První sovětské tanky:
S rudou hvězdou na pancíři

První světová válka oficiálně skončila v roce 1918, jenže ve skutečnosti boje pokračovaly dál. Nová bolševická vláda Ruska v nich nasadila i novou zbraň, která se teprve nedávno vyznamenala v boji. Objevily se tak první tanky s rudými hvězdami, jež vytvořily základ později tolik slavných tankových sil sovětské armády.

Občanská válka v Rusku představuje konflikt, který u nás rozhodně není neznámý, obvykle se ale hovoří zejména o těch jeho částech, do nichž zasáhly československé legie. Ve skutečnosti se však jednalo o daleko složitější konflikt, jehož některé stránky pořád nejsou příliš podrobně zmapovány. Příkladem může být bojové použití tanků, protože jak Rudá armáda, tak jednotky „bílých“ Rusů a zahraničních intervenčních vojsk nasadily široké spektrum obrněných vozidel nejrůznějšího původu. Na počátku skromná zásoba tanků, kterými bolševici disponovali, měla na průběh občanské války sice jen omezený vliv, avšak zato se naprosto zásadně podepsala na dalším rozvoji ozbrojených sil Sovětského svazu.

Proč bolševici vítali obrněnce?
Jestliže na západní frontě se první světová válka brzy změnila v zákopový „pat“, boje v Rusku probíhaly od počátku jinak. Fakticky již samotná gigantická rozloha ruské říše znemožňovala, aby vývoj konfliktu nabral podobný charakter, takže pro válečné operace byly naopak typické velkolepě pojaté manévry s přesuny vojsk třeba na stovky kilometrů. To ostatně reprezentuje i jeden z hlavních důvodů, proč se v bojích na území pozdějšího Sovětského svazu tak uplatnila obrněná vozidla, která měla v západní Evropě spíš omezenou úlohu. Carská armáda si již před válkou pořídila desítky obrněných automobilů, i během konfliktu pokračovala v jejich dovozu a zahájila také stavbu licenčních kolových obrněnců. Nesporně nejznámějším typem je britský Austin, dalšími významnými byly americký Garford nebo italský Fiat. Všechny byly později i licenčně vyráběny v Putilovských a Ižorských závodech. Obrněnec Austin získal mimořádnou proslulost díky tomu, že právě z tohoto vozu promluvil k davům Vladimir Iljič Lenin po svém příjezdu do Ruska. Bolševická armáda měla na počátku k dispozici zhruba 270 obrněných aut, jen asi 150 z nich však bylo okamžitě schopno boje. Disponovala rovněž desítkami obrněných vlaků, s jejichž stavbou začala carská armáda v roce 1915 a které poté sehrály velmi důležitou roli v bojích na Sibiři, kde byla Transsibiřská magistrála někdy jediným způsobem, jak někam dopravit muže, zbraně a materiál. Obrovská rozloha a současně drsné terénní podmínky stály i za zájmem o tanky, tedy bojová vozidla na pásových podvozcích. Svou roli ale bezesporu hrál i samotný charakter bolševiků, tzn. „revoluční armády“, která usilovala o „novou“ společnost. Na rozdíl od mnoha konzervativních generálů Dohody i Centrálních mocností se proto většina bolševických vůdců stavěla vůči tankům coby „nové“ zbrani vcelku vstřícně a byla připravena ji použít proti nepřátelům, kterých bylo víc než dost.

První tanky Renault v Rusku
Pokud obrněných automobilů a vlaků měla rodící se Dělnicko-rolnická Rudá armáda poměrně rozsáhlý arzenál, tank neměla na počátku ani jeden. V Rusku sice projekty pásových bojových vozidel vznikly, do výzbroje se ovšem žádný z těchto typů nedostal. Stejně tak se již nestačily realizovat ani plány carské armády pořídit tanky v zahraničí, aby bylo v roce 1918 k dispozici 390 kusů. Vůbec první tanky, jež se na území ruské říše objevily, tedy byly francouzské lehké obrněnce Renault FT-17, které se 12. prosince 1918 vylodily v Oděse v počtu asi dvaceti kusů jako součást francouzských intervenčních sil. Bolševické síly následně jeden z nich ukořistily, aby jej pak předaly jako „dárek“ samotnému Leninovi. Tento tank již do boje patrně nezasáhl, jelikož se stal předmětem studia a zkoušek. Větší význam pro průběh války tedy měla událost, ke které došlo 21. března 1919 na železniční stanici Berezovka na Ukrajině. Pět tanků Renault tam padlo do rukou tzv. Grigorjevovy brigády, ozbrojené jednotky, jíž velel nechvalně známý Nikolaj Alexandrovič Grigorjev. Spíše než „bojovník za revoluční ideály“ to byl bandita, jenž vstoupil do historie zejména opakovanými změnami stran a protižidovskými pogromy. Jelikož tehdy stál na straně Rudé armády, předal jí čtveřici Renaultů, jež byly odvezeny do Charkova. Posléze se staly součástí tzv. Obrněného oddílu zvláštního určení (Broněvoj divizion osobogo naznačenija), který paradoxně již v květnu 1919 bojoval proti Grigorjevově brigádě, jež (opět) změnila strany a připojila se k anarchistům Nestora Machny. Pak byl onen oddíl nasazen proti „bílým“ vojskům generála Děnikina u Novomoskovsku. A pátý ukořistěný Renault putoval do Moskvy, kde se účastnil přehlídky, a poté byl zařazen do obrněného oddílu Sverdlov. Pestrost arzenálu „rudých“ ilustruje, že oddíl měl také dva obrněnce Austin, pět podpůrných vozů (a to nákladní Fiat, zdravotnický Fiat, kuchyňský Packard, dílenský Pierce-Arrow a cisternu White) a čtyři motocykly (dva Harley-Davidson a dva Klino).

Velký úspěch, nebo velký podvod?
Onen úplně první Renault ukořistěný v Oděse putoval do závodu Krasnoje Sormovo v Nižním Novgorodu. Tam během podzimu 1919 proběhlo jeho detailní prozkoumání. Bolševická vláda „posbírala“ experty ze všech území pod svou kontrolou a poslala je do tohoto závodu, aby byl připraven spustit produkci kopií, na kterou dohlížel komisař I. Ch. Gaugel. Do závodu posléze dorazilo dalších sedm tanků, jež „rudí“ ukořistili v bojích s Polskem. První tank vyrobený pro Rudou armádu vyjel z bran závodu v srpnu 1920 a nosil jméno „Bojovník za svobodu soudruh Lenin“. Do léta 1921 vzniklo ještě čtrnáct vozidel, všechna byla opatřena vlasteneckými nebo ideologickými jmény; typově se označovala jako „Russkij Reno“ („Ruský Renault“). Přestože sovětská literatura z nich udělala předmět nekritického obdivu (v čemž pokračuje i část dnešní ruské literatury), technicky je třeba na ně hledět podstatně střízlivěji. Rozhodně se nejednalo o jakýsi technický průlom. Šlo o přesné kopie Renaultů, jež se od originálu lišily zejména jiným motorem. Ale ani ten nebyl ruského původu, neboť to byla jenom kopie italského motoru Fiat, vyráběná v moskevské továrně AMO. Původní Renault nesl ve věži buďto 37mm kanon, nebo 8mm kulomet; z patnácti „Ruských Renaultů“ měly dva kanon, do deseti se podařilo vměstnat obě zbraně současně a tři zůstaly bez výzbroje. Za zmínku stojí také provokativní teorie, která říká, že „Ruské Renaulty“ byly jen grandiózní podvod bolševické propagandy. Možná se totiž vůbec nejednalo o ruské výrobky, nýbrž jen o patnáct Renaultů, které francouzské intervenční síly zanechaly po chvatné evakuaci v Oděse! Faktem však každopádně je, že se tyto obrněnce, ať už měly jakýkoli původ, do reálného boje vůbec nedostaly, takže je Rudá armáda používala pouze při cvičeních nebo velkolepých přehlídkách.

Kořist od Američanů a Britů
Bolševickým silám potom padlo do rukou ještě dalších deset tanků Renault FT-17. Stalo se to v březnu 1920, když na Dálný Východ dorazily intervenční jednotky USA. Ty přivezly tanky, které měly být předány „bílým“ silám admirála Kolčaka, jenže tamní železničáři, kteří stáli na straně „rudých“, zařídili odklonění vlakového transportu, takže obrněnce přijely k partyzánům u Blagověščensku. Z jakéhosi záhadného důvodu ovšem neměly zbraně, a tudíž byly postupně vyzbrojeny kulomety a kanony různých typů; dva z nich dokonce obdržely rychlopalné 37mm kanony japonské výroby. Obdobně jako „Ruské Renaulty“ nosily „revoluční“ jména, avšak na rozdíl od nich se dostaly do ostrých bojů, byť s ne právě dobrými výsledky. Většinu obrněnců vyřadily poruchy a nezkušenost „rudých“ osádek; poslední bojeschopný kus („Zorkij“) tak byl zničen 10. února 1922, když jej zasáhl „bílý“ obrněný vlak Kappelevec. Poněkud větší úspěch přinesly ukořistěné tanky britské výroby, které Rudá armáda získala z několika různých front, kde se střetla buď přímo s britskými intervenčními vojsky, nebo s armádami „bílých“, které se těšily britské podpoře. Konkrétně to bylo v jižním Rusku, na severu (tzn. v Pobaltí) a konečně v rámci bojů o Gruzii. Podle sovětských zdrojů padlo do rukou bolševiků celkem 77 obrněnců britského původu, z toho 59 těžkých tanků Mark V, sedmnáct středních tanků Mark A (neboli „Whippet“) a jeden střední Mark B. Naprostá většina (přesně padesát) z nich pocházela z bojů na jihu Ruska, odkud byly získány všechny „Whippety“ a 56 těžkých Mark V. Boje na severu přinesly kořist v podobě jednoho Mark V a jednoho Mark B; Britové sice obrněnce před svým odchodem nechali potopit do řeky Dviny, avšak bolševici je pak zvládli vyzvednout. A během bojů o Gruzii získali ještě další dva tanky Mark V.

Britská vozidla v Rudé armádě
Od jara 1921 sestavovali „rudí“ tankové oddíly, z nichž každý měl tři tanky, dvě obrněná auta a 50 mužů. Tankové oddíly č. 1 a 2 poté bojovaly proti Polákům, ale polské dělostřelectvo jim způsobilo značné ztráty. Kvůli této zkušenosti byl počet tanků v oddílu zvýšen na čtyři, aby se tak zvětšila palebná síla oddílu. Kromě toho byl vydán text „Předpisy použití tanků v boji“, ve kterém velení přikazovalo, jak správně použít tanky na podporu pěchoty při prolamování linií, případně i za spolupráce s dělostřelectvem. Podle těchto zásad se „rudé“ obrněnce angažovaly na jihu Ruska proti vojskům generála Wrangela, jež u Pěrekopu bránila bolševikům ve vstupu na Krym, avšak ani tam se tankům nevedlo nejlépe. Protivník totiž měl kvalitní obranu včetně min a celá oblast se vyznačovala měkkým terénem, což použití obrněnců dosti omezovalo. Při bojích o Gruzii v únoru 1921 se „rudé“ tanky Mark V naopak výrazně osvědčily, jelikož měly důležitý podíl na dobytí města Tbilisi. Nakonec měla Rudá armáda třináct oddílů ukořistěných tanků, ale pak jejich počet začal klesat, když SSSR zahájil výrobu vlastních obrněnců, ačkoliv některé Renaulty a britské stroje sloužily až do počátku 30. let. Závěrem lze ještě zmínit, že se britské tanky v Rudé armádě označovaly jmény výrobců motorů. To bylo totiž to jediné, co se na vozidlech dalo přečíst, neboť samotný název typu prostě nikde napsaný nebyl! Těžký Mark V se tak označoval jako „Rikardo“ (podle motoru značky Ricardo), střední Mark A se nazýval „Tejlor“ (Tylor) a konečně onen Mark B byl známý jako „Kroslej“ (Crossley). Do současnosti se v Rusku a na Ukrajině zachovalo hned sedm ukořistěných tanků Mark V, zatímco Britové a Američané mají v muzeích tato vozidla pouze čtyři.
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Jména sériových tanků „Russkij Reno“ (Ruský Renault)
Číslo
Ruské jméno
Překlad jména
1.
Borec za svobodu tov. Lenin
Bojovník za svobodu soudruh Lenin
2.
Parižskaja Kommuna
Pařížská komuna
3.
Karl Marks
Karl Marx
4.
Lev Trockij
Lev Trockij
5.
Lejtěnant Šmidt
Poručík Šmidt
6.
Karl Libkněcht
Karl Liebknecht
7.
Krasnyj Borec
Rudý bojovník
8.
Krasnaja Zvjozda
Rudá hvězda
9.
Proletarij
Proletář
10.
Svobodnaja Rossija
Svobodné Rusko
11.
Černomorec
Černomořský
12.
Ilja Muromec
Ilja Muromec
13.
Burja
Bouře
14.
Kerč
Kerč
15.
Poběda
Vítězství

Jména Renaultů z USA v Rudé armádě
Číslo
Ruské jméno
Překlad jména
1871
Groza
Smršť
1930
Amurec
Amurský
4320
Sivuč
Sivuč
9092
Revoljucioněr
Revolucionář
9096
Mstitěl
Mstitel
9108
Zorkij
Bdělý
9141
Intěrnacional
Mezinárodní
9254
Bespoščadnyj
Nelítostný
9446
Lazo
Lazo
(?)
Muchin
Muchin
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