Duel: Mark IV vs. A7V:
První tankový souboj

Zanedlouho uplyne 96 let od střetnutí, které nemělo na průběh první světové války velký vliv, ovšem pro historii vojenství má nesmírný význam. 24. dubna 1918 se totiž u vesnice Villers-Bretonneux střetly tanky armád Velké Británie a Německa, což znamenalo první skutečný duel tanků v dějinách válčení.

Tank (tedy kombinace dělové výzbroje, ocelového pancíře a pásového podvozku) spadal mezi převratné zbraně, od kterých si část politiků a vojáků slibovala prolomení „zákopového patu“, ve který se „Velká válka“ změnila. První skutečně bojeschopné tanky vyrobili Britové, kteří je v září 1916 poprvé nasadili v boji, a nedlouho po nich následovali Francouzi, aby se až na jaře 1918 objevil v boji první tank německé císařské armády. Nikdo však tehdy netušil, že již záhy dojde k události, jež předznamená mohutná střetnutí budoucích válek. Britský a německý tank se měly konečně setkat v prvním „ostrém“ tankovém souboji.

Churchillovy „pozemní lodě“
Vývoj bojových vozidel na pásovém podvozku se již před válkou rozběhl v řadě zemí, pak ale vedoucí pozici rychle získali Britové. Největší zásluha za to patří Winstonu Churchillovi, jenž rozpoznal potenciál tohoto nového nápadu. Z pravomoci ministra námořnictva nechal v únoru 1915 založit tzv. Landships Committee (Výbor pro pozemní lodě), který se zaměřil na vývoj a výzkum potenciálu tanků. V lednu 1916 zahájil testy prototyp těžkého tanku Mark I, jemuž se říkalo také HMS Centipede, neboť formálně stále patřil námořnictvu; konzervativní generalita armády tanky ze začátku odmítala a je pravděpodobné, že bez Churchillova vlivu a vytrvalosti by Britové těžko mohli získat prvenství. Armáda poté první tanky přece jen přijala, zařadila je do Kulometného sboru (Machine Gun Corps), ve kterém prodělaly „křest ohněm“ v září 1916, kdy se zúčastnily jedné fáze bitvy na Sommě, a sice u vesnic Flers a Courcelette. V té době už však běžel i vývoj zdokonalených modelů. Mark II a III představovaly jen malý posun, ovšem s typem Mark IV přišla podstatná zlepšení. Nový obrněnec zachovával základní design zhruba s podélným průřezem ve tvaru lichoběžníku, po jehož obvodu obíhaly pásy, zmizela však kola na zádi, jež předchozím typům pomáhala při zatáčení. Pohonnou sílu nadále poskytoval motor Daimler-Foster o výkonu 105 koní, značných zlepšení se však dočkal systém rozvodů a řízení. Tank měl osmičlennou osádku; v přední části se nacházeli velitel a brzdař (de facto řidič, resp. muž, jenž pomocí smykového řízení řídil pohyb vozidla), v zádi dva pomocní brzdaři (jeden u každého z pásů) a na každé straně dvojice mužů v tzv. sponsonech, tj. bočních kasematách, ve kterých byla umístěna výzbroj. Obdobně jako další britské tanky existoval rovněž Mark IV ve dvou verzích, a to jako „mužský“ (Male) a „ženský“ (Female). První z nich dostal dva kanony Hotchkiss ráže 57 mm a tři kulomety Lewis ráže 7,7 mm (jeden byl v každém sponsonu a třetí v přídi), kdežto „ženský“ nesl pět kulometů. Vznikla též zásobovací verze tanku. Celkem bylo od května 1917 do konce války dodáno asi 1220 kusů.

Obři pro německou armádu
První nasazení tanků Mark I v září 1916 na Němce silně způsobilo, a proto není divu, že se již v listopadu začali oficiálně zabývat vývojem odpovědi. Úkolem byl pověřen výbor, který nesl krkolomné jméno Allgemeines Kriegsdepartement, 7. Abteilung, Verkehrswesen (tzn. Obecné ministerstvo války, 7. oddělení, doprava). V čele výboru stál nadaný Joseph Vollmer a zkratka oficiálního názvu dala jméno i výslednému obrněnci, jehož prototyp byl představen 30. dubna 1917 pod názvem Panzerkampfwagen A7V. Vozidlo ovšem pronásledovaly četné problémy, a tak se první sériový exemplář objevil až v říjnu 1917. Německá armáda navíc činila podobnou chybu jako britská, když tankům přikládala jen menší význam a daleko více stála o transportní pásová vozidla. Na rozdíl od britské také nevnímala tanky primárně jako nástroje k prolomení zákopové linie a podporu útočící pěchoty, nýbrž spíše jako „mobilní pevnosti“, o které se měli pěšáci „opřít“ při velkých statických bitvách. Design A7V tomu pak i odpovídal, protože šlo o podivnou, víceméně čtverhrannou „krabici“ s osádkou zahrnující osmnáct mužů. Uprostřed se nacházela dvojice motorů Daimler s výkonem po asi 100 koních. Nad nimi se nacházela místa velitele a řidiče a u motorů pracovali dva mechanici. Do přídě obrněnce byla zabudována jeho primární zbraň, a to kanon ráže 57 mm. Trochu paradoxně to ale nebyla zbraň německá, nýbrž kořistní belgický kanon Cockerill-Nordenfelt nebo jeho ruská kopie firmy Maxim. Vedle toho nesl tank A7V navíc šest kulometů Spandau MG 08 ráže 7,92 mm. Každou z celkových sedmi zbraní obsluhoval střelec a nabíječ. Zkoušky provedené na počátku roku 1918 však prokázaly, že A7V stále trápí řada potíží, a proto armáda prozatím objednala pouze dvacet kusů. A u těch nakonec i zůstalo; pásových podvozků (paradoxně vzniklých na bázi licence americké značky Holt, později známé jako Caterpillar) sice vzniklo ještě asi o třicet více, ale ty se pak převážně využily pro ona dopravní vozidla, zvaná též Überlandwagen.

Bitva o Villers-Bretonneux
Navzdory problémům ale tanky A7V zamířily na frontu, jelikož německá armáda (ačkoliv jim nikdy nepřikládala příliš velký význam) je hodlala využít jako prvek své finální ofenzívy (tzv. Kaiserschlacht), jež byla vlastně posledním pokusem prolomit linie Dohody a vybojovat lepší pozice pro vyjednávání o příměří. Mezi důležité cíle této ofenzívy náleželo i strategické město Amiens v severní Francii, jež bylo tehdy významnou logistickou základnou britských vojsk, a proto Němci vyvinuli mimořádnou snahu o jeho dobytí. K tomu však potřebovali získat vládu nad vesnicí Villers-Bretonneux východně od města. Brzy ráno 24. dubna 1918 proto německé dělostřelectvo zahájilo drtivou přípravu a záhy zaútočila německá pěchota, na jejíž podporu se angažovalo i celkem třináct tanků A7V (další dva kusy byly v oblasti přítomny, avšak do bojů nezasáhly kvůli poruchám). Britská vojska byla z vesnice vytlačována, ale Němci podle všeho nevěděli, že se poblíž nacházejí také britské tankové síly, jež čítaly pět těžkých tanků Mark IV (dva „mužské“ a tři „ženské“) a sedm středních obrněnců Mark A, zvaných „Whippet“. Scéna byla připravena k prvnímu tankovému souboji v dějinách. Ten proběhl na kraji vesnice, poblíž křižovatky se silnicí k vesnici Cachy. Tři tanky Mark IV, a to dva „ženské“ a jeden „mužský“, jemuž velel poručík Frank Mitchell, tam narazily na německý tank A7V, který měl číslo 561 a bojové jméno Nixe. V čele německé osádky stál poručík Wilhelm Eugene Blitz. Dva „ženské“ tanky ale nemohly německému kolosu příliš ublížit a rychle se staly obětí jeho 57mm kanonu. Mitchellův „mužský“ tank se snažil odpovídat, pravý střelec McKenzie však několikrát minul, než se mu konečně podařil zásah. A byla to opravdu šťastná rána, protože britský granát zničil přední část A7V, zabil střelce, dva další Němce zranil smrtelně a tři lehce. Poručík Blitz proto nařídil opustit bojiště, ale tank byl poškozen a záhy se zastavil, takže jej osádka opustila. Ještě ten den večer jej ale Němci vyprostili a získali zpět.

Jak tanky (ne)vyhrály válku
To však ještě nebyl konec „tankové bitvy“ o Villers-Bretonneux. Německá pěchota postoupila do středu města, ovšem Britové provedli protiútok, jehož „hrot“ představovalo sedm středních tanků Mark A alias „Whippet“. Němce jejich nástup překvapil a Whippety postupovaly, avšak záhy narazily na účinnou obranu v podobě německých 77mm polních děl a také dvojice tanků A7V, konkrétně exemplářů č. 525 a 504, které nosily bojová jména Siegfried a Schnuck. Proti jejich pancířům už kulomety Whippetů mnoho nesvedly, a tudíž Němci během několika minut vyřadili čtyři Whippety, kdežto zbylé tři obrněnce ustoupily. Poté se ale k německým pozicím dostal i Mitchellův tank Mark IV, který spolu s britskými kulometčíky pálil na německé tanky u Cachy, tentokrát však už Mitchellovi válečné štěstí nepřálo. Jeho tank byl zasažen a vyřazen z boje, a tak jej osádka raději opustila a připojila se k britské pěchotě. Němci se posléze mohli fakticky chlubit vítězstvím v první tankové bitvě v dějinách, jelikož i díky pomoci tanků A7V dobyli Villers-Bretonneux a porazili britské tankové síly. Ale tento úspěch jim nevydržel moc dlouho, neboť již následující noc provedli australští vojáci prudký protiútok, jehož výsledkem bylo opětovné dobytí vesnice, která pak zůstala v rukou vojsk Dohody do konce války. Němci tedy nedokázali postoupit na Amiens a jejich ambiciózní plán „Kaiserschlacht“ nesplnil to, co se od něj očekávalo. Němci sice používali tanky i nadále, jenže nakonec vlastnili ukořistěných britských obrněnců více než „domácích“ A7V. Druhý a poslední boj tanků proti tankům, který v I. světové válce proběhnul, se tedy odehrál 8. října 1918 mezi vozidly Mark IV v britských a německých službách. Britové disponovali mnohem větším počtem tanků, které měly důležitou úlohu v několika bitvách (zejména u Cambrai), ačkoli o klíčový faktor vítězství Dohody přece jenom nešlo. Tankům měla připadnout zásadní role v ofenzívě do Německa, jež se chystala na rok 1919. Tento plán se neuskutečnil, ale v mnohém předznamenal obrovské tankové operace, jaké měla Evropa vidět o nějaké dvě desítky let později.
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Parametry tanku Mark IV
Osádka: 8 mužů
Bojová hmotnost: 28,4 tun
Celková délka: 8 m
Celková šířka: 4,11 m
Celková výška: 2,43 m
Max. rychlost: 6 km/h
Max. dojezd: 56 km
Výkon motoru: 78 kW
Síla pancíře: přední 12 mm, boční 8 mm
Výzbroj: dva 57mm kanony, tři 7,7mm kulomety

Parametry tanku A7V
Osádka: 18 mužů
Bojová hmotnost: 30 tun
Celková délka: 7,34 m
Celková šířka: 3,1 m
Celková výška: 3,3 m
Max. rychlost: 16 km/h
Max. dojezd: 80 km
Výkon motorů: 150 kW
Síla pancíře: přední 30 mm, boční 20 mm
Výzbroj: 57mm kanon, šest 7,92mm kulometů

Měření sil
Z hlediska „papírových“ parametrů se německý A7V jevil jako lepší vozidlo. Vážil jen o málo více než britský Mark IV, ale díky výkonnější pohonné soustavě byl daleko rychlejší, navíc se mohl chlubit silnějším pancířem. Naneštěstí pro Němce však tato zdánlivá převaha byla velice diskutabilní, jelikož celkové pojetí podvozku A7V, byť umožňovalo vyšší rychlost na pevném povrchu, znamenalo současně problémy v těžším terénu; přes hlubší zákopy se německý kolos prakticky nemohl dostat. A vyšší tloušťku pancíře zřetelně degradovala skutečnost, že Britové měli k dispozici mnohem kvalitnější ocel. „Mužská“ verze britského tanku Mark IV měla také větší palebnou sílu v podobě dvou 57mm děl, kdežto německý obrněnec měl jenom jednu tuto zbraň, ačkoli vhodněji umístěnou, takže mohl střílet přímo vpřed, když byl k nepříteli obrácen nejlépe pancéřovanou částí. Mezi slabiny tanku A7V je nutno řadit i početnou osádku, protože koordinování činnosti osmnácti mužů nebylo nic jednoduchého. Co se týče spolehlivosti, ta se nedala považovat za právě ideální ani u jednoho typu, ovšem britský tank na tom byl přece jen o poznání lépe. Hlavní výhodu Britů ale představovali lépe vycvičení vojáci a propracovanější taktika, která kladla důraz na spolupráci tanků s pěchotou při prolamování linií, kdežto Němci prvním tankům přisuzovali jen nízký význam a taktiku jejich nasazení promýšleli velice málo. Ke spolupráci německých tanků s pěšáky proto docházelo spíše pod vlivem okolností než jako výsledek taktického záměru. V bitvě o Villers-Bretonneux sice německé tanky získaly úspěch, vítězství ve válce však nakonec patřilo obrněncům Dohody.

Velitelé ocelových monster
Velitelem „mužského“ tanku Mark IV (exemplář s označením A1, č. 4086), který byl hlavním britským aktérem „tankové bitvy“ o Villers-Bretonneux, byl poručík Francis (zkráceně Frank) Mitchell. Narodil se 16. listopadu 1894 na ostrovech Guernsey v kanálu La Manche. Ihned po vypuknutí války se přihlásil do armády a začínal v Londýnském střeleckém pluku, avšak brzy vyšly najevo jeho velké dovednosti v zacházení se stroji, díky kterým se stal opravářem a poté řidičem. V březnu 1917 byl přeložen k nově utvářeným tankovým jednotkám, prodělal výcvik s prvními tanky a od začátku roku 1918 se jako tankista zúčastnil několika bitev, ze kterých se zdaleka nejvíce vyznamenal právě v té o Villers-Bretonneux. Právě za ni dostal Vojenský kříž (Military Cross) a za celé působení ve válce ještě několik dalších medailí. Po uzavření příměří byl demobilizován a pracoval jako bankovní úředník, ovšem tanky zcela neopustil. Byl zajisté jednou z osob nejvíce povolaných k tomu, aby o bojích obrněnců i napsaly, a tak své zážitky a zkušenosti zúročil v knize Tank Warfare: The Story of the Tanks in the Great War, jež poprvé vyšla v roce 1933 a dočkala se mnoha vydání.
Ani Mitchellův hlavní soupeř v první bitvě tanků proti tankům nebyl profesionálním vojákem, ačkoliv i v jeho případě jeho odborné vzdělání a dovednosti bezesporu přispěly k tomu, že byl přeřazen k novému, vysloveně „strojovému“ druhu zbraní. Wilhelm Eugene Blitz se narodil 8. března 1877 v Berlíně. Studoval na třech univerzitách, aby nakonec na té v Greifswaldu získal doktorát v přírodních vědách, konkrétně v organické chemii. Následně se stal asistentem a pak pomocným profesorem na univerzitě v Göttingenu. Od roku 1906 působil jako přednášející na univerzitě v Clausthalu, odkud jej „vytáhla“ až válka. Díky svému věku a zkušenostem byl do armády zařazen již v hodnosti poručíka. Získal Železný kříž I. třídy a poté se dostal k tankům, kde působil také jako velitel vozidla A7V č. 561 (alias „Nixe“) v bojích o Villers-Bretonneux. Po válce se na tři roky vrátil k přednášení, poté však přijal místo ředitele Institutu anorganické chemie při univerzitě v Hannoveru a byl také redaktorem odborného časopisu. Svět opustil po vleklých zdravotních problémech dne 13. listopadu 1943.

Munice pro tankové kanony
Oba typy tanků, které se před 96 lety střetly, nesly jako primární výzbroj děla ráže 57 mm, jež mohla pálit třemi typy munice. Britské zbraně francouzské výroby Hotchkiss nejvíc používaly klasický tříštivo-trhavý granát, plněný Amatolem a vybavený nárazovým zapalovačem. K boji proti nepřátelským obrněncům či bunkrům sloužil protipancéřový granát, zhotovený z ocelové slitiny doplněné měděnými vodícími kroužky. Konečně třetím používaným typem granátu byl protipěchotní „kartáč“ válcového tvaru, obsahující 80 olověných kuliček. „Mužský“ tank typu Mark IV měl standardní zásobu 332 kusů granátů; z toho bylo obvykle 55 % tříštivo-trhavých, 40 % protipancéřových a 5 % protipěchotních. Kanon mohl pálit na vzdálenost až 6600 m, ale prakticky se střílelo na dálku mnohem kratší.
Německý tank měl kořistní kanon Cockerill-Nordenfelt nebo Maxim, ale část typů munice pro něj dodávaly německé zbrojovky. Prvním byl Sprenggranate 16 mit Kopfzünder, běžný granát s tříštivo-trhavým účinkem, plněný Amatolem a aktivovaný nárazovým zapalovačem (ačkoliv existovala také verze s časovačem, jež se v tancích neužívala). Druhý typ střeliva s označením Kanonen-Granate 16 mit Panzerkopf měl průraznou špici a explozivní náplň, takže šlo vlastně o spojení protipancéřového a trhavého granátu. Proti pěchotě sloužily „kartáčové“ granáty, jež obsahovaly 185 olověných kuliček; v tomto případě ovšem nešlo o německé výrobky, nýbrž o kořistní belgické střelivo. Obrněnec A7V měl tabulkovou zásobu 180 nábojů, avšak v praxi se vozilo třeba i kolem 300 granátů, z toho 50 % „kartáčů“, 30 % dvojúčelových a 20 % běžných tříštivo-trhavých. Max. dostřel kanonu činil okolo 5500 m.
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