Medium Mark B, C a D:
Pokračování vývoje středních tanků

Vedle těžkých obrněnců vyslali Britové do „Velké války“ i střední tank Medium Mark A neboli „Whippet“. Jeho slabiny vedly ke zrodu nových středních vozidel Mark B a C, ale jejich reálné uplatnění už bylo jenom omezené a vcelku zklamal také revolučně působící, ovšem nespolehlivý obojživelník Medium Mark D.

Střední tank Medium Mark A vznikl na základě projektu „Tritton Chaser“, který dostal jméno podle svého hlavního autora, kterým byl Sir William Tritton. Na projektu nového obrněnce se podílel též konstruktér Walter Wilson a sériové obrněnce poprvé zasáhly do boje na jaře 1918. Nesporně šlo o zajímavou a progresivní konstrukci, avšak projevila se i řada nedostatků, např. stísněný vnitřní prostor, špatný výhled či komplikované řízení, které vycházelo ze skutečnosti, že „Whippet“ měl dva motory. Wilson si byl problémů vědom, a proto se již v létě 1917 pustil do navrhování náhrady. Začátkem roku 1918 o nový tank požádala i armáda, a tak se do práce pustil také Tritton. Někdejší kolegové se stali konkurenty, neboť každý vyvinul vlastní design, ačkoli omezené produkce se nakonec dočkaly oba dva.

Rodí se Wilsonovo „Béčko“
Dnes dostupné dokumenty ani svědectví nevysvětlují, proč se dřívější spolupracovníci Wilson a Tritton vydali samostatnými cestami, resp. jestli armáda od začátku chtěla dvě různá vozidla jako zdravou konkurenci. Nesporné je, že od léta 1917 se na Wilsonově kreslicím prkně rodila nová konstrukce středního tanku, jež měla oproti „Whippetu“ nabídnout zejména vyšší terénní průchodnost a větší palebnou sílu. Výsledný návrh ale svého předchůdce příliš nepřipomínal a vypadal spíše jako tehdejší britské těžké tanky, jelikož měl zhruba kosodélníkový profil korby s pásy obíhajícími po obvodu. Na korbě byla umístěna hranatá nástavba, v níž měl svoje místo velitel a dva kulometčíci, kteří mohli obsluhovat až pět kulometů Hotchkiss ráže 7,7 mm. Dva mířily vpřed, jeden vzad a jeden do každého boku. Šestý kulomet pro velitele se dal instalovat na lafetu u stropního průlezu a nejprve se počítalo i s dalšími dvěma kulomety ve sponsonech, tzn. výstupcích na boku korby. Tak vyhlížela výzbroj „ženské“ verze, avšak Wilson navrhoval i „mužský“ obrněnec s dvouliberním (40mm) kanonem. Pro pohon měl sloužit motor Ricardo, který v šestiválcové verzi poháněl těžké tanky Mark IV, ovšem pro lehčí Medium Mark B, jak byl nový střední tank nazván, měla stačit čtyřválcová modifikace. Čtvrtým členem osádky byl řidič, který měl své stanoviště vepředu a kromě motoru obsluhoval čtyřstupňovou převodovku Wrigley s planetovým soukolím Wilsonovy konstrukce. Nepochybně velice progresivní řešení představovalo umístění motoru do zvláštního prostoru v zádi, který tak byl od prostoru osádky oddělen pancéřovou přepážkou. To zvyšovalo bezpečnost, údržba motoru se však stala značně složitou, jelikož v přepážce byl pouze maličký průlez. Kvůli umístění nástavby na horní straně korby nebylo možno vozit klády či svazky otepí pro překonávání zákopů, takže se počítalo, že obrněnec za tím účelem obdrží speciální „vytahovací“ zařízení konstrukce Buddicom, ale není známa žádná fotografie, jež by něco takového ukazovala.

Na pomoc bělogvardějcům
Armáda byla s designem vcelku spokojena a objednala 450 sériových kusů, což se pak zvýšilo na 700 vozidel. Zakázky získaly podniky Metropolitan Carriage Wagon, British Locomotive a Coventry Ordnance Works s tím, že obměny od různých firem se v detailech odlišovaly. První prototyp vznikl u společnosti Metropolitan a v září 1918 byl připraven k testům. Ty naznačily, že má skutečně vyšší terénní průchodnost než Medium Mark A, ačkoli byl oproti němu o něco pomalejší. Dva kulomety v postranních sponsonech se ukázaly jako chybné řešení, protože při jízdě terénem se zanášely blátem, a tudíž byly brzy nefunkční. Projevila se také nespolehlivost pokrokové, ale nedostatečně otestované planetové převodovky, ačkoli když vše fungovalo, jak mělo, tank se ovládal velmi pohodlně. Rozbíhala se sériová výroba a do uzavření příměří bylo vyrobeno a převzato 22 kusů. Armáda pak odebrala ještě dalších 23 obrněnců, takže do služby se dostalo celkem 45 tanků Medium Mark B. Dodavatelé pak zhotovili ještě 57 kusů, avšak ty již vojáci nepřevzali, a proto tanky putovaly do šrotu. Trojice „béček“ byla odeslána do Ruska coby výzbroj tzv. Severního tankového oddílu, jenž bojoval proti bolševikům u Archangelsku. Při svém odchodu nechali Britové jeden exemplář „bílým“ Rusům, kteří jej používali i nadále. Nakonec jej potopili do řeky Dviny, jenže „rudí“ jej zvládnuli vyzvednout a opravit. Další dva kusy dostali Lotyši a nasazovali je v bojích o Pobaltí, kde jeden obrněnec opět ukořistila Rudá armáda, zatímco ten druhý si Lotyši nechali přinejmenším do roku 1926. V britských službách působilo několik vozidel Medium Mark B v letech 1919–1921 v Irsku, kde měly tanky přispět k uklidnění situace po občanské válce, ale z tamních základen vyjížděly jenom vzácně. Službu v britské armádě brzy opustily, ačkoliv jeden kus provozovali ženisté v Christchurchi nejméně do roku 1941 pro testování maximálního zatížení mostů.

Tritton navrhuje „Hornet“
William Tritton zahájil práce na novém designu středního tanku až počátkem roku 1918, když v tomto smyslu obdržel pokyn od armády, ačkoliv nelze vyloučit, že i on se soukromě zabýval cestou, jak zlepšit zdaleka ne dokonalý Medium Mark A. Dokumentaci měl hotovou v březnu, takže oproti Wilsonovi nabral zdánlivě velké zpoždění, přesto se mu však povedlo dodat první prototyp o několik týdnů dříve, a to již v srpnu 1918. V jeho prospěch působily dva významné faktory. Prvním byla skutečnost, že pracoval přímo ve firmě William Foster, která proto ihned stavěla prototyp, kdežto Wilson musel spolupracovat s několika jinými společnostmi. Druhým faktorem bylo Trittonovo rozhodnutí použít standardní šestiválcovou podobu motoru Ricardo, jež byla k dispozici okamžitě, jelikož se již dodávala pro tanky Mark IV, kdežto Wilson musel čekat, až budou mít fabriky volné kapacity na „jeho“ čtyřválce. Trittonův tank měl tedy motor o výkonu výrazně větším než Wilsonův, což bylo koneckonců potřeba, jelikož i celý obrněnec byl větší. Vlastně byl i delší a vyšší než těžký tank Heavy Mark V, ale vážil „jen“ necelých 20 tun, kdežto „pětka“ měla téměř 30 tun. Trittonův střední tank, který obdržel oficiální označení Medium Mark C a přezdívku „Hornet“, působil na první pohled docela podobně jako Mark B, ale dal se snadno odlišit podle zvýšené zádě korby, kde se nacházel motor Ricardo. Jinak měla obě vozidla podobný kosodélníkový profil s hranatou nástavbou, ovšem u „Céčka“ měl velitel též otáčivou kopuli pro lepší rozhled. Dvojice kulometčíků obsluhovala čtyři 7,7mm kulomety Hotchkiss, ale opět se zvažovala i „mužská“ varianta, jež měla nést dvouliberní (40mm), popř. dokonce šestiliberní (57mm) dělo. Stejně jako u Medium Mark B se k přenosu výkonu užívala planetová převodovka Wrigley, která nebyla právě vzorem spolehlivosti, ale pancéřování bylo o něco slabší, protože Wilsonův tank chránila ocel o maximální tloušťce okolo 14 mm, kdežto Tritton použil ke konstrukci ocel silnou max. 12 mm.

Obrněnce proti nepokojům
Při zkouškách každopádně vykázal Medium Mark C lepší parametry než Mark B, protože měl mj. vyšší rychlost a lepší průchodnost terénem a díky kopuli nabízel lepší rozhled pro velitele. Díky rozměrům a tvaru korby si lépe poradil se zákopy, ačkoli ani u něj neexistovala možnost vozit pomocné klády či otepi. Znovu se tedy mluvilo o zařízení Buddicom, ale opět neexistuje důkaz, že by se doopravdy nainstalovalo. Při zkouškách se testovalo též zařízení pro vytváření dýmové clony, které měly oba typy a které sestávalo z nádrže s kyselinou sulfonovou. Ta byla vypouštěna do výfukového potrubí, kde pak chemická reakce vygenerovala hustý dým. Dobré výsledky testů tudíž vedly k první sériové objednávce, jež zněla na 200 tanků. Pochopitelně se měly vyrobit u společnosti William Foster a již se chystaly další, vpravdě obrovské kontrakty, které měly dosahovat čtyřciferných počtů, ovšem reálně bylo zhotoveno pouze 48 kusů a nové objednávky už nepřišly. Čtveřice vozidel Medium Mark C se zúčastnila velké přehlídky, která se v červenci 1919 konala v Londýně na oslavu vítězství, avšak již v lednu zmíněného roku se tři tyto tanky zúčastnily prvního „bojového“ nasazení, když byly vyslány do Glasgowa, kde se odehrávaly dělnické nepokoje. Podobná situace nastala i v srpnu 1919 v Liverpoolu, avšak ani v jednom případě tyto tanky (naštěstí) nevystřelily a plnily pouze zastrašovací úlohu. Dvě roty (celkem 24 kusů) zůstaly v aktivní službě nejméně do roku 1925 a objevovaly se na některých cvičeních, avšak několik vozidel si armáda ponechala až do 30. let kvůli experimentům. Jeden Medium Mark C tudíž dostal anténní systém a sloužil pro testy rádiového spojení, kdežto snad až šest kusů mělo být přestavěno na vyprošťovací vozidla, ale podrobnosti o tomto projektu se bohužel nezachovaly. „Hornet“ byl u vojáků každopádně oblíbený pro provozní spolehlivost a odolnost. Mnozí experti dnes zastávají názor, že Medium Mark C byl vůbec nejlepší obrněnec britského původu z celého období první světové války.

Johnsonův návrh zavěšení
Pokud vozidla Medium Mark B a C vyvinuli tvůrci obrněnce Mark A coby jeho náhradu, tank pojmenovaný Medium Mark D se zrodil naprosto nezávisle na této iniciativě. Tvůrcem tohoto designu byl podplukovník Philip Johnson, nadaný konstruktér, který před válkou pracoval pro zbrojovku Fowlers v Indii a za války velel předsunutým tankovým dílnám č. 3 ve Francii. Tak se mohl seznámit se všemi výhodami i slabinami tehdejších tanků. Stál především o to, aby se obrněnce pohybovaly rychleji i v terénu, ovšem tehdejší systémy zavěšení to neumožňovaly, a tudíž Johnson prosazoval zavěšení s odpružením. Navrhl systém s ocelovými dráty a vinutými pružinami a zkoušel některé jeho varianty na těžkých tancích Mark IV a Mark V i na středním obrněnci Mark A. Přestože výsledky byly zajímavé, Johnson pochopil, že k plnému využití by musel vyrobit úplně nový tank, a tudíž v listopadu 1918 postavil aspoň jeho dřevěnou maketu. Ta vyvolala takový zájem, že Johnson obdržel oficiální podporu a peníze na stavbu prototypu, jenž byl hotov v roce 1920. Vypadal zcela jinak než všechny tehdejší tanky, protože byl nízký a měl zvláštní pásový podvozek, jehož zadní část s hnacími koly se nacházela výrazně výš než část přední. V zádi byl umístěn původně letecký motor Armstrong Siddeley Puma, který mohl dodávat výkon až 178 kW, a jelikož tank se chlubil hodně lehkou konstrukcí, dosahoval tehdy naprosto neuvěřitelné rychlosti až 37 km/h. Aby toho nebylo málo, Johnson zamýšlel, že tento jen asi 13,5 tuny vážící obrněnec dokáže i plavat. První prototyp neměl výzbroj, ale plánovalo se, že sériová vozidla ponesou tři 7,7mm kulomety, popř. 57mm kanon. Osádku měli tvořit tři muži v přední části korby pod ochranou 10 mm silného pancíře. Johnson ale musel opakovaně zdůrazňovat, že jde skutečně jenom o prototyp či ukázkový exemplář, nikoli o vozidlo, jež má přesně v této podobě zamířit do velkosériové produkce.

Revoluční, ale problémový
Toto vysvětlování bylo opravdu třeba, jelikož navzdory působivé rychlosti měl Medium Mark D také několik nedostatků. Byl poruchový a při pokusech o plavbu nestabilní, jelikož Johnson mu dal příliš úzkou korbu. U firmy Fowlers tedy byly objednány další tři exempláře a zapojila se i zbrojovka Vickers, která měla dodat šest kusů. Informace o osudech některých se bohužel nezachovaly, byť se ví, že dvě „Déčka“ prodělala testy v Indii. Jeden z objednaných tanků byl dodán ve verzi Mark D*, jež byla širší a měla jinou převodovku. Další hotový exemplář dostal jméno Mark D**, byl širší a delší a k pohonu sloužila silnější verze agregátu Puma, jež mohla dodávat výkon asi 220 kW. Následně se použil motor Rolls-Royce o výkonu dokonce 275 kW s hydraulickou převodovkou, ačkoli část zdrojů uvádí, že hydraulickou změnu převodů měl už Johnsonův první prototyp. V každém případě však mechanické problémy trvaly a nezdá se, že by některý z deseti zhotovených kusů zakončil své testy úspěšně. Vedle toho byly objednány i další dva tanky, které roku 1921 dodala zbrojovka ve Woolwichi pod názvem Mark DM (jako Modified). Měly dvanáctiválce Rolls-Royce Eagle s výkonem 192 kW a každý z kusů obdržel jiný typ převodovky. Vedle kopule pro řidiče, kterou dostaly již některé z prvních tanků, měla obměna DM rovněž druhou kopuli pro velitele. Navzdory nárůstu hmotnosti mohl tank plavat, avšak jeden z kusů se potopil v Temži a musel být vyloven. Testy byly zastaveny v roce 1922, a ačkoliv se některé ze starších tanků Medium Mark D nacházely v evidenci ještě v roce 1925, lze soudit, že někdy v té době program fakticky skončil. Johnson měl sice svého času opravdu vlivné zastánce, po válce však jejich vliv pozvolna upadal. Medium Mark D už byl koncepčně zjevně zastaralý a budoucnost patřila jiným vozidlům, zejména těm značky Vickers, přestože i ta využívala některá řešení z prvních středních tanků.
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Obrněnce pro Fullerův velký plán
Velkým zastáncem nových středních tanků byl John Frederick Charles Fuller (1878–1966), na něhož se dodnes vzpomíná takřka jako na „otce“ britské tankové taktiky. Právě Fuller vytvořil plán použití tanků v bitvě u Cambrai a na jaře 1918 předložil ještě daleko ambicióznější návrh tentokráte již strategického významu. Studie nesla jméno „Taktika útoku ovlivněná rychlostí a dosahem tanku Medium D“, avšak Johnsonův Mark D v té době ještě neexistoval a Fuller měl na mysli spíše určitý obecný koncept rychlého středního obrněnce. V každém případě však šlo o návrh skutečně gigantické ofenzivní operace, která měla prolomit německé obranné linie, za nimi vyvolat chaos a přivodit rychlou porážku Německa, které by díky postupu tanků pozbylo hlavní politická, ekonomická a vojenská centra. Koncepce byla v podstatě podobná jako to, co za dvacet let nasadil Wehrmacht jako „Blitzkrieg“. Fuller tvrdil, že pro zaručení úspěchu musí země Dohody poslat do útoku nejméně 5000 tanků. Britští generálové jej odmítli, ale Fuller se tím nenechal odradit a oslovil maršála Foche, jenž byl naopak nadšen, a dokonce zdvojnásobil navrhovaný počet na 10 000 kusů. V roli lehkých tanků měl být použit typ Renault FT, kdežto jako těžký „průlomový“ tank byl připravován britsko-americký Mark VIII a novými středními tanky se měly stát právě britské obrněnce Mark B, C a D. Revidovaná verze plánu počítala, že do boje vyrazí kolem 6000 středních tanků, realizaci Fullerova plánu však zabránilo zhroucení 

Parametry britských středních tanků

Mark B
Mark C
Mark D
Standardní osádka
4 muži
4 muži
3 muži
Bojová hmotnost
18,3 t
19,8 t
13,5 t
Celková délka
6,95 m
7,87 m
9,14 m
Celková šířka
2,82 m
2,70 m
2,28 m
Celková výška
2,55 m
2,93 m
2,79 m
Výkon motoru
74 kW
111 kW
178 kW
Max. rychlost
10 km/h
13 km/h
37 km/h
Max. dojezd
105 km
225 km
150 km
Síla pancéřování
6–14 mm
6–12 mm
8–10 mm

Publikace: Extra Válka – I. světová 10/2019

