První tankoví velitelé:
Vizionáři v čele obrněných jednotek

První tanky představovaly skutečně převratné zbraně, ale přesto, nebo spíše právě proto se nejprve prosazovaly velice obtížně. Na jejich úspěchu se podílelo několik výjimečných mužů, kteří sváděli těžké bitvy nejen s německými vojáky, ale i s nepružným myšlením a byrokracií britské, francouzské a americké armády.

Velitelé tankových jednotek tvoří dosti specifickou skupinu důstojníků, jelikož obvykle nevelí z pohodlí a bezpečí štábu kdesi za frontou, nýbrž z vozidla přímo na bojové linii. Ačkoli tento obraz tankového velitele pochází především z druhé světové války, ve skutečnosti takoví muži existovali již během „Velké války“, která poslala tanky na bojiště. Své zkušenosti s ocelovými monstry tam sbíralo i několik později nesmírně slavných osobností, které měly zásadní vliv na pozdější evoluci organizace a taktiky tankových vojsk. Pořád se vedou debaty o tom, jaký vliv tanky skutečně měly na výsledek první světové války, nesporné ovšem je, že se tehdy položily základy pro velkou revoluci ve vedení ofenzivních operací.

Zásluhy Ernesta Swintona
Žádné pojednání o prvních tancích se nemůže obejít bez zmínky o muži, jenž bývá označován za „otce“ nové zbraně. Jmenoval se Ernest Dunlop Swinton (1868–1951) a nejprve se zabýval stavbou železnic a opevnění, ale posléze rozšířil svůj zájem na taktiku a na význam kulometů. Po druhé búrské válce vydal hodně chválenou knihu o taktice a za první světové války sloužil na západní frontě jako korespondent. Mohl proto zblízka sledovat „zákopový pat“ a uvažoval, jaká zbraň by jej mohla překonat. Seznámil se i s americkým pásovým traktorem značky Holt, jenž se v britské armádě zkoušel jako dělostřelecký tahač. Swinton si uvědomil, že kombinace tohoto podvozku, pancíře a zbraní by se mohla stát oním potřebným nástrojem, a začal s touto ideou seznamovat vyšší velitele. Většina jej odmítla, vyslyšel jej však Winston Churchill, jenž zastával roli prvního lorda Admirality, tj. ministra námořnictva. Další historie zrození prvních tanků Heavy Mark I je již dobře známá, avšak je nutno každopádně zdůraznit, že Swinton se o novou zbraň zasloužil zejména ideově a organizačně. Z ryze technického hlediska patří hlavní zásluhy inženýrům Fosterovi, Wilsonovi a Trittonovi, kteří navrhli design prvních tanků. Tato ocelová monstra se stavěla od jara 1916 a probíhal výcvik osádek pro první jednotku, jíž velel podplukovník Swinton a která tvořila tzv. Těžkou sekci Kulometného sboru. Tanky se vydaly do prvního boje 15. září 1916 a výsledky byly navzdory řadě problémů impozantní, a proto se britská armáda rozhodla s nimi pokračovat. Zvyšovaly se objednávky výroby a počet tanků se měl záhy vyšplhat do čtyřciferných čísel. Těžká sekce Kulometného sboru, jež se v roce 1917 změnila na samostatný Tankový sbor (Tank Corps), však potřebovala nového velitele, protože Swinton měl s mnoha generály velmi napjaté vztahy a koneckonců sám věděl, že zřejmě nemá taktické dovednosti a zkušenosti pro efektivní velení tak početné jednotce. Sám ovšem na toto místo doporučil jednoho opravdu vhodného muže.

Fuller a vznik nové taktiky
Novým velitelem britských tankových útvarů se proto stal podplukovník Hugh Jamieson Elles (1880–1945), jenž stejně jako Swinton vyšel z řad ženijního vojska. Měl zálibu v technických novinkách, od počátku patřil mezi příznivce tanků a dohlížel na zkoušky jejich prototypů, měl však i zkušenosti ze štábní práce na západní frontě, které Swinton postrádal. Na novou složku ale někteří generálové dosud hleděli s pohrdáním či nedůvěrou, což se v praxi odráželo v řadě byrokratických překážek, jimž musel Elles čelit, a také v jeho pomalém povyšování. Ačkoli se Tankový sbor rozrostl de facto na velikost divize, neboť čítal tři brigády, jeho velitel měl stále jen hodnost brigádního generála a až v létě 1917 se stal generálmajorem. Značně se rozrůstal i Ellesův štáb, kam nastoupil i důstojník, jenž si měl připsat obrovské zásluhy za vznik a rozvoj tankové taktiky. Ta byla do té doby vesměs improvizací, ovšem John Frederick Charles Fuller (1878–1966), známý též pod přezdívkami „J. F. C.“ nebo „Boney“, se na celou záležitost jako první podíval takříkajíc vědeckým pohledem. Swinton napsal první pokyny pro osádky tanků, z nichž mnohé stále platí, kdežto Fuller vytvořil první komplexní taktiku obrněných vojsk. Na rozdíl od drtivé většiny současníků rozpoznal obrovský potenciál tanků nejen jako prostředku podpory pěšáků, ale i jako hlavní útočné zbraně, která sama prolomí linie protivníka a vytvoří taktický úspěch, který pak pěchota rozšíří a udrží. Fuller navrhl reorganizaci tankových oddílů a vytvořil postup, podle kterého trojice tanků překonávaly linie zákopů tak, aby neustále vedly maximálně účinnou palbu. Fuller a Elles sestavili i plán nasazení tanků v bitvě u Cambrai, kde šlo v listopadu 1917 do akce 476 obrněnců, de facto celý Tankový sbor. Dosáhl impozantních výsledků, jenže chyby na straně jezdectva a pěchoty způsobily, že se úspěch nerozvinul, takže Němci dokázali provést protiútok. Pozoruhodná byla i skutečnost, že Elles vedl své podřízené osobně do boje ve velitelském obrněnci, čímž vlastně položil základ image moderního velitele tankových sil, který se vždy nachází na čele postupu.

První francouzské pokusy
Přestože tanky jako první vyrobili a nasadili Britové, práce na podobných vozidlech začaly již dříve v jiné zemi, a to ve Francii. Také tam se omezeně používaly pásové traktory jako tahače, popř. jako nástroje pro ničení zátarasů, také tam se však vizionáři museli potýkat s byrokracií. Ministerstvo obrany totiž sázelo spíše na „střihač ostnatého drátu“ Breton-Prétot, jehož tvůrce byl poslancem a vládním úředníkem. Naštěstí však ve francouzské armádě působil muž, jehož lze výstižně charakterizovat jako „francouzského Swintona“. Byl jím plukovník dělostřelectva Jean Baptiste Eugène Estienne (1860–1936), který se vždy zajímal o technické novinky a sám vymýšlel pozorovací přístroje pro dělostřelce. Sledoval i zkoušky pásového tahače Holt a jako jeden z mála si uvědomil, co by mohl „pásovec“ dokázat ve spojení s pancířem a dělem. Začal tedy předkládat návrhy, a přestože se zpočátku setkával s odmítáním, myšlenka se pomalu, ale jistě ujímala. Estienne si představoval lehké až střední vozidlo nejvýše se čtyřmi muži osádky, ale generálové se evidentně zhlédli v britských těžkých tancích a nařídili stavbu velkých tanků Schneider a Saint-Chamond. Zformovala se nová složka s názvem Artillerie d’Assaut (Útočné dělostřelectvo), které velel čerstvě povýšený brigádní generál Estienne. Již název napovídá, že Francouzi chápali tanky zejména jako mobilní palebnou podporu, avšak první vozidla přinesla spíše rozčarování, neboť byla velice nemotorná a zranitelná. Estienne se vrátil ke své původní myšlence menšího vozidla, kterou prosazoval i průmyslník Louis Renault. Tak se zrodil tehdy přelomový lehký tank Renault FT, který se jako první chlubil otáčivou věží. Byl jednoduchý a levný, takže se dal produkovat v tisícových počtech. Zaujal rovněž nového nejvyššího velitele francouzské armády, jímž byl generál Philippe Pétain. V červenci 1918 tak mohli Francouzi u Soissons použít celkem 478 svých tanků, kdežto do ofenzivy mezi řekou Meuse a Argonským lesem na podzim 1918 se zapojilo 544 tanků Renault.

Zrození amerických legend
Je ovšem příznačné, že jen tři pětiny z nich nasadila francouzská armáda, zatímco víc než 200 lehkých tanků již patřilo US Army. Američané sice dosud neměli vlastní tanky, ale pro novou zbraň se nadchnuli, zahájili nákupy francouzských vozidel a připravovali licenční výrobu, byť do reálného boje zasáhli jejich tankisté jen v tancích vyrobených v zemi galského kohouta. Na scéně již tehdy zářilo i jméno výjimečného muže, jenž se měl v budoucnu zařadit do panteonu nejslavnějších tankových velitelů všech dob. Od mládí hodně nekonvenční a svérázný George Smith Patton (1885–1945) působil ve štábu generála Johna J. Pershinga, jenž velel americkým expedičním silám a v roce 1916 organizoval trestnou výpravu do Mexika. Tam se vyznamenal i sám Patton, který se krátce poté dozvěděl o tancích a začal se o ně zajímat. Pershing mu tedy v listopadu 1917 nabídl možnost postavit tankový sbor pro operace ve Francii. Patton se pustil do práce s charakteristickou vervou a na jaře 1918 mohl hlásit připravenost první brigády, byť se musel smířit s faktem, že se nestal velitelem celých tankových sil US Army, po čemž určitě toužil. Funkci získal plukovník Samuel Rackenbach, se kterým měl Patton, čerstvý velitel oné první tankové brigády, dosti složitý vztah. Právě dynamický Patton však byl „motorem“ změn u nové složky a 12. září 1918 u St. Mihiel vedl první tankový útok v historii US Army, za což pak čelil kritice od Rackenbacha. Ten soudil, že by vysoký důstojník neměl osobně stát v čele ofenzivy, ale Patton trval na svém. Mezitím se na základně Fort Colt v Pennsylvánii budovala první americká tanková škola, jíž velel další později proslulý důstojník, kapitán Dwight David Eisenhower (1890–1969). Na začátku z toho nebyl příliš nadšený, ve skutečnosti mu však tato funkce v kariéře velmi pomohla, jelikož tak nasbíral mimořádně cenné zkušenosti. Stejně jako Patton se tak zařadil do nové generace velitelů, kteří se s tanky seznámili během první světové války a využili jejich potenciál ve druhé světové válce.
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Některé pokyny pro tankisty od Ernesta Swintona
Střílejte opatrně, šetřete municí a nesnažte se nepřítele zabít třikrát.
Pečlivě miřte a střílejte, abyste zasáhli, nikoli abyste ztropili hluk.
Střela vedle, která nepříteli vrhne prach do očí, je lepší než střela, která mu zasviští kolem uší.
Sledujte a pamatujte si postup boje, pozici vlastních tanků i pěchoty, které pomáháte.
Podle hluku, prachu a kouře vyhledávejte nepřátelská kulometná postavení a ostřelujte je.
Žádná vaše zbraň (ani nenabitá) nesmí mířit na vlastní pěchotu nebo tanky.
Děkujte Bohu, že jste neprůstřelní a že můžete pomáhat pěchotě, která taková není.

Kanadský průkopník
Mezi neprávem opomíjené, ale významné pionýry obrněných jednotek náleží brigádní generál kanadské armády Raymond Brutinel (1882–1964). Kanada sice vytvořila tankové jednotky až krátce po první světové válce, ale Brutinel už roku 1914 postavil 1. kanadskou automobilovou kulometnou brigádu (1st Canadian Automobile Machine Gun Brigade), která užívala obrněné nákladní automobily Autocar, z nichž každý nesl dva kulomety. Tato kategorie vozidel se v té době uplatňovala primárně pro průzkum a doprovod, ale kanadská jednotka se projevila i jako vysoce efektivní nástroj manévrového boje, když se významně podílela na zastavení německé ofenzivy v březnu 1918. Brutinel velice prozíravě soudil, že spojení pohyblivosti, palebné síly a pancíře se stane tím, co bude vyhrávat příští války, přestože podobně jako mnozí další musel dlouho čekat, než dějiny jeho názor potvrdily. Řada odborníků dnes tvrdí, že jeho jednotku lze pokládat za pravzor moderních mechanizovaných vojsk.
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