základ obrněnců podvozek běžných sériových automobilů. Faktickým vítězem konkurzu se stala první zmíněná společnost, jejíž prototyp byl sice poněkud problematický, ale byl shledán jako nejvhodnější pro další vývoj, z něhož potom vzešel typ Erhardt M1917, který byl postaven v počtu okolo tří desítek kusů. Na druhém místě skončilo vozidlo firmy Büssing, která zvolila dosti odlišný přístup než její konkurence. Hodně volně zadané specifikace německého ministerstva války totiž umožňovaly značnou variabilitu rozměrů a hmotností obrněnců, a tak se firma Büssing rozhodla vytvořit skutečně hodně velké vozidlo. Coby jeho základ proto použila osvědčený podvozek nákladních automobilů, kterých byla velkým a úspěšným producentem; v oboru nejtěžších a speciálních nákladních vozů měla dokonce u tehdejší císařské armády takřka monopol. V roce 1915 tak zhotovila první prototyp obrněného vozidla, které se stalo známým jako Büssing A5P (někdy též Büssing M1915) a již na první pohled vzbuzovalo respekt svými značnými rozměry. Také tvarování bylo nezvyklé a na první pohled se vlastně nedalo rychle rozpoznat, kde je přední a kde zadní část automobilu. A v podstatě na tom moc nezáleželo, protože vozidlo mělo dvě plnohodnotná stanoviště řidičů vpředu a vzadu. Vedle těchto dvou mužů ochraňovaly ocelové plechy o tloušťce 7 mm dalších sedm členů osádky, a to velitele a tři dvoučlenné obsluhy kulometů Spandau MG 08 ráže 7,92 mm. Ty se daly rychle umisťovat na lafety u střílen, jichž měl tento obrněnec skutečně vysoký počet, a to hned jedenáct. Dvě se nacházely u stanovišť řidičů, čtyři byly v bocích korby, další čtyři v bocích věže a konečně jedenáctá na stropě věže.

Bojové nasazení i navzdory porážce
Konstruktéři si od tohoto řešení slibovali perfektní pokrytí prostoru kolem vozidla palbou, což bylo v podstatě nezbytností, neboť z hlediska pohyblivosti Büssing A5P opravdu nemohl moc oslnit. Podvozek nákladního automobilu byl kvůli své odolnosti už sám o sobě poměrně těžký a mohutná pancéřovaná karosérie pochopitelně nevážila málo, a tak i navzdory použití motoru s výkonem 67 kW byl obrněnec pomalý a neohrabaný. Na silnici dosahoval max. rychlosti asi 40 km/h a do terénu se s ním raději nikdo moc nepouštěl. Měl sice pohon všech čtyř kol, jenže podvozek nebyl uzpůsoben pro velkou průchodnost, stejně tak jeho kola nebyla pro terén moc vhodná, takže vozidlo vyvolávalo dojem jakési „mobilní pevnosti“, jež se může pohybovat po dobrých silnicích. Vozidlo se také dosti těžko ovládalo, což byl i jeden z důvodů, proč muselo mít dva řidiče. Firma Büssing zhotovila celkem tři exempláře, ale (jak již bylo uvedeno výše), přednost pak dostal konkurenční obrněnec Erhardt. Za jiných okolností by tím historie vozidla zřejmě skončila, avšak trojice prototypů byla příliš cenná na to, aby putovala do šrotu nebo do skladu. Tři obrněnce Büssing A5P a také konkurenční prototypy Erhardt a Daimler proto byly zařazeny do tzv. Panzer-Kraftwagen-Maschinengewehr-Abteilug, tedy do kulometného oddílu obrněných vozidel, který byl takříkajíc improvizovaně zformován a potom odeslán na západní frontu. Nebude ovšem zřejmě překvapením, že německé obrněné automobily potkaly podobné osudy jako jejich britské protivníky, neboť krajina na západní frontě v roce 1915 nebyla právě nejlepší pro bojové operace silničních vozidel. Také obrněnce s černými kříži se tak přesunuly do vhodnějšího prostředí, tedy na balkánskou a východní frontu. Obrněné automobily Büssing A5P potom byly prokazatelně nasazeny ve střetech na území dnešní Ukrajiny a Rumunska, do současnosti se ale bohužel nedochovaly (resp. zatím nebyly nalezeny) žádné dokumenty, které by přesněji hovořily o podrobnostech jejich bojové kariéry.
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Parametry automobilu Lanchester AC
Osádka: 3 až 4 muži
Bojová hmotnost: 4,7 tuny
Celková délka: 4,88 m
Celková šířka: 1,93 m
Celková výška: 2,29 m
Motor: benzinový Lanchester
Výkon: 45 kW (60 koní)
Max. rychlost: 80 km/h
Max. dojezd: 150 km
Max. síla pancíře: 8 mm
Kanon: dva 7,7mm kulomety Vickers a Lewis

Parametry automobilu Büssing A5P
Osádka: 9 mužů
Bojová hmotnost: 5,5 tuny
Celková délka: 9,50 m
Celková šířka: 2,00 m
Celková výška: 3,50 m
Motor: benzinový Büssing Otto
Výkon: 67 kW (90 koní)
Max. rychlost: 34 km/h
Max. dojezd: 240 km
Max. síla pancíře: 9 mm
Výzbroj: tři 7,92mm kulomety Spandau MG 08

Měření sil
Už letmý pohled na obrněnce značek Lanchester a Büssing ukazuje, že byly zkonstruovány za zcela odlišným účelem. Britové u svého vozidla akcentovali rychlost a pohyblivost, protože se s ním počítalo pro akce prováděné v součinnosti s letadly, zatímco Němci vytvořili monstrum, jež se hodilo pro spolupráci s pěchotou jako jakýsi „pohyblivý opěrný bod“. Tomu odpovídala i výzbroj, protože kulomet vozidla Lanchester mohl díky otáčivé věži pohodlně pálit do všech směrů, zatímco v obrněnci Büssing bylo třeba přestavovat trojici kulometů k různým střílnám. A přestože nelze pochybovat, že pověstný pruský dril zajistil, že němečtí kulometčíci dokázali se svými zbraněmi zacházet opravdu rychle, už z principu se nemohli vyrovnat tomu, co mohl zvládnout kulomet v otáčivé věži. Jedinou výhodou německého vozidla byl silnější pancíř, ale jinak Büssing A5P za britským obrněncem značně zaostával, hlavně po stránce pohyblivosti a výzbroje. Nesmíme také zapomínat, že obrněnce Lanchester obdržely v Rusku 37mm kanony, proti nimž by německý pancíř neměl nejmenší šanci. Dokumentů o reálné službě obou vozidel se ovšem zachovalo velice málo, a tak pořád nemáme jistotu, zda se někdy opravdu střetla, ale v bojích na ruské nebo rumunské frontě se to klidně stát mohlo. Lze předpokládat, že vítězství by v takovém střetnutí nejspíše patřilo britskému obrněnci. Vozidla Lanchester Armoured Car a Büssing A5P ale mají společnou ještě jednu věc, a to skutečnost, že se nezachoval ani jediný kus; tři německá vozidla dokonce zmizela úplně beze stop.
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