Německé kořistní tanky:
Nepřátelské obrněnce s černými kříži

Používání kořistních tanků německou armádou za druhé světové války dnes představuje vcelku známý fakt. Méně se ovšem ví, že tato praxe začala již v první světové válce, v níž Němci nasadili „cizích“ tanků víc než těch domácí výroby. V jednom případě se dokonce tato vozidla utkala i s obrněnci britské armády.

Od počátků historie válčení se pochopitelně setkáváme s tím, že každá strana chce získat něco z arzenálu protivníka, aby vyhodnotila, jak dobře je vyzbrojený. Někdy se nepřátelská výzbroj také kopíruje, případně se dokonce převezme a zařadí do vlastních služeb. K dokonalosti tuhle praxi nejspíše dovedla německá armáda za druhé světové války, avšak již v té první používaly ozbrojené síly císaře Viléma II. řadu kořistních typů zbraní. Nechyběly mezi nimi ani tanky, a to především ty britské. Němci jich získali takové množství, že jimi poté vyzbrojovali zvláštní tankové jednotky, a posléze došlo k paradoxní situaci, že zdaleka nejpočetnějším typem tanku německé armády byl britský obrněnec Heavy Mark IV.

Od překvapení k pragmatismu
První tankový útok v dějinách válčení proběhl 15. září 1916, když Britové do bitvy na Sommě poslali asi tři desítky těžkých tanků Heavy Mark I. Výsledky prvních akcí tanků byly poněkud rozpačité, jelikož velitelé samozřejmě mnohdy neuměli nový prostředek správně využívat, ale bylo zřejmé, že tank představuje potenciálně vysoce účinnou zbraň. Na Němce zpočátku měla i skutečně silný psychologický efekt, který při prvních útocích sehrál možná stejně velkou roli jako samotná ničivá síla tanků. Němečtí vojáci byli šokováni ocelovými obludami, které se na pásech valily přes zákopy a pálily z kanonů a kulometů. Některé prameny dokonce tvrdí, že se několik německých vojáků pomátlo a že mnozí prchali s výkřiky, že se otevírají brány pekla a přicházejí ďáblové. Tento prvotní šok však netrval dlouho, protože Němci poznali, že se jedná o zbraně zcela pozemské a určitě nikoli všemocné nebo nezastavitelné. Značně k tomu přispěl fakt, že se Němcům 11. dubna 1917 během bitvy u Arrasu podařilo zajmout jeden britský tank Heavy Mark II, u kterého je poněkud zmátl fakt, že byl zhotoven z kotlové, nikoli z pancéřové oceli (protože „dvojky“ byly původně určeny zejména pro výcvik). V té době už běžel domácí německý projekt tanku, z něhož se později vyvinulo vozidlo A7V, avšak to bylo schopno boje až na jaře 1918. V listopadu 1917 došlo k (do té doby) vůbec největšímu nasazení tanků, když jich Britové a Francouzi v bitvě o Cambrai poslali na frontu téměř pět stovek, ale zaznamenali i citelné ztráty, protože museli odepsat skoro dvě stovky obrněnců. A zdaleka ne všechny byly zničeny. U vesnice Fontaine-Notre-Dame byl ukořistěn jeden Heavy Mark IV, dost paradoxně první fungující tank v německé armádě (jelikož onen první Heavy Mark II od Arrasu byl silně poškozen). Brzy následovaly další, a tak bitva u Cambrai pro Němce znamenala i zisk celkově asi padesáti tanků, v naprosté většině „čtyřek“. Některé už byly nepoužitelné, řada však mohla po „změně barev“ vyrazit do boje ihned, případně po malé opravě. Pragmatická armáda císaře Viléma II. se tedy rozhodla britské tanky provozovat.

Tvoří se oddíly kořistních tanků
Tato snaha samozřejmě musela dostat nějaký systematický ráz, a tak Němci sestavili speciální útvar Tankbergungsstelle Cambrai (Velitelství pro vyprošťování tanků u Cambrai). Ten dostal úkol získat a zprovoznit co nejvíce britských obrněnců. Z bojiště tedy byly tanky přesunovány do okupované Belgie k městu Charleroi, jež bylo k tomu zvoleno pro svoje výtečné železniční spojení, protože to představovalo nejlepší metodu dopravy tanků. U města byl následně zřízen tzv. BAKP 20, Bayerische Armee Kraftwagen Park 20 (Vozidlový park 20 bavorské armády), logistická základna speciálně určená pro zprovoznění britských tanků. Na jaře 1918 tak mohla německá armáda zformovat nejen několik oddílů (Abteilung) s tanky domácí výroby A7V, ale také dva další tankové oddíly vybavené pouze kořistními vozidly. Dostaly názvy Abteilung 11 (Beute) a Abteilung 12 (Beute), kde ono slovo v závorce („Kořist“) odkazovalo na zdroj jejich výbavy. Každému takovému oddílu velel kapitán (zde kapitáni Koch a Frankenberg), dále měl oddíl v sestavě dalších šest důstojníků, 36 poddůstojníků a 99 příslušníků mužstva. Co se týče techniky, základ výzbroje tvořila pětice tanků Heavy Mark IV, z nichž dva odpovídaly britské verzi „Male“ (každý tedy měl dva kanony a čtyři kulomety) a tři podobě „Female“ (každý měl šest kulometů). Němci ovšem výzbroj vozidel změnili, ačkoliv poněkud paradoxně instalovali do kořistních tanků jinde ukořistěné kanony. Šlo o 57mm kanony Maxim-Nordenfelt, které do německé výzbroje přibyly v Belgii, případně jejich „carské“ kopie Sokol získané v Rusku. Co se týče kulometů, v některých tancích zůstaly britské kulomety Hotchkiss či Lewis, které byly uzpůsobeny pro německé 7,92mm střelivo, později se však do části „čtyřek“ montovaly přímo německé 7,92mm zbraně Spandau MG 08/15. Do několika tanků Němci vestavěli též 13,2mm protitankové pušky Mauser T-Gewehr. Německé osádky cvičily a chystaly se na „ostré“ akce, ačkoli s britskými tanky nepanovala v německé armádě právě velká spokojenost, protože byly dost poruchové a pomalé, a proto nestačily tempu postupu „Sturmtruppen“. Kromě samotných tanků měl každý oddíl i tři osobní auta a osm nákladních vozů.

Ukořistěné obrněnce na frontě
Skepticismus důstojníků potvrdilo první bojové nasazení kořistních tanků, kterým se oficiálně říkalo Schwerer Kampfwagen (Beute), tzn. „Těžké bojové vozy (kořistní)“. Došlo k němu dne 9. dubna 1918 u řeky Lys, kde skoro všechny těžké obrněnce zapadly v měkkém terénu, popř. se zastavily kvůli poruchám. První „ostrá“ operace císařových tankových oddílů č. 11 a 12 tak skončila fiaskem a přibývaly pochybnosti, zda opravdu šlo o dobrý nápad. Ty pak ještě posílil úspěch „domácích“ tanků A7V, jež v prvním tankovém souboji, který proběhl 24. dubna 1918 u vesnice Villers-Bretonneux, zvítězily nad britskými tanky Heavy Mark IV. Kořistní tanky si připsaly další spíše rozpačité výsledky při operaci Blücher na řece Marně, do které již zasáhl i další zformovaný oddíl, a to Abteilung 13 (Beute), kterému velel nadporučík Wilhelm. Pověst kořistních tanků zůstávala poněkud kontroverzní, neboť v závěru této operace odvedly dobrou práci u Fort de la Pompelle, zatímco v červenci 1918 utrpěly ztráty v bitvě o Souain. Přesto se v jejich opravách pokračovalo, jelikož domácích A7V byl nedostatek, a proto už se formovaly a cvičily oddíly č. 14 a 15 a bylo nařízeno sestavit oddíly až do čísla 22. Zajisté nejzajímavější epizoda kariéry tanků Mark IV v německých službách ale měla přijít v druhé bitvě u Cambrai, když se vojskům Dohody počátkem října 1918 povedl průlom německých linií. Do protiútoku se zapojilo také celkově šest vozidel Heavy Mark IV z oddílů č. 11 a 15, která se 8. října 1918 u vesnice Niergnies setkala s pěti obrněnci stejného typu, které patřily Rotě A z 12. tankového praporu britské armády. Na obou stranách začalo střetnutí zmatkem, protože Britové pokládali Němce za „svou“ Rotu C, zatímco Němci považovali Brity za tanky z oddílu č. 16. Obě strany pochopily svůj omyl až na vzdálenost asi 45 m, kdy se rozpoutala zuřivá palba. Britové ztratili čtyři tanky, zatímco armáda císaře Viléma II. musela odepsat dva. Poněkud paradoxně tím, co přimělo Němce k ústupu, byl pátý britský tank, který jako „Female“ nesl jen kulomety, ovšem velitel nalezl na bojišti opuštěné německé polní dělo ráže 77 mm. S jeho pomocí vyřadil jednu z německých „čtyřek“ a zbývající protivníci se raději stáhli.

Další typy v německých službách
Kořistní tanky v německých službách potom zasáhly ještě do několika bitev, samozřejmě však již nemohly nic změnit na porážce Německa, což podtrhoval fakt, že pro některé z nich nebyla na počátku listopadu 1918 k dispozici munice (a)nebo palivo. Oddíly č. 11 až 16, jež skutečně bojovaly, o většinu tanků přišly v boji či kvůli poruchám, popř. je odevzdaly vítězům, ovšem i tak jim několik obrněnců zůstalo. Ty byly posléze urychleně poslány zpět do Německa, aby se tam zúčastnily potlačování různých povstání či „revolucí“ radikální levice. Do těchto akcí pak zřejmě promluvila i část tanků, jež byly na samém konci války připraveny k boji, ale nestačily se dostat do sestavy některého z oddílů. Faktem je, že na podzim 1918 měli Němci k dispozici celkem okolo 170 kořistních tanků, v naprosté většině Heavy Mark IV. Získali rovněž několik exemplářů výkonnějšího typu Heavy Mark V, není však doloženo, že by některý v německých službách zasáhl do boje. Naopak existují dokumenty potvrzující, že Němci omezeně používali ukořistěná francouzská vozidla Schneider CA.1 a Saint-Chamond, avšak ta se nikdy nedostala do řadových sestav oddílů. Nasazení těchto obrněnců německou armádou bylo spíše „živelné“ a vyplývalo z okamžité situace na bojišti. Těžké francouzské tanky považovali Němci (a to ne bez důvodu) za nepovedené konstrukce, a proto o ně nejevili větší zájem. Příliš vysoké mínění neměli ani o několika kořistních exemplářích lehkého tanku Renault FT, který jako první tank přinesl otáčivou věž na nízké korbě, avšak Němci kritizovali jeho malou odolnost a omezenou schopnost překonávat zákopy. Ze všech typů kořistních vozidel tudíž armáda císaře Viléma II. nejlépe hodnotila britský střední tank Medium Mark A čili „Whippet“, jenž nabízel kombinaci slušné odolnosti a dobré pohyblivosti. Němci získali několik tanků (nejméně tři), které opatřili neobvyklou kamufláží, ale do bojů na západní frontě už německé „Whippety“ zkrátka nestihly zasáhnout. Jeden kus (s nápadnou kresbou lebky) však ještě v roce 1919 jezdil po Berlíně jako „policejní“ nástroj pro potlačování pouličních nepokojů.
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Kořistní obrněné automobily
Vedle tanků, tj. vozidel s pásovými podvozky, ukořistili vojáci císaře Viléma II. nemalý počet obrněných automobilů armád Dohody. V největším rozsahu k tomu došlo na ruské frontě, kde obrovské rozlohy carské říše nabízely pro tento druh techniky daleko lepší uplatnění než těžký terén západní fronty. Němcům proto padly do rukou např. automobily Austin-Putilov, jak byla obvykle označována ruská licenční kopie britského vozu se dvěma kulometnými věžemi. Dále získali obrněnce Garford-Putilov, jejichž základ utvořil podvozek amerického nákladního auta a která se mohla chlubit dokonce kanonem ráže 57 nebo 76,2 mm. Němci prokazatelně získali i nejméně jedno vozidlo na americkém podvozku Packard. Kromě ruské fronty se jim povedlo ukořistit obrněná auta též na italské frontě, kde šlo převážně o produkty tamních značek FIAT a Lancia. Němci jich zajali tolik, že pak mohli zformovat několik oddílů (v jejich terminologii nazývaných „Züge“, tzn. „čety“) vyzbrojených čistě italskými obrněnci. Podobně jako některé tanky ale také kořistní obrněná auta pokračovala v boji i po oficiálním skončení války, jelikož se účastnila i střetů v chaotickém poválečném Německu. Kolové obrněnce různého původu se tak objevily ve výzbroji revolucionářů z „Bavorské republiky rad“, nacionalistických jednotek Freikorps a samozřejmě i německé pořádkové policie. Do řady těchto vozidel byly montovány německé kulomety Spandau MG 08/15 ráže 7,92 mm.
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