Císařský arzenál:
Čtyři neobvyklé japonské zbraně

Výčty japonské vojenské techniky z druhé světové války se obvykle zaměřují na letouny a lodě. Pozemní síly císařství však také disponovaly několika pokročilými či zajímavými zbraněmi, z nichž čtyři vám na této dvoustraně představíme.

Obojživelný tank Typ 2 Ka-Mi
Japonská armáda od počátku 30. let usilovala o zavedení plovoucího vozidla. Vzniklo několik projektů a prototypů, žádný typ se ovšem nedostal do řadové služby. Uspěl až jeden z nápadů, které vyšly z lehkého tanku Typ 95 Kyu-Go (alias Ha-Go). Odpovědnost za jeho vývoj ovšem převzalo námořnictvo, pod jehož vedením v roce 1940 vznikl obrněnec jménem Typ 2 Ka-Mi. Základ tvořila zvětšená korba zmíněného lehkého tanku Typ 95, k níž však byly na její přední i zadní straně připojeny duté ocelové plováky, které vozidlu o celkové váze 11,3 tuny zajistily dostatečný výtlak pro pohyb na hladině. Jakmile ale vozidlo vyjelo z vody na souš, plováky se daly (pro zvýšení pohyblivosti) odhodit. Tank ve vodě poháněla dvojice lodních šroubů v zádi a k ovládání směru sloužila pohyblivá kormidla. O pohon se staral dieselový agregát o výkonu 82 kW, díky němuž tank jezdil na zemi rychlostí 37 km/h, zatímco nejvyšší rychlost plavby se pohybovala okolo 10 km/h. Jedním z pětičlenné osádky byl mechanik, jenž se staral o správné fungování pohonné soustavy ve vodě. Vozidlo chránil pancíř o max. tloušťce 13 mm a ve věži se nacházel 37mm kanon a 7,7mm kulomet. Obrněnec Typ 2 dostal též radiostanici a soustavu pro vnitřní komunikaci osádky. Konstrukčně se jednalo o výborný obojživelný prostředek, ale jeho slabinou byla značná výrobní složitost, kvůli níž vzniklo pouze 184 kusů; vozidlo se totiž téměř celé vyrábělo v podstatě ručně! Do výzbroje se obrněnec navíc dostal až roku 1942, tzn. vlastně až po velkých výsadkových operacích námořnictva Japonského císařství, pro které byl původně konstruován. Většina exemplářů poté sloužila v jednotkách, jež měly bránit obsazené ostrovy proti americkým výsadkům, ale v této roli se Ka-Mi (stejně jako další japonské tanky) neosvědčil a rychle podlehl silnějším americkým tankům.

70mm praporní kanon Typ 92
V roce 1932 vstoupila do výzbroje japonské armády zbraň, která je často označována za jeden z nejlepších lehkých dělostřeleckých prostředků k podpoře pěchoty. Jednalo se o 70mm kanon Typ 92, běžně popisovaný jako „praporní“, protože každý prapor japonské pěchoty dostal dva jeho exempláře. Zbraň vyhlížela trochu zvláštně, kvůli tvaru kol možná až „starožitně“, ale ve skutečnosti představovaly otvory v kolech vysoce užitečný prvek, protože do nich bylo možno zasunout nosné tyče, takže zbraň o celkové váze 212 kg mohlo snadno přenášet několik mužů. Hlavním dopravním prostředkem pro kanon Typ 92 byl ovšem koňský potah. Optimálně se ke každé zbrani přidělovalo deset vojáků, ačkoli k obsluze v boji stačil poloviční počet. Kanon se vyznačoval hlavní o délce jen 62 cm, takže jeho nejvyšší dostřel činil jenom necelých 2800 m, což se ale kvůli zamýšlenému použití nepokládalo za větší nedostatek. Velkou výhodu kanonu představoval široký rozsah náměru, díky němuž mohla zbraň pálit jak přímo, tak i s vysokými úhly, takže dovedla suplovat i úlohu lehké houfnice nebo minometu. Dostřel se dal regulovat i různým počtem prachových náplní (od jedné do čtyř). K dispozici byly čtyři typy munice, a to trhavá, protipěchotní, protipancéřová a dýmová. Zvláště trhavé a protipěchotní střely nabízely (vzhledem k poměrně malé ráži) pozoruhodně vysoký účinek. Japonští vojáci dosáhli s těmito zbraněmi mistrovství v „rušivé“ palbě, kdy malé družstvo rychle přesouvalo kanon pralesem a z různých pozic střílelo na americké vojáky. Díky tomu dovedlo několik Japonců „zaměstnat“ a znervózňovat daleko početnější jednotky protivníka.

50mm lehký minomet Typ 89
Mezi americkými vojáky si získaly značný respekt japonské minomety ráže 50 mm. První typ byl zaveden do služby v roce 1921 a je znám jako Typ 10, vyznačoval se však velice krátkým maximálním dostřelem (jen 160 m), a tudíž jej od roku 1929 začal střídat mnohem výkonnější Typ 89. Ačkoliv se obě zbraně standardně označují za minomety, bylo by možná správnější je řadit mezi granátomety, jelikož střílely municí odvozenou z ručních granátů. Zbraň Typ 89, ať už ji nazveme jakkoli, měla každopádně drážkovanou hlaveň dlouhou 25,4 cm a celá na délku měřila 61 cm. Díky hmotnosti 4,7 kg ji mohl snadno nosit každý voják, což samozřejmě velmi navyšovalo palebnou sílu japonské pěchoty, jelikož nejvyšší dostřel tohoto minometu činil asi 670 m. Přesné míření však mělo smysl jen na vzdálenost asi čtvrtinovou, jelikož minomet měl „mířidla“ jen ve formě bílé čáry namalované na hlavni! K dispozici bylo několik typů střeliva, z nichž základním byl tříštivý granát Typ 91 o hmotnosti cca 0,79 kg, jenž se dal házet ručně i vystřelovat z minometu, případně také z nástavce na pušce. Dále se vyráběly granáty dýmové, osvětlovací a signální. Jestliže minomet Typ 89 obsluhovali tři vycvičení vojáci, dalo se s ním dosáhnout rychlosti palby až 25 ran za minutu, což právě spolu s účinky granátů přinášelo této zbrani respekt u amerických vojáků. Ti pak pokládali tyto zbraně také za cennou kořist, avšak dopustili se fatálního omylu, jelikož prohnuté ložiště (určené ve skutečnosti k tomu, aby zbraň mohl voják pohodlně nosit u pasu přitisknutou ke stehnu) pokládali za součást, která se má při střelbě opřít o stehno či koleno. Proto zbrani říkali „kolenní minomet“. Výsledkem této chyby pak byla spousta ošklivých zranění amerických vojáků (zejména zlomených stehenních kostí), protože zpětný ráz minometu Typ 89 byl dosti vysoký.

20nm protitanková puška Typ 97
V období mezi světovými válkami si získaly velikou oblibu protitankové pušky, tedy pěchotní zbraně užívající protipancéřové střely ráží odpovídajících kulometům. Proti tehdejším tankům se jednalo o efektivní zbraně, ale počátkem 40. let svou účinnost vesměs rychle pozbyly. Jako úplný extrém této kategorie zbraní lze uvést japonskou pušku Typ 97, která by se díky kalibru 20 mm měla považovat spíše za lehký protitankový kanon. Její další nezvyklou vlastností byla poloautomatická funkce, zatímco většina protitankových pušek byly „opakovačky“, u nichž se závěr ovládal manuálně. Mechanismus pušky Typ 97 byl poháněn odběrem prachových plynů a staral se o podávání střel ze zásobníku na sedm ran. Navzdory poměrně vysokému účinku se ale nikdy nejednalo o zrovna oblíbenou zbraň. Prvním důvodem byl obrovský zpětný ráz, jenž působil střelcům značné potíže. Druhým (a patrně hlavním) důvodem byly enormní rozměry a hmotnost zbraně, která měřila na délku přes dva metry (z toho délka hlavně činila přes metr) a její přepravní hmotnost činila téměř 68 kg, v bojové podobě pak vážila téměř 52 kg. Zpravidla ji tedy na nosných tyčích přenášeli dva nebo čtyři vojáci. Puška byla zavedena do služby roku 1937 a vyrobilo se asi 1200 kusů, avšak potkal ji podobný osud jako další protitankové pušky. Proti lehčím tankům z počátku války se osvědčila, jelikož na vzdálenost kolem 250 m dovedla probíjet 30 mm ocelového pancíře, s příchodem těžších vozidel však přestala být efektivní. To se Japonci pokoušeli řešit pomocí přídavného úsťového granátometu (což byla kopie německé zbraně), avšak v kombinaci s puškou Typ 97 se příliš nerozšířil. Vedle protipancéřové munice bylo produkováno výbušné, zápalné a cvičné střelivo.
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