Medium Mark A Whippet:
První střední tank britské armády

První těžké tanky, které promluvily do války v roce 1916, přinesly revoluční průlom, ale současně s nadšením zněly i hlasy, které volaly po menších a hbitějších vozidlech. Tak se začal rodit střední tank Mark A, jehož bojové jméno „Whippet“ se proslavilo natolik, že se jednu dobu užívalo pro všechny menší tanky obecně.

Pokud se začne mluvit o tancích první světové války, jistě si nejdřív představíme těžké britské tanky Mark I či Mark IV s typickým kosodélníkovým tvarem, popř. lehký britský Renault FT, první sériový tank s otáčivou věží. Občas se však zapomíná na britský Medium Mark A, který ve své době reprezentoval velmi progresivně řešené a oblíbené vozidlo. Dokonce se dá říci, že z konstrukčního i taktického hlediska bylo střední „Áčko“ čili „Whippet“ přinejmenším stejně důležité jako první britské obrněnce těžké kategorie.

Staronový nápad Williama Trittona
Za osobnost, které připadají největší zásluhy za výrobu prvních britských tanků, bývá mnohdy označován Ernest Swinton. Ve skutečnosti jeho zásluhy spočívaly hlavně v tom, že tento nový nápad zpopularizoval a představil vyšším velitelům a politikům. Swinton nebyl konstruktérem či inženýrem, tím byl daleko více jiný muž, který je v samotné Velké Británii často označován za „vynálezce tanku“. Sir William Ashbee Tritton (1875–1946), který pracoval ve strojírenské firmě Williama Fostera, byl společně s majorem Walterem Wilsonem tím, kdo vytvořil design prvních britských tanků. Wilson navrhnul onen typický kosodélníkový tvar, který se uplatnil u těžkých tanků Mark I i jejich nástupců, kdežto Tritton vymyslel pohonnou soustavu. Je ovšem nutno zdůraznit, že Tritton měl od začátku i určité pochybnosti o celé koncepci těžkého tanku, což odrážela i skutečnost, že první experimentální demonstrátor tanku (známý pod přezdívkou „Little Willie“) byl s váhou 18 tun spíše obrněncem středním a ani neměl onen kosodélníkový tvar. Navíc se plánovalo, že by mohl získat věž pro zbraně, což bylo jistě progresivnější řešení než boční „sponsony“ u pozdějších těžkých tanků. Armádní velení zpočátku preferovalo těžké obrněnce a Tritton se dočasně přizpůsobil, avšak nevzdával se koncepce lehčího vozidla, které by mohlo spolupracovat s kavalerií tak, jako těžké tanky spolupracovaly s pěchotou. Říkal mu „Tritton Chaser“ a navrhoval, aby tyto obrněnce pronikly do průlomu v protivníkových liniích a rozšiřovaly prvotní úspěchy těch těžkých. Zkušenost z prvních akcí těžkých tanků naznačila, že podobné vozidlo by opravdu přišlo vhod, protože se nejednou stalo, že po prolomení fronty chyběly vhodné úderné síly pro využití tohoto průlomu. „Tritton Chaser“ tudíž dostal zelenou, ještě v prosinci 1916 začala stavba prototypu, 3. února 1917 již nové vozidlo dokázalo jezdit a o měsíc později byly zahájeny jeho armádní zkoušky.

Testy prototypu a sériová produkce
Na tomto místě je potřeba zdůraznit jeden velmi důležitý fakt, který starší zdroje ignorovaly či výslovně popíraly. Jak již bylo naznačeno, Tritton spadal mezi zastánce otáčivé střelecké věže a chtěl ji prosadit i u svého nového středního tanku, jenže pozdější sériová podoba pořád měla zbraně v pevné nástavbě. Existovaly sice i kresby tanku „Tritton Chaser“ s věží, avšak obecně se soudilo, že zůstalo právě jen u plánů. Před časem se však objevily dříve neznámé fotografie prototypu, které prokazují pravdivost občasných svědectví, že při zahájení testů měl Trittonův obrněnec otáčivou válcovou věž pro jednoho muže s kulometem Lewis. Dostal oficiální název EMB (Experimental Machine B), jenže ony fotografie také dokazují, že již tehdy na něm bylo napsáno také „The Whippet“. S tímto jménem, které se pak (bez určitého členu) stalo opravdu oficiálním bojovým jménem (vlastně i prvním, které nějaký tank kromě firemních či typových názvů obdržel), údajně přišel sám Tritton. Konstrukce s věží byla nepochybně progresivní, ale zkoušky naznačily i její slabiny, protože věž byla velmi stísněná a mechanismus otáčení nebyl z nejspolehlivějších. Tritton se musel tohoto prvku vzdát a prototyp byl následně přestavěn do podoby, která už odpovídala sériovým vozidlům. Na místo věže přišla hranatá nástavba, jež se vyznačovala čtveřicí střílen pro kulomety a nabízela prostor pro dva vojáky. První kontrakt na sériovou výrobu 200 kusů dostala firma William Foster & Co. již na jaře 1917 a posléze přišel ještě další na stejný počet, ale reálně bylo nakonec postaveno jen prvních 200 kusů, které byly nazvány Medium Mark A (čímž se odlišily od těžkých tanků, jejichž typy se značily římskými číslicemi). Bojové jméno Whippet, které běžně označuje anglické plemeno chrta, mělo nejspíš odrážet jejich podstatně větší rychlost. Ta činila přes 13 km/h, což dnes zajisté působí směšně, jenže tehdy to byl dvojnásobek obvyklé rychlosti tanků.

Neobvyklé ovládání středního tanku
Za svou pohyblivost vděčil Whippet originálně pojaté pohonné soustavě. Dosud existují velmi variabilní hodnocení Trittonova nápadu, který byl motivován snahou, aby měl střední tank jen jediného řidiče, kdežto těžký Mark I potřeboval na ovládání jízdy čtyři muže (a sice dva řidiče a dva pomocníky, kteří se starali o převodovky). Jako zdroj pohonné síly tanku Whippet proto sloužily dva čtyřválce Tylor Twin JB4 (občas se vyskytuje i nesprávná verze „Taylor“), každý o výkonu 34 kW (45 koní). Každý měl také svou převodovku a spojku, protože každý poháněl hnací kolo v jednom z pásů. Když tedy nový řidič usedl na své místo ve Whippetu, patrně cítil zděšení, jelikož kromě volantu musel zvládat dvě páky brzd, dvě převodové páky i dva pedály spojek. Ve skutečnosti ale ovládání nebylo zase tak složité, jak se mohlo zdát, byť vyžadovalo cvik. Řidičům ale rychle přecházelo „do krve“, a pokud nenastal problém, mohly se Whippety pohybovat skutečně velice svižně a podle potřeby manévrovat. Zatáčení se většinou provádělo tak, že se volantem přiškrtil plyn jednoho z motorů, ale když byl nutný rychlejší obrat, musely se použít i brzdy, jelikož rozdíl mezi otáčkami obou motorů nesměl překročit jistou mez, jinak hrozilo zastavení jednoho z motorů. Proto se nedoporučovalo otáčet se s Whippetem na místě, byť technicky to (jako zřejmě u prvního tanku v historii) možné bylo. Jinou výhodou pohonné soustavy vozidla Mark A byla možnost měnit převodové stupně za jízdy (vlastně stejně jako u automobilu, avšak samozřejmě u dvou převodovek naráz, což opět chtělo cvik), zatímco starší tanky musely kvůli tomu zastavit. Motory se nalézaly vpředu a prostřednictvím dvojice hřídelí se výkon přenášel na dvě zadní hnací kola, pásy obíhaly přes několik horních kladek a dolních ložisek, což byl zároveň jeden z mála prvků, jímž se sériové tanky lišily od prototypu. Ten byl totiž vybavený kryty na všech šestnácti párech dolních ložisek, zatímco u sériových vozidel se tyto nápadné kryty použily jenom u šesti ze šestnácti párů.

Výzbroj, pancíř, taktika a struktura
Za motorovým prostorem po (jak lze u zřejmě britského vozidla čekat) pravé straně měl místo řidič, ovšem jeho rozhled byl značně omezený asymetrickým tvarem nástavby, v níž pracovali další dva muži, tzn. velitel a střelec. Ve stěnách nástavby se nacházely celkem čtyři střílny pro stejný počet kulometů Hotchkiss Mark I. Šlo o zbraně původně francouzské konstrukce, avšak pro náboje kalibru .303 British (7,7 mm), jichž se pro každý kulomet vezlo 1350 kusů. Lze ale celkem jednoznačně konstatovat, že řešení výzbroje Whippetu nebylo nejšťastnější, jelikož od střelce vyžadovalo neustálé změny pozice, aby mohl obsluhovat ten ze čtyř kulometů, z něhož bylo aktuálně třeba střílet. Jistě proto nepřekvapí, že se některé ze zbraní leckdy chopil velitel, a dokonce je známo, že někdy byl do osádky přibírán i čtvrtý muž, resp. druhý střelec, ačkoliv je evidentní, že ve stísněné nástavbě vozidla se pak muselo pracovat dosti obtížně. Obsluhy se každopádně netěšily právě ideálním podmínkám; nejvíce si stěžovaly na špatnou ventilaci, jež byla u tehdejších tanků obecně značným problémem, ale u velmi kompaktního Whippetu se to projevovalo ještě víc. Jiný nedostatek představoval fakt, že motory nebyly přístupné zevnitř, a proto bylo kvůli jakékoliv opravě nezbytné opustit ochranu pancíře. Ten byl snýtovaný z plátů pancéřové oceli o tloušťce od 5 do 14 mm, a tak ve skutečnosti nebyl nijak slabší než ten, jenž chránil těžké tanky. Zásadní rozdíl mezi oběma kategoriemi tedy představovala pohyblivost, a proto se pro útvary s Whippety plánovala i odlišná taktika. Původně se počítalo s pěti prapory, každý s 36 obrněnci, jenže intenzita provozu nových tanků byla od začátku příliš velká, což se odráželo ve ztrátách kvůli poruchám i německé palbě, a navíc produkce běžela pomalu. Dařilo se tedy držet bojeschopné jen dva prapory s tabulkovým stavem po 48 kusech, ale reálně měly většinou dohromady jen něco přes 60 funkčních Whippetů.

První bojové operace nových vozidel
Britský generál Sir Douglas Haig nařídil, aby první dvě stovky středních obrněnců dorazily na frontu ještě v létě 1917, avšak to se záhy projevilo jako nerealistické. Několik prvních kusů se dostalo k jednotkám až v prosinci a ony původně zadané dvě stovky byly hotovy až na samém konci války. První Whippety se objevily u 3., 6. a 9. praporu 3. tankové brigády, kde se z nich stavěly roty s tabulkovým stavem dvanácti kusů, avšak v praxi byl bojeschopný spíš poloviční počet. 9. prapor byl následně přezbrojen na těžké tanky Mark V a jeho Whippety se přesunuly k 3. praporu. Právě on a ještě 6. prapor představovaly dvě výše zmíněné jednotky se středními tanky, které se jako jediné dařilo udržovat v reálně bojeschopném stavu, byť je třeba dodat, že relativně malá míra reálné dostupnosti nebyla žádnou zvláštní slabinou Whippetů. Naopak šlo u tehdejších tanků o zcela běžná čísla; dokonce se zdá, že z hlediska mechanické spolehlivosti si Whippety vedly patrně lépe než těžké tanky. „Křest ohněm“ pro typ Medium Mark A přišel dne 26. března 1918, kdy velitelé 3. praporu vyslali tanky roty C na jihozápad od Cambrai. Na vesnici Colincamps postupovalo několik německých pěších praporů, jež při pohledu na rychlý pohyb dříve neznámých tanků zpanikařily a rozprchly se. Tucet Whippetů byl v akci přibližně 16 hodin a neutrpěl žádné ztráty, a tudíž „premiéra“ skončila jako velký úspěch. Téhož dne se však odehrály i jiné střety, které již tolik oslnivé výsledky neměly, protože u Bray-sur-Somme bylo zničeno pět až šest Whippetů. V dubnu 1918 se střední tanky zapojily do bitvy o Amiens a silně narušily aktivitu německé pěchoty. Dne 24. dubna 1918 dokázala rota sedmi Whippetů u Cachy zlikvidovat asi 400 Němců, avšak ve stejný den proběhl též jediný zaznamenaný střet Whippetů s nepřátelskými tanky, a to ne zrovna s pozitivními výsledky. Dva německé A7V se ukázaly jako příliš silný protivník, kulomety Whippetů neměly šanci a 57mm děla německých obrů způsobila vyřazení čtyř britských středních tanků.

Co dokázal tank „The Musical Box“
Němci při několika příležitostech ukořistili zničené či poškozené Whippety, takže bylo přijato rozhodnutí umístit do tanků výbušná zařízení, aby je vojáci mohli v případě nutnosti zničit; dá se ale předpokládat, že britští tankisté neměli zrovna velkou radost z toho, že museli takříkajíc „sedět na bombě“. Zkušenosti z dubnových bitev také ukázaly, že idea spolupráce Whippetů a kavalerie, jakkoli je lákavá, v praxi příliš nefunguje, protože jízdní a tankové roty se na bojišti obvykle příliš rozptýlily. Navíc byli kavaleristé pořád daleko rychlejší než Whippety, a pokud zpomalili, aby s nimi tanky mohly držet kok, pozbývali svou největší výhodu. Nesporné je, že od května 1918 se již spolupráce Whippetů a kavaleristů v rozkazech či hlášeních nevyskytuje a střední tanky se užívaly podobně jako těžké, tedy pro spolupráci s pěchotou při prolamování obranných linií. Příležitostně se však odehrávaly i jiné scénáře, jak dokazuje epizoda z bitvy u Amiens, v níž hrál hlavní úlohu Whippet č. A344, který nesl jméno „The Musical Box“. Velel mu poručík Arnold, který se po zjištění, že byl jeho tank odříznut od britských sil a zůstal sám za německými liniemi, rozhodl pro útok na dělostřeleckou baterii Němců. Byl to sice bezmála sebevražedný nápad, kupodivu však uspěl. Arnoldův tank pak operoval za německými liniemi ještě několik hodin, během nichž zničil tábor německého pěšího praporu a zásobovací kolonu, a dokonce sestřelil pozorovací balon! Teprve pak Němci dokázali vyřadit „The Musical Box“, jehož řidič zahynul, zatímco Arnold i jeho střelec přečkali válku jako zajatci. Vyznamenal se i vojín Bertie Bussey, řidič jiného Whippetu, jehož velitel a střelec byli těžce zraněni, takže pak Bussey nechal tank pojíždět se zablokovaným řízením a čtyři hodiny střílel z kulometů, za což získal Medaili za vynikající chování (DCM). Tanky Medium Mark A poté promluvily ještě do několika bitev v závěru války, naposledy 5. listopadu.

Vozidla Whippet zamířila i do světa
Navzdory dosti vysokým ztrátám bylo bojové nasazení Whippetů hodnoceno velmi dobře, což se projevovalo mj. ve faktu, že jednu dobu byl termín „Whippet“ používán pro všechny menší tanky, a to včetně francouzských Renaultů. Úspěšné a oblíbené střední tanky se proto objevily i na vítězných přehlídkách, jenže konec první světové války neznamenal konec jejich činnosti. Šestnáct kusů bylo odesláno do Irska, kde probíhal guerillový konflikt s převážně katolickými republikány, a dalších sedmnáct kusů obdržela britská intervenční vojska, která měla pomáhat „bílým“ Rusům pod velením generála Děnikina v boji proti bolševikům. Britové tam vycvičili pro Whippety i ruské osádky a po odchodu intervenčních vojsk zůstaly střední tanky v Rusku. Většiny z nich se však zmocnila Rudá armáda, která je potom nasadila ve válce proti Polákům a provozovala je až do roku 1922. Nejméně jeden Whippet dostal v Rusku francouzský 37mm kanon Puteaux, ale není jisté, který z majitelů tuto přestavbu provedl. Jisté naopak je, že Rudá armáda je používala pod označením „Tejlor“, tedy podle jména výrobce motoru, jelikož to byl jediný konkrétní název, který se na vozidle vyskytoval; označení Mark A ani slovo „Whippet“ na sériových kusech nikde psané nebylo. Čtyři exempláře si koupilo Japonsko, pro něž to byly vůbec první tanky a které je nasadilo v Mandžusku. Jeden kus byl poslán do Jihoafrické unie a zdá se, že jeden získaly USA a jeden Kanada. Mezi uživatele však paradoxně patřilo i císařské Německo, jemuž se kromě poškozených kusů povedlo ukořistit rovněž dva funkční Whippety, a sice A220 a A249. Na Němce hodně zapůsobily svou rychlostí, a proto jejich vyvíjené lehké tanky řady LK vykazovaly evidentní inspiraci Whippetem. Ani jedno z těchto dvou vozidel už nestihlo akci v první světové válce, A249 však byl ve službách sil Freikorps nasazen v Berlíně proti levicovým revolucionářům. Do současnosti se dochovalo pět Whippetů, z nichž nejbližší je tank A347 „Firefly“ v Královském muzeu v Bruselu.
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Experimentální obrněnce
Několik tanků Medium Mark A se stalo i předměty vývojových experimentů. Na jednom bylo zkoušeno záďové kolo (převzaté z těžkého Mark I) s cílem zlepšit ovladatelnost. Na dalším se objevil záďový „skluz“, který měl pro změnu zlepšit schopnost překonávat příkopy. Zajímavý osud měl tank A214, který nechal přestavět plukovník Philip Johnson. Obdržel nové zavěšení, odpružená kola a dvanáctiválcový motor Rolls-Royce Eagle o výkonu 224 kW, díky němuž se dokázal dostat na tehdy naprosto neuvěřitelnou rychlost 48 km/h. Provoz ale byl příliš drahý a vozidlo bylo hodně nespolehlivé, takže Johnson v pokusech nepokračoval. Jeden Whippet pak měl zapůjčený námořní důstojník a vynálezce Bayntum Hippisely, aby s ním provedl „pokusy tajné povahy“, jak sdělují dobové dokumenty. Ono vozidlo (konkrétně A381 od 6. praporu) se vzhledově vůbec nelišilo od běžného Whippetu a dodnes není známo, čím přesně se Hippisely zabýval. Jelikož ale jinak působil zejména v oblasti bezdrátové rádiové komunikace, patrně se jednalo o nějaké experimenty s vysílačkami či snad dálkovým ovládáním. Pozoruhodné ale je, že Hippiselyho tank byl zřejmě vůbec posledním provozovaným Whippetem na světě, protože byl sešrotován až roku 1942, a to nikoliv proto, že by již nefungoval, nýbrž prostě kvůli tomu, že vláda válčící Velké Británie naléhavě potřebovala ocel. Je také otázka, jestli se informace o přesné povaze Hippiselyho pokusů stále nacházejí kdesi v zaprášených archivech, nebo zda se v krizových letech druhé světové války nenávratně ztratily.

Parametry tanku Mark A Whippet
Osádka: 3 muži
Bojová hmotnost: 14 tun
Celková délka: 6,10 m
Celková šířka: 2,62 m
Celková výška: 2,75 m
Motory: dva Tylor Twin JB4
Výkon: 2× 34 kW (45 koní)
Max. rychlost: 13,4 km/h
Max. dojezd: 130 km
Max. sklon svahu: 40 stupňů
Max. kolmá stěna: 0,80 m
Max. šířka příkopu: 2,15 m
Max. hloubka brodu: 0,90 m
Tloušťka pancíře: 5 až 14 mm
Kulomety: 4× Hotchkiss ráže .303
Zásoba munice: 5400 nábojů
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