Duel: Krutá válka v Barmě:
Britští „Chindits“ proti japonské pěchotě

Rychlý postup japonské armády v jihovýchodní Asii v roce 1942 vyvolal respekt a strach u jejích britských protivníků. Ale také Japonci se měli naučit strachu, protože Britové se rozhodli reagovat nekonvenční válkou. Proti bojem zoceleným japonským pěšákům totiž vyslali elitní síly, jež vstoupily do dějin jako „Chindits“.

Méně početná, avšak kvalitně vycvičená a nekonvenčně bojující jednotka může velmi zásadně zkomplikovat činnost i mnohem početnějším silám nepřítele, zvláště ve složitém terénu. Právě takto argumentoval britský důstojník Orde Wingate, jenž navrhoval postavit právě takové síly, které měly vzdorovat japonské okupaci Barmy. Japonští pěšáci bojovali v džungli dobře, Orde Wingate však svoje muže vycvičil téměř dokonale. Jeho „Chindits“ si připsali mnoho úspěchů a právem se řadí mezi pravzory dnešních speciálních sil.

Pestré složení a náročný výcvik
Dnešní Barma (Myanmar) kdysi představovala součást britského impéria, ale v první polovině roku 1942 bylo území dobyto armádou císařského Japonska. Pro Spojence se pak stalo vysoce důležitým úkolem znovu získat kontrolu nad severem Barmy, popř. alespoň neumožnit, aby se pro Japonce stal nástupištěm pro další postup směrem do Indie. Také bylo třeba, aby se mohla dále poskytovat pomoc čínské armádě v jejím boji proti Japoncům. Britské velení ale nechtělo v tomto extrémně obtížném terénu zahájit regulérní ofenzivu, a tak dopřálo sluchu muži, který přišel s alternativní strategií. Brigádní generál Orde Charles Wingate (1903–1944) již prodělal boje v Palestině a Africe, kde pochopil potenciál asymetricky bojujících jednotek. V létě 1942 tedy navrhl, aby byly z britských a koloniálních vojáků postaveny zvláštní síly, jež budou vést kampaň asymetrických operací proti Japoncům v Barmě. Dostaly oficiální jméno Long Range Penetration Groups, avšak v praxi se pro ně používalo takřka výhradně slovo „Chindits“, které vzniklo zkomolením barmského slova „Chinthe“ (lev). Jako první taková jednotka vznikla 77. indická pěší brigáda, jejímž základem byl 13. královský prapor, v němž sloužili zejména muži z Liverpoolu a Manchesteru. Nakonec bylo postaveno celkem šest brigád „Chindits“, které ale měly velmi pestré složení, protože Britové v nich tvořili jen asi jednu polovinu, zatímco druhá se rekrutovala z Indů, barmských Chinů, Karenů a Kachinů a také (na což se někdy zapomíná) černých vojáků z kolonií v Africe. Nejvyšší stavy „Chindits“ se pak pohybovaly okolo 12 000 mužů. Obvyklá struktura se v nich však neuplatňovala, jelikož coby nejvyšší taktická jednotka fungovala tzv. kolona o cca 400 mužích. To souviselo s celou doktrínou a taktikou „Chindits“, která byla zaměřena na skryté přesuny, rychlé rozptýlení v terénu či přípravu pastí, prostě vše, co si dnes spojujeme s jednotkami speciálního určení. Na to byl zaměřený také výcvik, jenž se v prvé řadě soustředil na schopnost samostatně přežít a improvizovat v kruté barmské džungli, kde byli „Chindits“ po většinu času odkázáni sami na sebe.

Důraz na maximální nezávislost
Podporovat jednotky v tropických horách bylo totiž ohromně obtížné. Za vhodných podmínek bylo možno používat letadla, která buď shazovala zásoby na padácích, nebo někdy i přistávala na polních letištích v oblastech, jež „Chindits“ dočasně kontrolovali. Většinu zásob ale museli vojáci nosit na vlastních zádech. Využívali také mezky, voly a občas i slony, kdežto motorová vozidla u nich takřka neexistovala, jelikož ve většině terénu severní Barmy by se stejně nedala provozovat. Mezi oblíbené dopravní prostředky patřily jednoduché čluny, vory a kánoe, jež se rozsáhle uplatňovaly díky husté síti mělkých vodních toků. Složité zásobování vedlo i k tomu, že „Chindits“ byli cvičeni k vedení maximálně přesné mířené palby, protože si prostě nemohli dovolit plýtvat municí. Z téhož důvodu používali jen málo podpůrných zbraní. Nejčastěji šlo o lehké pěchotní minomety, pouze v několika případech Wingate nasadil 25liberní děla a 40mm kanony Bofors. Přesto ale nebyli „Chindits“ zcela ochuzeni o mohutnější palebnou sílu, neboť spolupracovali s britským a americkým letectvem, a tak často naváděli stíhačky a bombardéry na pozice Japonců. Letadla Mustang, Thunderbolt, Spitfire a Vengeance se tudíž stala jakýmsi „létajícím dělostřelectvem“ těchto speciálních jednotek. Jejich osobní výzbroj se příliš nelišila od britského standardu a tvořily ji např. opakovací pušky Lee-Enfield, samopaly Thompson či kulomety Bren a Vickers. K útokům proti japonským opevněným pozicím užívali „Chindits“ i granáty, vrhače PIAT či plamenomety. Důležitou součást výbavy představovaly vysílačky, jež byly vlastně nástrojem pro zajištění letecké podpory a zásobování, jenže zároveň šlo o součást problémovou, protože horský terén rádiovou komunikaci mnohdy komplikoval. To opět vedlo k většímu důrazu na samostatnost, mezi jejíž projevy patřil fakt, že „Chindits“ většinou mívali plnovousy. Vojáci tak mohli z výbavy škrtnout holicí soupravy a nosit méně repelentů, jelikož vousy aspoň trochu chránily obličej před komáry a klíšťaty.

Omezená příprava pro džungli
Hlavním protivníkem „Chindits“ v severní Barmě byla 18. pěší divize japonské armády, která byla členěna na tři pluky. Původní organizační struktura se ovšem postupně rozkládala, neboť divize zaznamenávala ztráty, jež byly nahrazovány pouze minimálně, navíc se potom změnily i reálné úkoly. Japonci totiž původně předpokládali, že okupace Barmy bude snadný úkol a že většina jejich vojáků bude trávit čas na základnách, případně na krátkých trestných výpravách proti domorodcům, zatímco jen menšina bude hlídkovat. Realita se však ukázala jako výrazně složitější, a to i bez vlivu „Chindits“, protože řada kmenů sice možná necítila nějakou zvláštní lásku k Britům, ale rezolutně se postavila na odpor proti Japoncům. V řadě oblastí tak vypukla spontánní partyzánská válka, v níž japonští vojáci čelili opakovaným útokům protivníka, který pokládal krutou džungli za svůj domov. Nakonec se tak téměř všichni Japonci starali o hlídky, při kterých samozřejmě nebylo možno zachovávat standardní organizační strukturu, a proto se z praporů, rot a čet sestavovaly víceméně „ad hoc“ jednotky pro konkrétní úkoly. Každopádně se však jednalo o extrémně náročnou a vyčerpávající činnost, na kterou byl průměrný Japonec připraven jen do jisté míry. Na jednu stranu platilo, že i základní výcvik v císařské armádě byl enormně tvrdý a chystal muže na mimořádnou fyzickou zátěž, navíc konkrétně 18. pěší divize měla bojové zkušenosti z Číny a Malajsie, na stranu druhou však nebyla adekvátně připravena na tropické horské džungle Barmy. Armáda sice měla na ostrově Formosa (dnešní Tchaj-wan) výcvikové středisko pro boj v pralesích, ovšem tím procházeli jen vybraní důstojníci a některé elitní útvary, navíc podmínky Formosy se od Barmy dosti odlišovaly. Většina prostých vojáků a důstojníků 18. divize tedy získávala potřebné dovednosti až během svého působení na místě. Navíc záhy zjistili, že se do tohoto prostředí moc nehodí ani jejich výbava, navržená zpravidla na bázi zkušeností z daleko chladnější a sušší Číny. Zabralo poté řadu měsíců, než se provedly potřebné změny japonských uniforem, výstroje a zbraní.

Velké chyby japonských velitelů
Velení japonské armády totiž obecně přisuzovalo materiální výbavě vojáků nižší význam, než jaký by si zasluhovala. Nejvyšší velitelé si pochopitelně uvědomovali, že proti Spojencům má Japonsko zásadní nevýhodu v daleko slabším vědecko-technickém a průmyslovém potenciálu, ale domnívali se, že tuto nevýhodu může kompenzovat japonský důraz na disciplínu, výcvik a morálku, resp. „bojový duch“ (bushido). Navíc předpokládali, že bude-li japonský voják méně náročný na materiální zabezpečení, bude mu stačit i méně rozsáhlý (a proto i méně zranitelný) týl. Ostatně i proto v japonské armádě trvaly modernizace osobní výzbroje a výstroje dlouho a byly zahajovány neochotně, protože vysocí velitelé se obávali, že vojáci „zpohodlní“ a začnou zapomínat, že jejich nejdůležitější „zbraní“ je jejich (údajná) morální převaha. Jako chybný se v bojích v džungli ukázal také japonský důraz na železnou kázeň a poslušnost, jenž nesl ovoce jen v případě, že všechno šlo podle plánu. Složité podmínky Barmy i samotná povaha nepřátel (ať šlo o místní partyzány, nebo o nekonvenčně bojující „Chindits“) však znamenaly, že podle plánu šly věci jen zřídka. Disciplinovaní a předvídatelní Japonci tak velice často padli do pasti a následně nechtěli improvizovat, jelikož se obávali trestů za neposlušnost. Neosvědčila se ani pěchotní výzbroj, např. problematický lehký kulomet Typ 11, jenž byl jen pomalu nahrazován kvalitnějším Typem 96, vzdáleným příbuzným naší zbraně ZB vz. 26. Naopak silnou stránkou Japonců byla masivní palebná podpora, jelikož nasazovali též 70mm praporní kanony a 75mm plukovní děla. Provozovali také nákladní automobily, a dokonce i tančíky Typ 94, jež ale byly snadno zranitelné. Velmi zásadní slabinou Japonců bylo špatné zdravotnické zabezpečení, což odráželo fakt, že samotná úvaha o možném zranění japonského vojáka se považovala téměř za projev poraženectví. Je asi zbytečné zdůrazňovat, že právě v extrémních podmínkách barmské džungle to podstatně oslabovalo bojeschopnost Japonců.
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Britští Chindits
Doba výcviku: 6 až 8 měsíců
Základní taktická jednotka: kolona (asi 400 mužů)
Standardní stav družstva: 10 mužů
Opakovací puška: Lee-Enfield No 4 Mk I ráže 7,7×56 mm
Lehký kulomet: Bren Mk II ráže 7,7×56 mm
Těžký kulomet: Vickers Mk I ráže 7,7×56 mm
Ráže minometů: 50,8 mm a 76,2 mm

Japonská pěchota
Doba výcviku: 6 až 12 měsíců
Základní taktická jednotka: prapor (asi 1000 mužů)
Standardní stav družstva: 13 mužů
Opakovací puška: Arisaka Typ 99 ráže 7,7×58 mm
Lehký kulomet: Nambu Typ 11 a Typ 96 ráže 6,5×50 mm
Těžký kulomet: Nambu Typ 92 ráže 7,7×58 mm
Ráže minometů: 50 mm, 70 mm a 81 mm

Zhodnocení operací
První operace „Chindits“ proběhla na jaře 1943 a byla vyloženě ofenzivní, protože šlo o snahu proniknout do týlu Japonců a rozvrátit jej. Označovala se jako operace Longcloth, jenže pořád trvají debaty o její úspěšnosti. Ztráty a škody na straně Japonců totiž nebyly tak zásadní, jak si Wingate patrně představoval, kromě toho se z asi tří tisíc nasazených „Chindits“ vrátilo jenom 2180 vojáků. Operace však měla nepominutelný psychologický efekt, protože výrazně posílila morálku Britů a značně znepokojila Japonce. Druhá operace (krycí název Thursday) probíhala od března do srpna 1944 a měla odlišný charakter. „Chindits“ již nepostupovali po zemi a byli do operačních zón dopraveni kluzáky, načež začali v týlu Japonců budovat své „pevnosti“, jak se označovaly prostory, jež „Chindits“ bránili a odkud vyráželi na výpady proti Japoncům. To mělo zákonitě za následek opakované japonské útoky na „pevnosti“, ovšem přesně to Wingate plánoval, protože to zaměstnávalo a vyčerpávalo císařskou armádu, jež poté nedovedla účinně vzdorovat postupu regulérních americko-čínských sil generála Stilwella. A tak se potvrdilo, že Wingate měl pravdu. Nikdy totiž nepředpokládal, že by „Chindits“ dovedli sami dobýt Barmu a na hlavu porazit Japonce, ale věřil, že mohou výrazně oslabit daleko početnějšího nepřítele a významně pomoci ofenzivě konvenčních sil. „Chindits“ splnili svůj úkol a jejich úspěchy jsou dodnes inspirací pro (nejen) britské speciální jednotky.

Publikace: Extra Válka – II. světová 3/2018

