První tankisté:
Nelehká služba v ocelových obrech

První tanky způsobily na bojišti skutečný šok, jelikož vypadaly opravdu impozantně, ale většina pojednání o nich se zaměřuje na technické detaily, zatímco na osádky zapomíná. Muži v pásových obrněncích si však zasluhují obrovský respekt, protože vyrazili do boje jako obsluha zcela neznámé zbraně. Jak se vůbec tanky ovládaly? Co měly jejich osádky k dispozici? A jaké podmínky musely zvládnout?

Extrémně stísněný prostor, teplota téměř jako v sauně, hrozný hluk, odporný zápach, stříkající olej, strašidelné příšeří. Tak nějak to kdysi vypadalo v prvních tancích, které vyrazily do boje, aby prolomily onen „zákopový pat“ na francouzské frontě. Kromě podmínek takřka na hranici snesitelnosti se musely odvážné osádky vypořádat též se složitým ovládáním tanků, které byly navíc velmi pomalé, neohrabané, těžkopádné a nespolehlivé, a proto poruchy či terén většinou vyřadily víc obrněnců než palba nepřítele. U pozdějších typů tanků se sice parametry poněkud zlepšily, podmínky osádek však pořád nebyly ničím k závidění. Navzdory tomu byli tito muži velmi hrdí na svou novou, vpravdě revoluční zbraň.

Příprava prvních tankistů
Současně s vývojem prvních tanků se ve Velké Británii samozřejmě zformovala také jednotka pro jejich nasazení v boji. Nejen v zájmu utajení, ale také kvůli byrokratickým procesům bylo zvoleno skutečně nezvyklé označení, a proto tanky náležely do tzv. Těžké sekce Kulometného sboru (Heavy Section of Machine Gun Corps). Až v červenci 1917 byl tento název změněn na Tankový sbor (Tank Corps) a vojáci dostali svoje charakteristické odznaky, jejichž součásti se stala i stylizovaná podoba prvního britského tanku, obrněnce Heavy Mark I. Právě pro použití těchto tehdy utajovaných ocelových monster byli připravováni první tankisté, kteří dorazili na polygon u Thetfordu v hrabství Norfolk. Nejdříve měli k dispozici jen neozbrojený prototyp, a proto se v řadě ohledů museli spolehnout na makety nebo pouhou přednášenou teorii. Brzy ale dorazily i první sériové tanky, a tak se vojáci mohli pustit do plnohodnotného výcviku řízení a údržby vozidel. Výcvik střelby se odehrával na ostrově Whale Island u Portsmouthu. Když ale tanky potvrdily svou účinnost a jejich jednotky expandovaly, výcvik se přestěhoval do většího a vhodnějšího prostoru u městečka Bovington v hrabství Dorset, kde se ostatně britští tankisté školí dodnes (a kde se nalézá také slavné vojenské muzeum). Zpočátku improvizovaný výcvik byl postupně standardizován a byly vytvořeny přesné požadavky na budoucí tankisty, zatímco v roce 1916 si svoje první podřízené vybíral osobně Ernest Swinton, hlavní průkopník tanků a velitel prvního tankového oddílu. Samozřejmě upřednostňoval muže, kteří se už mohli chlubit zkušenostmi s řízením automobilů a obsluhou různých strojů. Osádky prvních tanků, které šly do boje v září 1916, absolvovaly výcvik trvající čtyři a půl měsíce, ovšem pozdější standardní výcvikový program trval jen osm týdnů. Na tom se významně podílel mj. fakt, že pokročilejší typy tanků se vyznačovaly jednodušším ovládáním.

Komplikované řízení jízdy
V případě vozidla Heavy Mark I ale již samotné ovládání jízdy představovalo vysoce náročný úkol, který fakticky vytížil polovinu osmičlenné osádky. V přední části tanku měli svoje místa první dva muži, jejichž funkce se do češtiny obvykle překládají jako „velitel“ a „řidič“, ovšem pro prvního uvedeného tehdejší britské dokumenty běžně užívaly též termín „steersman“, jenž odkazoval na to, co tento vlevo sedící voják obsluhoval. Jednalo se o velké páky, jež ovládaly diferenciální brzdy na obou pásech, což byla jedna z metod nastavení směru jízdy. Právě tento muž býval většinou i jediným důstojníkem v tanku. Vpravo vedle něj seděl řidič, který měl na starosti rozměrný volant, primární páku převodovky a dva velké nožní pedály, jeden spojkový a druhý brzdový. Volant byl pomocí tažných kabelů spojený s dvojicí velkých kol na zádi, jež představovala další prvek pro řízení směru jízdy. Oba tito vpředu sedící muži museli pracovat ve výborné souhře, aby mohli okolo 28 tun vážící ocelový kolos ovládat. Prakticky vzato tedy není přesné hovořit o veliteli a řidiči, jelikož řízením se neustále zabývali oba. To ovšem ještě nebylo všechno, protože v zadní části tanku měli své pozice dva muži, kteří se starali o funkci převodovek (anglické označení „gearsmen“). Existovalo několik způsobů, jak řídit směr jízdy. Menší a pomalejší korekce mohl zvládat velitel pomocí brzdových pák, ale větší změny směru byly tímto způsobem velice náročné. V takové situaci pomohl řidič, jenž pomocí volantu točil zadními koly a kromě toho vydával pokyn dvojici mužů vzadu, aby změnili převodové stupně tak, že jeden pás pracoval pomaleji než druhý. Tento způsob se však nedoporučoval, neboť se negativně odrážel na životnosti převodovek. Jestliže tedy byla třeba prudší změna směru, bylo nejjednodušší vozidlo prostě zastavit a otočit na místě, resp. jeden pás zastavit a druhý nechat pracovat tak, aby pootočil tank do žádaného směru.

Povinnosti dalších vojáků
Dvojice mužů u převodovek plnila ještě další funkce. Přibližně každých třicet minut měli polít převodová ozubená kola olejem a také dohlíželi na funkci motoru, který se nacházel uprostřed obrněnce, tedy mezi předními stanovišti velitele a řidiče a zadními převodovkami. Po stranách tanku se nalézaly tzv. sponsony, velké boční výklenky s výzbrojí. V každém z nich měli místa dva vojáci. Jak známo, britské těžké tanky měly dvě varianty, „mužskou“ (Male) a „ženskou“ (Female), z nichž první nesla v každém sponsonu jeden 57mm kanon a jeden kulomet, kdežto druhá měla dvojici kulometů. (U pozdějších typů tanků se vyráběly též „hybridy“, na nichž se vyskytovaly oba druhy sponsonů současně.) V případě „mužských“ tanků se vždy jeden voják zabýval palbou z kanonu, kdežto druhý nabíjel kanon a střílel z kulometu, u „ženských“ tanků každý muž obsluhoval „svůj“ kulomet. Pro zajímavost lze ještě dodat, že kvůli nutnosti kanon nabíjet zprava byly sponsony „mužských“ vozidel na pravé a levé straně řešeny odlišně, takže přímo vpřed mohl pálit jen pravý kanon. Kromě čtveřice zbraní ve sponsonech nesl obrněnec i čelní kulomet, jenž byl instalován mezi velitelem a střelcem, a obrněnec zpravidla dopravoval ještě další (záložní) kulomet. Toto uspořádání osádky zůstalo víceméně zachováno i u vozidel Mark II, Mark III a Mark IV, byť u těch vymizela ona zadní kola, jelikož se ukázalo, že jejich účinek na řízení je slabý a že patrně nadělají víc škody než užitku, protože obrněnce kvůli nim často uvázly. Ze stanoviště řidiče proto zmizel volant. Celé ovládání se stalo trochu snazším, a tudíž velitel mohl své místo příležitostně opustit, postavit se na plošinu na krytu převodovek a (relativně) bezpečně vyhlížet ven. Ve složitém terénu také bývalo běžnou praxí, že velitel tank opustil, kráčel před ním a naváděl řidiče, aby se vyhnul překážkám. V noci se vizuální kontakt udržoval tak, že velitel mával zapálenou cigaretou.

Opravdu těžké podmínky
Tím se současně dostáváme k dalšímu důležitému aspektu, a sice ke komunikaci členů osádky a k podmínkám, které v tancích panovaly. Prostory byly hodně stísněné, což ostatně o tancích platí dodnes, ovšem v prvních britských modelech byl motor umístěný uprostřed obrněnce bez jakékoli izolace, takže osádka musela snášet obrovský hluk a výfukové plyny, kvůli nimž byly celkem častým jevem otravy těmito zplodinami. Vojáci museli nosit ochranné brýle či masky, které chránily proti stříkajícímu oleji, a pokud došlo na použití bojových plynů, samozřejmě si museli nasadit i plynové masky. Pracující motor navíc dramaticky zvedal teplotu, takže uvnitř byly běžné hodnoty přes 50 °C, v létě dokonce až 70 °C. Není tedy složité si představit, že pro první tankisty byla služba opravdu náročná. Hluk motoru komplikoval také jejich komunikaci. Velitel a řidič seděli vedle sebe, takže ještě mohli motor vlastně „překřičet“, ale bylo naprosto vyloučeno takto vydávat povely mužům u převodovek vzadu. Komunikace se proto prováděla gestikulací, kdy řidič vztyčením jednoho nebo dvou prstů na příslušné ruce signalizoval, že na pravém či levém pásu se má nastavit pomalejší či rychlejší chod (převodovky u prvních tanků totiž měly jen dva stupně). Výrazné zlepšení v tomto smyslu přinesl až tank Mark V, jelikož u něj se zcela změnila soustava řízení, takže řidič vpředu pomocí pák a pedálů sám ovládal směr i rychlost. Vedle něj seděl kulometčík, zatímco velitel měl své místo ve vyvýšeném krytu, aby mohl lépe pozorovat okolí. Čtveřice mužů ve sponsonech plnila shodné funkce jako u starších typů, ale ruční ovládání převodovek již nebylo nutné. Osmý člen osádky tak pouze dohlížel na práci převodů a motoru a střílel ze zadního kulometu. Zásadně se zlepšila komunikace, jelikož v „pětce“ se nacházely kovové trubice k vedení hlasu.

Dlouhý seznam nákladu
Přes tato zlepšení ale podmínky pro činnost tankistů zůstávaly opravdu nesmírně těžké. Vedle toho je nutno zdůraznit skutečnost, že navzdory obřím rozměrům tanků série Heavy platilo, že uvnitř rozhodně nebylo místa nazbyt. Značnou část zabíral velký motor, převodovky a zásoby munice, a aby toho nebylo málo, předpisy určovaly též dopravu mnoha dalších položek, jenže bohužel jaksi neuváděly, kam má osádka všechno naskládat. „Mužský“ tank vozil 334 granátů pro kanony a okolo 12 160 nábojů pro kulomety, kdežto v „ženském“ se nacházelo asi 24 320 nábojů do kulometů neboli 76 krabic. Někam bylo třeba uložit také záložní kulomet, náhradní hlavně pro všechny kulomety a dvě krabice nábojů do služebních revolverů Webley, jež nosili tankisté jako standardní poboční zbraň. Dále bylo nutno vézt kanystr oleje do motoru, kanystr oleje pro převodovky, dva malé kanystry oleje pro zbraně a tři kanystry vody. Samozřejmě se vezla i zásoba potravin, a sice bochníky chleba, konzervy masa a sýra a také (nezapomínejme, že se jedná o britskou armádu) čaj, cukr a mléko. Předpisy také nařizovaly, že se v tanku musí nacházet lékárnička, kleště na ostnatý drát a signalizační pomůcky. V této roli se užívaly malé praporky, kterými se mělo stanoveným způsobem mávat, avšak lze si asi snadno domyslet, že na reálném bojišti tento způsob moc nefungoval. V noci se dalo signalizovat lampou a některé tanky vezly též polní telefon a 100 yardů (tzn. 90 m) dlouhý kabel, ale ani to evidentně nebyla právě flexibilní a spolehlivá metoda spojení. V některých obrněncích se nalézaly rovněž klece s poštovními holuby, ale ti samozřejmě mohli předávat zprávy jen na statická velitelství. Další častou (ačkoliv už ne předpisovou) položku výbavy představovalo ocelové lano k vyproštění a tažení obrněnce v případě jeho zapadnutí či poruchy.

Ve francouzských tancích
Pokud to bylo vůbec možné, zřejmě ještě horší podmínky existovaly ve francouzských tancích prvních vzorů. Tvůrci těžkých obrněnců Schneider CA1 a Saint-Chamond totiž tehdy opravdu extrémně šetřili místem, takže v prvním uvedeném tanku se museli čtyři ze šesti členů osádky tísnit v prostoru jen 1,5 m vysokém! Jednalo se o dva kulometčíky, nabíječe kanonu a vojáka, který plnil současně role mechanika a nabíječe kulometů. V přední části krabicovitého vozidla seděli zbývající dva muži, tedy velitel a řidič v jedné osobě a střelec z kanonu. O podmínkách, jež v tanku Schneider panovaly, zřejmě dostatečně vypovídá např. fakt, že pokud chtěl nabíječ kulometů uskutečnit ono nabití, musel si lehnout na břicho a ke zbrani se doslovně „připlazit“. Jen o málo lepší to bylo v tanku Saint-Chamond, který se vyznačoval na svou dobu výjimečně vyspělým systémem pohonu, jelikož výkon spalovacího motoru byl přenášen na hnací kola za pomoci generátoru a elektromotorů. Velitel-řidič, střelec z děla a nabíječ měli sedačky v přídi korby, kde se těšili relativně slušným podmínkám, jenže za nimi se tísnilo hned pět mužů, a to dva střelci z kulometů, dva nabíječi a mechanik, který zastával i roli druhého řidiče, když tank zařadil zpětný chod. Naopak mezi výhody tohoto vozidla patřilo snadné ovládání, protože ona „hybridní“ pohonná soustava značně ulehčovala řazení rychlostí a změnu směru jízdy. Nebyla sice zrovna ukázkově spolehlivá, ovšem totéž platilo i o běžných pohonných soustavách všech tehdejších tanků. Největší zásluha Francouzů však spočívá v tom, že vyrobili první lehký tank s otáčivou věží, a to Renault FT s dvoučlennou osádkou. Ostatně i Britové pak poznali slabiny těžkých tanků a zavedli do služby střední Medium Mark A neboli „Whippet“. V něm pracoval řidič, jeho pomocník a velitel, ovšem s tím, že pomocník a velitel obsluhovali i čtyři kulomety vestavěné ve čtyřech stranách nástavby tohoto tanku.

Výhody německého A7V
Zbývá ještě pohled na německý těžký tank A7V, který bývá běžně označován za nepodařenou slepou uličku. Z celkového taktického pohledu je na tom asi hodně pravdy, avšak současně se konstruktérům císaře Viléma II. musí přiznat, že jejich vozidlo nabízelo daleko lepší pracovní podmínky pro svou obsluhu a disponovalo vyspělejším systémem řízení. A7V byl skutečným obrem, který hostil osádku osmnácti mužů. V přední části seděl střelec z 57mm děla a po jeho boku pracoval nabíječ. V levé i pravé straně a v zádi korby se nalézalo celkově šest kulometů, z nichž ke každému patřil střelec a nabíječ. Uprostřed byly umístěny dva motory a před nimi a za nimi měli otáčivé sedačky dva mechanici, kteří sledovali fungování celé pohonné soustavy. Na krytu motoru se pak nacházela plošina, která byla obestavěna pancéřováním, jež vytvářelo na horní straně tanku onu charakteristickou „kabinu“. A toto slovo víceméně dobře vystihuje i funkci tohoto prvku, protože uvnitř seděli dva zbylí muži, a sice vpředu vpravo velitel a vzadu vlevo řidič. Měli tedy poměrně dobrý rozhled po okolí tanku, ačkoli rozměry vozidla částečně omezovaly výhled řidiče na překážky těsně před tankem. Řidič pomocí velkého volantu měnil rozdíl rychlostí chodu obou motorů, což měnilo rychlost pásů, takže s A7V se takto jednoduše zatáčelo. Nohama ovládal dva spojkové pedály, po levé ruce měl páku přídavné brzdy a pravá ruka obsluhovala převodový kvadrant. Dvě vnější páky kvadrantu byly spojeny s pásy, kdežto pomocí vnitřní dvojice se nastavovaly tři stupně pro každý z motorů. Řízení vozidla A7V tedy výrazně těžilo právě z faktu, že mělo dva motory, resp. jeden pro každý pás, ovšem to logicky znamenalo i dvojnásobné riziko poruchy. Pochopitelně ani němečtí tankisté nemohli hovořit o nějakém zvláště velkém pohodlí, ale ve srovnání se svými britskými či francouzskými soupeři se rozhodně mohli těšit podstatně lepším podmínkám.

Detaily z výcviku osádek
Také Němci museli nejprve improvizovat, pokud šlo o výcvik budoucích tankistů. Ze začátku panovalo přesvědčení, že když budou upřednostňováni vojáci, kteří již mají z dřívějška nějaké zkušenosti s ovládáním motorových vozidel, postačí jim jen dvoutýdenní výcvik, ale postupně se ukázalo, že na ovládnutí A7V je třeba výrazně delší čas. Výcvik tedy zabral šest týdnů, byť skutečně platilo, že i Němci preferovali vojáky s řidičskými zkušenostmi. V tomto smyslu jim pomáhal také fakt, že německá armáda již před válkou používala pásové traktory od americké značky Holt. Tanky A7V totiž převzaly komponenty podvozků těchto traktorů, a tudíž se dalo najít poměrně dost vojáků, kteří dovedli dobře obsluhovat „pásovce“. Stojí ještě za zmínku, že němečtí i britští tankisté prodělali také výcvik pro situace, že obrněnec bude poškozen či jinak znehybněn. Část osádky se měla snažit tank zprovoznit či vyprostit, zatímco zbývající muži se měli chopit kulometů, opustit vozidlo a poskytovat palebné krytí. Vyskytovaly se dokonce též počáteční nesmělé pokusy o koordinaci postupů tanků a pěchoty. Nesmí se totiž zapomínat, že navzdory své „revoluční“ povaze byly tanky vnímány především jako prostředky pro podporu útočících pěšáků. Jezdily velmi pomalu, většinou rychlostí 6 až 10 km/h, ale to se nepokládalo za nevýhodu, protože tanky měly zásadně postupovat spolu s pěšáky, kteří s nimi proto museli držet krok. Společné útoky tanků a pěchoty ovšem často končily neúspěchem, jelikož chyběly nástroje pro efektivní komunikaci. Signální vlajky nebo lampy (později semafory) se v chaosu bitev příliš neosvědčily a tehdejší radiostanice byly příliš velké a těžké, takže se musely stavět speciální spojovací verze tanků. Některé z těchto překážek byly na tehdejší úrovni technologií prostě neřešitelné, ale tankisté navzdory tomu získávali ohromně cenné zkušenosti, ze kterých mohly armády rozsáhle těžit v meziválečném období.
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Povely pro francouzské řidiče
Francouzský lehký tank Renault FT je znám také pod jménem FT-17, které se ovšem objevuje jen v pozdější anglické literatuře, zatímco v dobových francouzských zdrojích neexistuje. Bez ohledu na název však šlo o převratný design, protože to byl první tank opatřený otáčivou věží. Osádku tvořili jen dva muži, a to řidič sedící vepředu v korbě a druhý muž, který stál ve věži a plnil role velitele a střelce. Kvůli rozmístění obou vojáků a velkému hluku bylo komplikované vydávat slovní povely, takže byl vytvořen možná směšně působící, avšak překvapivě efektivní „dotekový“ systém pro předávání povelů pro řidiče. Tuto metodu pak převzaly i další armády, kde tanky Renault sloužily, a to včetně československé.
Vpřed! Velitel udeřil řidiče jednou do zad.
Zpět! Velitel udeřil řidiče dvakrát do zad.
Zastavit! Velitel stiskl řidiči obě ramena.
Zatočit! Velitel tiskl řidiči rameno na příslušné straně.
Pomaleji! Velitel zatáhl řidiče za límec.
Rychleji! Velitel zatlačil řidiči na šíji hlavy.
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