Obrněné automobily legionářů:
Kořist pro boj za svobodu

Legionářské obrněné vlaky náleží mezi slavné kapitoly československé vojenské historie, ale podstatně méně se mluví o obrněných automobilech legií. Navzdory tomu znamenaly pro naše vojsko v Rusku velkou pomoc a jeden z italských obrněnců následně hrál velice důležitou roli v bojích proti Maďarsku.

Boje v Rusku se podstatně lišily od těch na západní frontě, kde se plánovaná „blesková“ válka změnila ve vyčerpávající zákopový „pat“. Gigantická rozloha Ruska způsobila, že tam získala značný význam kategorie techniky, jež se v zákopových bojích příliš neuplatnila, a to obrněné automobily. Ty mohly na ruských pláních využít svou velkou pohyblivost, a tudíž se dokázaly skvěle uplatnit v manévrových operacích. Nesloužily jen pro průzkum (což byl fakticky jejich hlavní účel), ale také jako prostředky doprovodu či palebné podpory. Rudá armáda rozpoznala potenciál obrněných automobilů a užívala je proti svým protivníkům v občanské válce, ovšem proti československým legiím se jí moc nedařilo. Legionáři pak několik obrněnců i ukořistili a některé z nich použili proti jejich původním vlastníkům. Informace o těchto vozidlech jsou ale vesměs dost kusé. Mnohem více víme o dalších dvou legionářských obrněncích, jejichž původ se však nenacházel v rozbouřeném Rusku, nýbrž v Itálii.

Těžký obrněnec s kanonem
Historie obrněných aut v čs. legiích začala 28. května 1918 na stanici v Penze, kde se podařilo zajmout vlak přepravující hned tři vozidla. Největší z nich byl obrněnec typu Garford-Putilov, jeden ze 48 kusů, které carský Putilovský závod zhotovil na bázi amerického nákladního vozu značky Garford Motor Truck. Byl sice pomalý, ovšem vynikal silnou výzbrojí; pokud tehdejší obrněnce nesly standardně jen kulomety, Garford-Putilov se mohl pochlubit i velkou otáčivou věží s polním kanonem vzor 1910 ráže 76,2 mm. Vůz zadržený legiemi měl jméno „Groznyj“. Čs. vojáci jej použili hned následující den při dobytí Penzy, načež obrněnec umístili na vagon, z něhož se stal dělový vůz v improvizovaném obrněném vlaku 4. pluku. Na konci května tento vlak zasáhl do bojů o Serdobsk, kde se nacházely nejzápadnější pozice čs. legií, a pomohl toto město dobýt. „Groznyj“ posléze zřejmě nadále fungoval ve své „železniční“ úloze, ovšem kdy a jak svou službu u legií zakončil, není známo. Nesporně se však jednalo o nejsilnější obrněný automobil, kterým čs. vojsko na Rusi disponovalo.

S jednou i se dvěma věžemi
Druhým vozidlem ukořistěným z onoho vlaku v Penze byl automobil firmy Austin. Jednalo se o vůbec nejrozšířenější obrněnec ruské armády, neboť britská společnost dodala do carské říše 152 exemplářů tří postupně modernizovaných sérií; potom ruské zbrojovky (již pod kontrolou bolševiků) postavily ještě 33 licenčních vozidel, známých jako Austin-Putilov (ruské prameny je nazývají Ostin-Putilovec). Typickým znakem byla dvojice kulometných věží, ale vůz, který legionáři získali v Penze, byl unikátem, který byl zřejmě sestaven ze součástek ze dvou či více poškozených Austinů 1. a 2. série a měl jen jednu věž. Legionáři jej hned použili při dobývání Penzy, kde vůz i navzdory poruše motoru poskytl cennou pomoc, když zlikvidoval kulometná postavení bolševiků v kostele a budově sovětu. Po naložení na vagón sloužil tento Austin jako provizorní kulometný vůz vlaku „Orlík“. 31. května 1918 byl vážně poškozen při srážce vlaku s lokomotivou bolševiků, ale následně byl opraven a sloužil dále, a navíc obdržel od legionářů nové jméno „Juráš“. Ve výzbroji čs. legií se objevil ještě jeden Austin, tentokrát už standardní vozidlo 3. série se dvěma věžemi. Fotografie dokládají jeho nasazení na Dálném Východě, ale zatím není známo, kdy a kde jej legie ukořistily.

Vozidla „Adskij“ a „Bivoj“
Třetím automobilem ukořistěným v Penze byl Armstrong-Whitworth Fiat, obrněnec vyrobený britskou firmou, ale na italském podvozku. Carská armáda koupila čtyřicet kusů, z nichž se do výbavy legionářů dostaly minimálně dva. Exemplář z Penzy, nesoucí jméno „Adskij“, vydržel jenom krátce, neboť byl naložen na vlak „Orlík“ a při oné srážce 31. května 1918 byl naprosto zničen, ale již 4. června v bojích u Lipjag ukořistili legionáři další kus, jenž pak zůstal v jejich službách až do konce „sibiřské anabáze“. Je navíc velice pravděpodobné, že to byl právě tento vůz, který byl poté vyfotografován naložený na plošinovém vozu a opatřený jménem „Bivoj“. Aby byl výčet obrněnců britského původu kompletní, lze ještě zmínit fakt, že 19. července byl na nádraží v obci Brjadino ukořistěn vůz nesoucí jméno „Venomous“, avšak jeho přesný typ a původ zůstávají dodnes záhadou, neboť podle dostupných pramenů není známo, že by některý obrněný automobil britské výroby měl tento název.

Opravdu mezinárodní vůz
Druhým nejrozšířenějším „broněvikem“ v ruské armádě (po Austinu) byl vůz, jenž se obvykle označuje jako Fiat-Ižorskij. Jeho původ byl opravdu složitý, neboť šlo o ruskou pancéřovanou karosérii, umístěnou na americké licenční kopii italského podvozku Fiat typ 55. Ižorský závod v Rusku postavil okolo 80 kusů. Naši legionáři získali přinejmenším tři z nich; první ukořistili poškozený u Lipjag (společně s druhým vozem typu Armstrong-Whitworth), další jim padl do rukou 26. června po dobytí města Buzuluk (chyběl mu ovšem motor) a třetí zajala Čeljabinská skupina legií v červnu u Trojicku. Tam se podařilo získat celkově dokonce tři obrněnce, avšak jen u jediného (díky fotografiím) jistě víme, že se jednalo o Fiat-Ižorskij. Obrněnec téhož typu je doložen i ve výzbroji Východní skupiny legií, jelikož byl vyfotografován naložený na vlaku na stanici Karymskaja. Je možné, že se jednalo o tentýž vůz, jehož typ záznamy neuvádějí, ale který Východní skupina zajala 17. srpna 1918 na stanici Posolskaja. Bolševičtí vojáci jej stihli vyložit z vlaku, čs. námořní výsadek (jenž proběhl po slavné bitvě na Bajkalském jezeře) však bolševické síly rychle rozprášil a vůz ukořistil.

Kombinace auta a drezíny
Pokud Austin s jedinou věží představoval unikát, jenž vznikl víceméně coby improvizace, pak za ještě větší kuriozitu musíme pokládat obrněný automobil značky Benz, jenž čs. legionářům padl do rukou 5. června 1918 po dobytí města Omsk. Tento vůz totiž vyrobila slavná německá firma Benz (pozdější Mercedes-Benz) v roce 1912 v jediném exempláři. Jednalo se fakticky o splnění opravdu specifické objednávky Amurské železniční trati, která žádala obrněné vozidlo pro ochranu před bandity. Dostala obrněnec se sklápěcími železničními koly, jenž tak dokázal jezdit i po kolejích, takže šlo vlastně o hybrid obrněného automobilu a drezíny. Legionáři poté tuto pozoruhodnou kořist použili během útoku na Trojick a objevil se v jejich službách rovněž u Čeljabinsku, kde u něj byl vyfotografován i pozdější generál Jan Syrový, ovšem další osudy unikátního prostředku zatím zahaluje tajemství.

„Janošík“ proti partyzánům
Posledním typem obrněného automobilu, který je doložen ve výzbroji čs. legií v Rusku, je typ Jeffery-Poplavko. Také v tomto případě jde o „mezinárodní“ konstrukci, kterou vyvinul ruský kapitán Viktor Poplavko na podvozku amerického nákladního vozidla Jeffery Quad. Prototyp, který byl poprvé odzkoušen v roce 1915, prokázal výjimečnou průchodnost v terénu (díky níž vozidlo dostalo přezdívku „Čaroděj“) a dobu předběhl i tím, že měl na zádi prostor k přepravě několika pěšáků, takže se dá s určitou nadsázkou říci, že šlo o jakéhosi předchůdce obrněných transportérů. Ruské zbrojovky stačily postavit 30 kusů, jež tvořily základ výzbroje speciálního oddílu pod Poplavkovým velením. V chaosu občanské války se ovšem tato (zpočátku opravdu výkonná) jednotka rozpadla a většinu kusů získala vznikající Rudá armáda. Jeden exemplář se (neznámo kdy a kde) dostal do rukou našich legionářů a je známo jeho úspěšné bojové použití proti bolševickým partyzánům u Krasnojarsku na Dálném Východě. Kromě této informace ale bohužel víme už jen to, že vůz nesl jméno „Janošík“.

První jednotka obrněnců
V záznamech legionářů se objevují i jiné případy ukořistění a nasazení obrněných vozidel, ale již bez udání typu. Tomu se nelze příliš divit, protože na obrněncích obvykle chyběla jakákoli čitelná informace, ze které by mohli legionáři zjistit typové označení vozidla. Např. je známo, že v červnu 1918 u Bezenčuku ukořistili obrněný automobil „se dvěma kulomety“, a jiný vůz, opět bez bližšího udání totožnosti, získali ve stanici Tatarskaja. Je samozřejmě dost možné, že se v těchto případech jednalo o vozy, jejichž původ neznáme, tedy např. onen Austin z 3. série či vozidlo Jeffery-Poplavko, ale o tom lze zatím jen spekulovat. Většinu svých obrněnců legie v zimě 1918–1919 předaly „bílým“ protibolševickým silám, ale několik si přece jen nechaly a zformovaly z nich první čs. jednotku obrněných vozidel, Oddíl obrněných automobilů, jenž se objevuje v rozkazu z 24. srpna 1919. Disponoval čtyřmi auty, z nichž fotografie dokládají ony dva Austiny a jeden Armstrong-Whitworth Fiat (snad „Bivoj“?). Do vlasti si ale legie nevzaly ani jeden, neboť před odjezdem všechna auta odprodaly čínské vládě. Tím také historie našich obrněných vozidel na Rusi definitivně skončila.
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Z Itálie na Slovensko
V listopadu 1918 dostali legionáři v Itálii od tamního velení dva obrněné vozy, a to jeden typu Lancia IZM a jeden typu Bianchi. Oba se pak účastnily přehlídky před italským králem a před T. G. Masarykem, který požádal o typové sjednocení, a tak posléze legionáři zamířili do vlasti se dvěma tehdy velmi moderními Lanciemi. Každá měla tři kulomety, a sice dva ve velké věži a třetí v malé věžičce. Jakožto první obrněnce čs. armády na domácím území si ale příliš klidu neužily, neboť se brzy zapojily do bojů proti Maďarům. Vozidlo „Lancia č. 1“ (chronologicky však šlo o druhý kus, získaný výměnou za Bianchi) bylo nejprve dislokováno v Košicích, poté krátce sloužilo jako posila posádek v několika městech. Obě Lancie si poté udělaly „výlet“ do Prahy a Milovic, ale brzy znovu zamířily na východ.
Vůz „Lancia č. 2“ (tzn. první, resp. „nevyměněný“) se pohyboval v oblasti Komárna a do bojů patrně nezasáhl, „jednička“ však hrála velmi důležitou roli. V oblasti obcí Šarkán a Štúrovo se počátkem června zapojila do protiútoku čs. armády a způsobila Maďarům citelné ztráty. Když pak další maďarský útok donutil čs. síly k ústupu, Lancia odvážně pronikla kolem obsazeného nádraží a ještě stačila kulometem napadnout maďarský vlak. Potom odjela do Nových Zámků, načež u Šuran a Sv. Beňadiku kryla ústup čs. vojáků. Za několik dní se zúčastnila dalších bojů a získala zajatce a cennou kořist. V dalších střetech u Vráble utrpěl vůz průstřely pneumatik, a proto byl naložen na vagón, působil coby součást obrněného vlaku a v této úloze se podílel na obsazení Radavy. Po válce byla „Lancia č. 1“ opravena a osádka vozidla dostala vyznamenání (Československý válečný kříž), byla o ní pochvalná zmínka též v divizním rozkazu. Oba vozy během 20. let pokračovaly ve službě v čs. armádě.

Parametry vybraných typů legionářských obrněných automobilů

Garford-Putilov
Austin Armoured Car
Armstrong-Whitworth Fiat
Lancia IZM
Osádka
8 až 9 mužů
4 až 5 mužů
3 až 5 mužů
4 až 6 mužů
Bojová hmotnost
8,6 tuny
5,2 tuny
5,3 tuny
3,9 tuny
Celková délka
5,7 m
4,9 m
4,9 m
5,6 m
Celková šířka
2,3 m
2 m
1,9 m
1,82 m
Celková výška
2,8 m
2,6 m
2,5 m
2,75 m
Výkon motoru
22 kW
37 kW
44 kW
27 kW
Max. rychlost
30 km/h
55 km/h
50 km/h
60 km/h
Max. dojezd
120 km
200 km
140 km
330 km
Výzbroj
1×76,2mm M1910, 3×7,62mm Maxim
2×7,62mm Maxim
2×7,62mm Maxim
3×7,7mm Vickers
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