Tanky proti bolševikům:
Obrněnce bílých a intervenčních armád

V minulém čísle jsme vás seznámili s tanky ve výzbroji Rudé armády za občanské války. Novou zbraň však nasadili i nepřátelé bolševiků, tedy bělogvardějci a intervenční vojska států Dohody. Navíc ještě v carském Rusku vznikl originální projekt malého tanku, jenž se později stal námětem řady spekulací.

Pokud jde o obrněná vozidla, pak máme průběh první světové války v Rusku a následné války mezi „rudými“ a „bílými“ spojený zejména s obrněnými vlaky a automobily. Tato technika se na západní frontě uplatnila minimálně, protože terén zákopové války, plný bahna a kráterů, se pro jejich nasazení skutečně moc nehodil, kdežto obrovské plochy Ruska představovaly úplně jiný případ. Do ruské občanské války poté zasáhly rovněž tanky, které sice nebyly k dispozici v nějakých zvláště velikých počtech, přesto však v některých bitvách sehrály důležitou úlohu. Ani ony však nemohly celkový výsledek války příliš ovlivnit.

Příchod intervenčních sil
První tanky se na území Ruska objevily nedlouho po „oficiálním“ skončení I. světové války, a to v prosinci 1918, kdy se v Oděse vylodily tankové útvary francouzských intervenčních sil se záměrem podpořit armády Francie a Řecka v bojích proti bolševikům na Ukrajině. Přivezly si asi dvacet tanků Renault FT-17, které ovšem nakonec nesehrály větší roli. Paradoxně přispěly spíše k posílení Rudé armády, která šest kusů ukořistila během střetů v únoru a březnu 1918 a několik dalších v dubnu, když Francouzi přístav Oděsa chvatně opouštěli. Bolševikům se poté povedlo získat i deset obrněnců stejného typu, jež v březnu 1920 dorazily na Sibiř z USA, kde si je objednal admirál Kolčak. Železničáři, kteří podporovali „rudé“, totiž vlak s touto cennou zásilkou přesměrovali k bolševickým partyzánům na Amuru. Kromě toho se občas vyskytuje i informace, že Francouzi poslali „bílým“ asi stovku Renaultů, ale dochované ruské dokumenty žádné záznamy o něčem podobném neobsahují. Mnohem větší význam ale měly tanky britské výroby, které se angažovaly na čtyřech bojištích občanské války. Hlavním typem byl Mark V, jenž měl standardní „lichoběžníkovou“ konstrukci britských typů s pásy po obvodu a výzbrojí v bočních střílnách (tzv. sponsonech). Čtveřice tanků tohoto typu tak v srpnu 1919 dorazila do Archangelsku spolu s dvojicí modernějších středních tanků Mark B. Do bojů však zasáhly jen omezeně a sloužily spíše pro výcvik Rusů, jimž Britové po svém odchodu v září nechali jeden kus od každého typu. Pod značně přehnaným jménem „Severoruský tankový sbor“ se zapojily do bojů, ale v únoru 1920 bolševici Archangelsk dobyli a tanky byly potopeny do řeky Dviny, odkud je ovšem „rudí“ později dokázali vyzvednout.

Postup tanků na Petrohrad
Ve stejné době, kdy se britské tanky objevily v Archangelsku, se další obrněnce téhož původu vylodily také v estonském přístavu Reval, aby podpořily Severozápadní armádu, v jejímž čele stál „bílý“ generál Juděnič. Jednalo se o šest vozidel Mark V, a sice ve verzi označované jako Composite. Jak známo, britské těžké tanky se dělily na „mužské“ (Male) a „ženské“ (Female), což označovalo složení zbraní; ty první měly v každém ze dvou sponsonů šestiliberní (57mm) dělo a dva 7,7mm kulomety Hotchkiss, kdežto „ženské“ tam měly trojici kulometů. Obrněnce typu Composite pak měly jeden sponson každého typu, a tudíž v součtu disponovaly kanonem a pěti kulomety. Necelých pět desítek britských vojáků posléze začalo s výcvikem Rusů, jichž pro obsluhu a údržbu tanků nakonec vycvičili téměř čtyři stovky. Tanky nejdříve v říjnu 1919 přispěly ke stabilizaci fronty mezi „rudými“ Rusy a vojsky čerstvě samostatného Estonska, po čemž měl následovat postup na Petrohrad. Plán operace nebyl nikterak nerealistický a „bílým“ silám se podařilo postoupit až do Gatčiny, což je fakticky předměstí Petrohradu. Tanky potom bojovaly v okolí Carského Sela a kromě oněch šesti britských se angažovala i pětice obrněnců Renault FT-17, jež byly zapůjčeny Finskem a měly ruské osádky. Ani přesila v tancích ovšem „bílým“ nepomohla, protože Estonci odmítali postupovat mimo své hranice a Rudé armádě se nakonec podařilo Petrohrad ubránit. Juděničova vojska musela ustoupit. Finské Renaulty byly vráceny původnímu majiteli, avšak tanky Mark V nechali Britové v Estonsku, kde čtyři z nich sloužily až do okupace Sovětským svazem v roce 1940.

Obrněnce útočí na Caricyn
V březnu 1919 dorazily do jihoruského přístavu Novorossijsk tři desítky Britů, kteří si dovezli nejen šest těžkých Mark V, ale navíc stejný počet středních vozidel Mark A, známých též pod jménem Whippet. Oproti skoro 30tunovým Mark V vážily asi polovinu a měly čtveřici 7,7mm kulometů. Britové pak vybudovali výcvikové zařízení v Jekatěrinodaru, odkud se ale v červnu přesunulo do města Taganrogu. Během roku 1919 prošly pětitýdenním školením přibližně dvě stovky Rusů z Jihoruské armády generála Děnikina, se kterým se tam setkal též slavný britský propagátor tanků a teoretik tankové války J. F. C. Fuller. Zvyšoval se i počet vozidel, jichž po oněch prvních dvanácti dorazilo dalších 61 kusů, takže na konci roku 1919 mohli „bílí“ poslat do boje přes 70 pásových obrněnců, vůbec největší počet, jaký se na nějakém bojišti občanské války objevil. Tanky byly sestavovány do oddílů, z nichž každý měl podle tabulek čtyři tanky, jeden pásový tahač, jednu pojízdnou dílu, jednu cisternu s palivem, čtyři nákladní automobily, tři osobní auta a několik motocyklů. Děnikinovy tanky se potom zúčastnily řady bitev, z nichž rozhodně nejvýznamnější byla bitva o Caricyn (pozdější Stalingrad, dnes Volgograd), který za války několikrát změnil „majitele“, protože reprezentoval vysoce důležitý dopravní uzel. Také díky pomoci šestnácti tanků jej Děnikinovy síly v červnu 1919 dobyly. Jestli se tanky Mark V nejvíce osvědčily v bojích o města, rychlejší Whippety uměly kvalitně spolupracovat s jízdou, což dokázaly např. v září 1919 v bojích o Kotluban. Po těchto úspěších se ale Děnikinovy síly v zimě 1919–1920 dostaly pod značný tlak bolševiků; angažmá britských tanků na jihu Ruska tak skončilo krytím evakuace Britů z Novorossijsku.

Boje o Krym a Ukrajinu
Poslední bojiště ruské občanské války, kde se objevily britské tanky, představoval dnes velice aktuální poloostrov Krym a část území Ukrajiny, kde proti bolševikům bojovala „bílá“ vojska pod velením generála Wrangela. V květnu 1920 tam Britové dodali zhruba dvě desítky tanků; opět se jednalo o typy Mark V a Mark A Whippet. Generál baron Wrangel plánoval na červen 1920 průlom z poloostrova přes Pěrekop a do oblasti Tauridy, což se mu opravdu podařilo, ač za cenu ztráty několika tanků, protože „rudí“ se rychle učili používat pro jejich ničení přesnou palbu polního dělostřelectva. Obě strany následně zaujaly pozice na březích řeky Dněpr a síly generála Wrangela byly roztaženy od Chersonu až k Azovskému moři. Jeho tanky působily ze základny ve městě Melitopol a nesly stejný oficiální název jako u Děnikina na jihu Ruska, a to První tankový sbor. Obě strany si v té době uvědomovaly velikou důležitost přístavního města Kachovka, jehož dobytí by komunistům umožnilo fakticky rozdělit Wrangelova vojska. To se skutečně stalo v srpnu 1920, kdy se bolševickým armádám podařilo překonat Dněpr a získat u Kachovky předmostí. Významný podíl na tom měl konec sovětsko-polské války, protože díky němu mohla Rudá armáda stáhnout značné síly z polské fronty a využít je proti Wrangelovým vojskům. „Bílé“ tanky opakovaně útočily na předmostí, narážely ovšem na překvapivě dobrou protitankovou obranu. Největší střetnutí se odehrála v říjnu 1920 a skončila porážkou „bílých“ sil, které v listopadu 1920 opustily obsazený Krym.

Tanky v širší perspektivě
Obecně lze říci, že tanky „bílých“ a intervenčních jednotek sehrály důležitou úlohu v několika konkrétních bitvách, celkově však byl jejich vliv na průběh a výsledek konfliktu omezený. To samé lze ale konstatovat i o obrněncích Rudé armády, jež ukořistila a nasadila několik desítek britských a francouzských obrněnců. Gigantické plochy Ruska, které jsou jako předurčené pro velké manévrové operace, představují pro tanky ideální zónu nasazení, a tak se může relativně malý význam tanků jevit jako podivný výsledek. Jeho příčin byla celá řada. Především to byly prostě malé počty tanků, kterých na celém území Ruska bojovalo dohromady jenom něco přes stovku, což je proti měřítku nasazení na západní frontě velmi málo (a proti číslům, jaká známe z II. světové války, je to téměř statistická chyba). Už z toho důvodu bylo takřka vyloučeno, že by dosáhly jiného než lokálního úspěchu, což ještě podtrhovala skutečnost, že panoval značný nedostatek náhradních dílů (takže řada tanků byla ztracena zkrátka kvůli poruchám) a kvalitně vycvičených osádek. „Bílí“ velitelé požadovali od států Dohody tanky patrně více než cokoliv jiného, neuměli však s nimi příliš efektivně zacházet, nehledě k tomu, že se „rudí“ rychle učili metodám protitankového boje. Vedle polních děl a zbraní na obrněných vlacích se jako velice účinná zbraň ukázaly obrněné automobily Garford-Putilov se 76,2mm kanony. I kdyby dostali „bílí“ více tanků, není příliš pravděpodobné, že by jejich roztříštěné síly dovedly díky tankům porazit odhodlanější a jednotnější Rudou armádu.
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Vynález inženýra Porochovščikova
V Rusku začali se sériovou výrobou tanků až bolševici, kteří produkovali kopie tanku Renault FT-17. Z projektů, které vznikly za carské éry, se do fáze prototypu dostala jen obří „tříkolka“ inženýra Lebeděnka (to však byla jen groteskní slepá ulička, a daleko užitečnější vozidlo), jež vytvořil Alexandr Alexandrovič Porochovščikov (1893–1941). Tento všestranný vynálezce se zabýval mj. letadly, motory či elektrickými stroji, ale do dějin se zapsal spíše jako konstruktér pásového vojenského vozidla, kterému dal jméno Vezděchod (Všudychod). Jeho první design vznikl v roce 1914 a o rok později pro něj Porochovščikov získal nejen podporu od oficiálních míst, ale hlavně finanční příspěvek na prototyp.
Ten byl hotov v květnu 1915 a zaujal již tím, že podvozek měl jen jediný housenkový pás. Na každém boku měl navíc jedno kolo; tato dvojice kol přesahovala spodní hranu pásu, a proto se používala jednak pro zatáčení a jednak pro pohyb po pevném povrchu. Hnací kola pásu v zádi i ona dvě řídicí kola poháněl přes kardanový převod motor, jenž dle různých pramenů dodával výkon 10 nebo 20 koní. Korba byla zhotovena z nýtovaných pancéřových plátů a v její přední části seděl řidič, za nímž mělo být sedadlo pro střelce. Ten by ovládal 7,9mm kulomet Maxim v otáčivé válcové věžičce, která by tehdy zajisté představovala velmi progresivní prvek, ale na prototyp Vezděchodu nikdy nebyla skutečně namontována.
V květnu 1915 začaly jízdní zkoušky, při nichž vozidlo údajně dosáhlo rychlosti 25 km/h (což na tehdejší dobu vypadá takřka neuvěřitelně), ale přesto nesplnilo očekávání, neboť si nevedlo dobře v těžkém terénu. Na základě nepříliš příznivé zprávy o výsledcích zkoušek byl program začátkem roku 1916 zastaven. Vezděchod je v sovětské i současné ruské literatuře často velmi chválen a vina za jeho konec je dávána „tupé carské byrokracii“, avšak na celou věc je vhodné hledět poněkud střízlivěji. Vezděchod byl nesporně zajímavým demonstrátorem, ale právě jen tím. Pro sériovou výrobu a použití v boji nebyl způsobilý, a tudíž se carským úředníkům nelze zase tak divit, že svou podporu projektu ukončili.
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