Duel: M26 Pershing vs. T-34-85:
Tankové bitvy v korejské válce

Aktuální napětí na Korejském poloostrově pochopitelně přináší i odkazy na válku, která se tam odehrávala v letech 1950–1953. Postavily se proti sobě armády a zbraně bývalých spojenců, a to včetně obrněné techniky. Sever sázel na legendární T-34-85, kdežto vojska OSN disponovala mj. americkými tanky M26 Pershing.

Když dne 25. června 1950 zaútočila armáda KLDR na jižní Korejskou republiku, spoléhala na svou obrovskou početní převahu a neochotu Američanů angažovat se. Mýlila se, protože USA se rozhodly podpořit svého spojence a získaly podporu OSN, a tak se proti postupu komunistů záhy postavily zahraniční kontingenty. Jejich tanky, zejména americké Shermany a Pershingy, představovaly více než dostatečnou odpověď na obrněnce T-34-85 ve výzbroji Severokorejců. Střetnutí, která proběhla na podzim 1950, prakticky rozbila „mýtus“ sovětského tanku, jelikož se projevily i některé jeho nedostatky, přestože je nutné zdůraznit, že zásadní podíl na porážce tankových sil KLDR měla nízká kvalita jejich osádek.

Zrození nové generace obrněnců
Občanská válka ve Španělsku velmi jasně prokázala, že lehké tanky z 30. let nabízejí naprosto nedostatečné pancéřování i palebnou sílu. Velmoci proto reagovaly větším důrazem na střední obrněnce s kvalitnější ochranou a výkonnějšími děly a hlavním symbolem této zásadní změny se stal sovětský T-34. Vyznačoval se skloněným pancířem, kanonem ráže 76 mm, dieselovým motorem a širokými pásy. To vše mu dávalo technickou převahu nad většinou tanků nepřítele, avšak „čtyřiatřicítek“ bylo v létě 1941 málo, což spolu s problémy v taktice a organizaci vedlo ke katastrofálním ztrátám sovětských tankových vojsk. Rudá armáda se však poučila a vsadila právě na T-34, který se produkoval ve stále vyšších a vyšších počtech. To samozřejmě muselo vyvolat odpověď Německa, jež do té doby spoléhalo na předválečné konstrukce obrněnců. Na rostoucí počty sovětských tanků reagovalo nasazením dvojice tanků nové generace, jimiž byly střední PzKpfw V Panther a těžký PzKpfw VI Tiger. Ačkoli jejich počty nikdy nemohly tvořit víc než zlomek sovětské tankové produkce, bylo evidentní, že technická převaha se opět ocitla na straně Třetí říše. Kanony ráže 75 a 88 mm na nových tancích dovedly spolehlivě likvidovat „čtyřiatřicítky“, jejichž 76mm děla dokázala probíjet pancíř nových německých vozidel jen na takřka sebevražedné vzdálenosti. Krátce po bitvě u Kursku v létě 1943 byl tak zahájen projekt modernizace T-34, jehož základní prvek představoval nový kanon ráže 85 mm. Byl instalován v nové rozměrnější věži, která umožnila přidání střelce coby pátého člena osádky, neboť dříve musel tuto roli zastat velitel, což pochopitelně snižovalo bojovou efektivitu. Nová verze tanku obdržela jméno T-34-85 (byť řada západních zdrojů užívá podobu T-34/85) a první exempláře zasáhly do bojů na Ukrajině v březnu 1944. Pro Rudou armádu mělo jít spíše o dočasné řešení před příchodem nového tanku T-44, ale ten nakonec nikdy neprodělal reálné nasazení a stal se vlastně jen přechodem ke zcela novému obrněnci T-54.

Americká cesta k tanku Pershing
Nové německé tanky však byly samozřejmě nasazeny i na jiných frontách. Ještě v závěru bojů v severní Africe se západní Spojenci setkali s „Tygry“ a na podzim 1943 měli první informace o „Panterovi“, které naznačovaly, že americký tank M4 Sherman pro ně nemůže být soupeřem s reálnou šancí na úspěch. US Army tudíž podpořila dosud okrajové programy vývoje těžkých tanků a byl postaven prototyp T25, který nesl výkonný kanon ráže 90 mm. Stojí za zmínku, že podobně jako Němci a Sověti vycházeli i Američané při konstrukci nového tankového kanonu z protiletadlové zbraně s vysokou úsťovou rychlostí. Síla čelního pancíře nového tanku se pak zvýšila na více než 100 mm, čímž vzniklo vozidlo T26. Po instalování nové pohonné soustavy a několika dalších změnách se dospělo k finální podobě T26E3, která pak byla počátkem roku 1944 schválena pro sériovou produkci pod názvem M26 Pershing. Celý program ovšem získal obrovské zpoždění, o jehož důvodech se pořád vedou spory. Mezi viníky jsou často řazeni mj. generálové George Patton a Leslie McNair a diskutovalo se také o tom, kolik nových tanků by se vůbec mělo vyrobit a jakou by měly nést výzbroj, jelikož se objevil požadavek na verzi, jež by nesla 105mm dělo. Nepochybné ale je, že první sériové tanky M26 sjely z výrobní linky až v listopadu 1944, takže na jaře 1945 se po západoevropském bojišti pohybovalo jen zhruba 20 kusů. Do konce války jich dorazilo celkem asi 310, ale pouze ony dvě desítky prodělaly jakési relevantní bojové nasazení. Zavádění M26 nejdříve provázely problémy, protože byl pomalý a někdy poruchový, američtí vojáci však v každém případě přivítali skutečnost, že konečně mají k dispozici vozidlo, které může rovnocenně vzdorovat nejlepším německým tankům. Pershing v samém závěru války skutečně potvrdil schopnost efektivně bojovat s „Tygry“, ovšem kromě toho vykázal také pozoruhodný potenciál pro další vývoj.

Komunistické T-34-85 postupují
Kromě základní podoby M26 tedy vzniklo též vozidlo M45, které neslo jíž zmíněnou houfnici kalibru 105 mm, zatímco problémy s pohyblivostí měl vyřešit nový motor. K pohonu základní verze M26 totiž sloužil stejný agregát Ford, který poháněl též jednu z mnoha variant obrněnce Sherman, Pershing byl však o dobrých deset tun těžší, takže armáda si pak vybrala výkonnější agregát značky Continental. Část vozidel M26 prodělala menší úpravy kanonu a dostala název M26A1, zatímco tanky s výkonnějším agregátem se označovaly jako M46; část z nich vznikla jako nová, nemalý počet však představovaly přestavěné M26. V každém případě to byla různá provedení tohoto tanku, na která americká armáda i námořní pěchota spoléhaly v poválečných letech, zatímco tanky M4 Sherman a lehké M24 Chaffee postupně odcházely do výslužby. Do korejské války ale jako první promluvily lehké M24, protože ty tvořily výzbroj jednotek, které se podílely na okupaci Japonska, a tak mohly rychle zasáhnout ve prospěch Jižní Koreje, když se stala cílem útoku komunistů. Jihokorejská armáda neměla skoro žádné tanky, zatímco KLA (Korejská lidová armáda), jak se oficiálně nazývaly a dosud nazývají ozbrojené síly KLDR, se mohla chlubit cca 240 tanky T-34-85, které získala ze SSSR. Navzdory velké přesile ale nebyl její postup zdaleka tak rychlý, jak plánovala. Vojáci Jižní Koreje a USA se úporně bránili a do země začala záhy proudit rozsáhlá pomoc pod vlajkou OSN. Tanky M24 utrpěly těžké ztráty a nemohly „čtyřiatřicítkám“ příliš ublížit, ovšem Američané poslali do Koreje moderní pěchotní protitankové zbraně a v srpnu 1950 dorazily i střední tanky M4A3E8 a těžké tanky M26, které tvořily výzbroj tankových sil US Army i US Marine Corps. Spojenecké síly vytvořily obranný perimetr u Pusanu, k němuž se blížila severokorejská 105. tanková brigáda. Utrpěla sice ztráty kvůli leteckým útokům, pořád však disponovala asi dvaceti T-34-85 a velení zjevně čekalo, že tyto tanky nemohou narazit na rovnocenného protivníka.

Debakl severokorejských vozidel
Střetnutí hlavních tankových sil se odehrálo dne 17. srpna 1950 u mostu Obong-Ni a americké tanky uštědřily těm severokorejským těžkou porážku. Brigáda KLDR přišla o minimálně čtyři tanky a stejně dopadlo také několik následujících pokusů o proražení spojeneckých linií. Další boje probíhaly na konci srpna u města Tabu-dong a kdysi zdánlivě neporazitelné T-34-85 také tam zaznamenaly značné ztráty, když jich bylo během dvou dnů zničeno třináct. Vozidla M26 se samozřejmě angažovala i při brilantním vylodění u Inchonu a během postupu spojeneckých sil z „kapsy“ u Pusanu. Vojska OSN přebírala iniciativu, mířila k obsazenému Soulu a stále se utkávala se severokorejskými T-34-85, nad nimiž měly tanky Pershing nepochybnou převahu, což spolu s leteckou převahou a účinností pěchotních protitankových zbraní znamenalo další a další vyřazené tanky komunistů. K posledním rozsáhlým tankovým bitvám došlo v září a říjnu 1950, protože původní severokorejské tankové síly byly takřka eliminovány a intervence Číny zahrnovala téměř výhradně pěchotu a jen velmi malý počet starých tanků japonské výroby. To znamenalo, že přibližně od listopadu 1950 docházelo k soubojům tanků jenom výjimečně, což se následně odrazilo na typových preferencích amerických vojáků. Dokud KLDR disponovala poměrně početnými tankovými vojsky, prioritu měly M26 a M46, jejichž pancíř a palebná síla z nich dělaly vynikající zbraně proti „čtyřiatřicítkám“. Když se ovšem fronta ustálila přibližně na 38. rovnoběžce a hlavním druhem vojska se stala pěchota, na čele se ocitly staré, avšak pro tento druh boje vhodnější M4A3E8, jež díky svojí malé hmotnosti představovaly ideální zbraň k podpoře pěchoty v těžkém terénu. Tankové boje na podzim 1950 však přesvědčivě dokázaly převahu vozidel USA a jejich zkušených osádek, zatímco špatně vycvičeným Severokorejcům nepomohly ani slavné, avšak neúprosně stárnoucí T-34-85.
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Parametry tanku M26 Pershing
Osádka: 5 mužů
Bojová hmotnost: 41,9 tun
Celková délka: 8,63 m
Celková šířka: 3,50 m
Celková výška: 2,77 m
Typ motoru: zážehový Ford GAF
Výkon motoru: 373 kW (500 koní)
Max. rychlost: 40 km/h
Max. dojezd: 160 km
Max. síla pancéřování: 115 mm
Hlavní výzbroj: 90mm kanon M3, zásoba 70 ran
Pomocná výzbroj: 12,7mm kulomet M2 a dva 7,62mm kulomety M1919

Parametry tanku T-34-85
Osádka: 5 mužů
Bojová hmotnost: 35 tun
Celková délka: 8,10 m
Celková šířka: 3,00 m
Celková výška: 2,70 m
Typ motoru: vznětový V-2-34
Výkon motoru: 373 kW (500 koní)
Max. rychlost: 55 km/h
Max. dojezd: 300 km
Max. síla pancéřování: 90 mm
Hlavní výzbroj: 85mm kanon ZIS-S-53, zásoba 55 ran
Pomocná výzbroj: dva 7,62mm kulomety DTM

Několik zajímavých statistických údajů
Technicky „férovým“ protivníkem pro T-34-85 by měl být spíše M4 Sherman, jenž náležel do stejné kategorie, kdežto M26 Pershing byl podstatně těžší. Z toho pramenila jeho daleko vyšší odolnost a ničivá síla, jíž se vozidlo sovětské výroby prostě nemohlo rovnat. Naopak výhodou „čtyřiatřicítky“ byla výrazně lepší pohyblivost, což platilo i při porovnání s modernějším M46 s výkonnějším motorem. Za velkou přednost T-34 se zpravidla označuje skloněný pancíř, jenž zvyšoval efektivní odolnost, jenže naneštěstí toto řešení přinášelo též velkou slabinu v podobě stísněných vnitřních prostor, takže ergonomie „čtyřiatřicítky“ byla opravdu katastrofální. Ještě závažnější problém však reprezentovalo rozložení zásob munice a paliva, jelikož při proražení pancíře téměř vždy následovala sekundární exploze. Poválečné analýzy ukázaly, že pokud byl probit pancíř amerického tanku, většinou to znamenalo smrt jednoho z členů osádky a zranění druhého, zatímco v případě zásahu T-34-85 zpravidla umírali tři až čtyři vojáci. Další důležitý faktor, který hrál ve prospěch Američanů, tvořil daleko kvalitnější výcvik a zkušenosti, čemuž Severokorejci neměli šanci konkurovat. Vojska OSN se těšila i vzdušné převaze, takže mnoho zničených obrněnců KLDR padá na konto letadel. Během bojů v roce 1950 přišli Američané o 139 tanků, avšak o 94 z nich kvůli minám, naopak armáda KLDR pozbyla přibližně 240 tanků T-34-85, tedy vlastně stejný počet, kterým disponovala při propuknutí války. Poválečná studie US Army konstatovala, že „čtyřiatřicítky“ mohly dosáhnout mnohem lepších výsledků, pokud by je ovládali zkušenější tankisté. M26 byl tedy kvalitnějším tankem, avšak rozhodující faktor stejně představovala daleko vyšší úroveň amerických osádek.
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