Duel: M4A2 Sherman vs. Typ 95 Ha-Go:
Tankové bitvy na tichomořských atolech

Popisy války v Pacifiku se nejvíce věnují bitvám námořnictva, letectva a pěchoty, kdežto mnohem menší pozornost se soustřeďuje na tanky. Jejich nasazení logicky nedosahovalo měřítek jiných front, ale v bojích na některých ostrovech sehrály důležitou roli americké tanky, které se několikrát utkaly i s japonskými.

M4 Sherman představuje nejvíc vyráběný americký tank druhé světové války, neboť z továren vyjelo přes 49 000 exemplářů. Šlo o jednoduchou a účelnou konstrukci, která se mohla vcelku vyrovnaně měřit se staršími německými tanky, kdežto proti novým „Tygrům“ a „Panterům“ si vedla mnohem hůře, a tudíž Američané vítězili spíš díky prosté početní přesile. Úplně jinak se však Sherman ukázal v Tichomoří, kde zcela deklasoval mnohem slabší japonská vozidla, což mu tam vyneslo napůl ironickou přezdívku „Tygr Pacifiku“. Paradoxem ale zůstává, že ačkoli se americké a japonské tanky opakovaně střetly, doktríny obou mocností braly tyto bitvy spíše jako vedlejší, protože tankům přisuzovaly jiné role.

Volba tanku pro „mariňáky“
Tanky řady Sherman se zapsaly do historie především ve službě US Army, nemělo by se však zapomínat, že tvořily také významnou součást arzenálu americké námořní pěchoty. Snahy této složky zavést tanky sahají až do 20. let, protože „mariňáci“ žádali prostředek, který jim zajistí palebnou podporu při obojživelných výsadkových operacích. Nejdřív tedy zavedli lehké tanky M1917 (resp. kopie slavného typu Renault FT), jež koupili od armády, ale pak převládl názor, že by se námořní pěchota měla zbavit závislosti na armádě a provozovat odlišné obrněnce. To vedlo k financování vývoje tančíků značky Marmon-Herrington, jež se dnes vesměs pokládají za velký omyl, ačkoli na obranu US Marine Corps se musí podotknout, že sázka na tyto velmi lehké obrněnce (váha do 5 tun) měla jistou logiku. Tehdejší výsadková plavidla totiž nemohla nic těžšího zvládnout a podobnou nosnost měly i manipulační jeřáby na lodích. Tančíky nesly pouze kulomety a jejich pancéřová ochrana byla zcela nedostatečná, námořní pěchota však na této konstrukci trvala. Testovala sice i armádní lehké tanky M2, jež nesly kanony a ukázaly se jako výrazně lepší konstrukce, „mariňáci“ ovšem chtěli mít vlastní vozidla. Situace se změnila až po náhlém vstupu Ameriky do války, tzn. na konci roku 1941 a na začátku roku 1942. Bylo evidentní, že kulometné tančíky nestačí, a samostatný vývoj obrněnců pro námořní pěchotu se jevil jako nemístný luxus, a tak se při budování obrněných jednotek US Marine Corps logicky sáhlo po typech, jež užívala US Army. „Mariňáci“ tak nejdříve zavedli lehký tank M3, známý rovněž pod jménem Stuart, jež mu dali Britové. Na konci roku 1941 vzbudil pozornost USMC střední tank, jenž se začal sériově vyrábět v únoru 1942 pod označením M4. Podobně jako M3 obdržel rovněž on od Britů jméno, které posléze používali i Američané, a sice Sherman. Právě M4 se pak stal páteří tankových sil námořní pěchoty.

Přednosti dieselového motoru
V zájmu zjednodušení a urychlení náběhu produkce bylo rozhodnuto, že tank M4 bude užívat motory původně vyvinuté s jiným účelem. Tak tedy vzniklo pět základních variant Shermanu, ve kterých se uplatnily čtyři různé typy motorů, a to dva letecké, jeden dieselový z nákladního automobilu a jeden benzinový, který vznikl spojením pěti automobilových šestiválců. Ačkoliv z dnešního pohledu byl jistě nejpokrokovější onen diesel, právě on vyvolal u armády nelibost, neboť na dieselový pohon tanků se tehdy v USA hledělo s nedůvěrou. Vojáci se domnívali, že tento motor, jenž vznikl vlastně spojením dvou civilních dieselů, bude nespolehlivý a náročný na údržbu. Obrněnce verze M4A2, které jej užívaly, tedy armáda ochotně přenechala námořní pěchotě, která první exempláře získala začátkem roku 1943. „Mariňáci“ záhy zjistili, že obavy vojáků byly neopodstatněné, protože motor byl nakonec dosti spolehlivý. Mezi jeho přednosti navíc náležela malá náchylnost k požáru, což tvořilo ostrý kontrast k benzinovým motorům ve většině ostatních variant M4, které chytaly plamenem velmi snadno. Coby hlavní výzbroj tank nesl 75mm kanon M3, pro který vedle protipancéřových střel existovaly rovněž tříštivo-trhavé granáty a protipěchotní šrapnely. Disponoval též trojicí 7,62mm kulometů M1919A4, které se nalézaly v korbě, ve věži a na stropě věže (místo posledně zmíněného se ale někdy instalovala „padesátka“, resp. kulomet M2HB ráže 12,7 mm). Svařované pancéřování nebylo nijak zvlášť silné, proti naprosté většině japonských zbraní však stačilo. Sherman byl zranitelný především zboku, takže „mariňáci“ na korby instalovali provizorní přídavnou ochranu z dřevěných desek nebo článků tankových pásů. Jinou úpravu u US Marine Corps představovaly trubice na sání a výfucích na zádi korby, což dovolovalo bezpečnější brodění na invazních plážích. Analogické modifikace absolvovaly též tanky verze M4A3, které začali „mariňáci“ přebírat od konce roku 1944, ale vozidla M4A2 sloužila až do závěru války.

Japonská evoluce obrněnců
Japonská armáda také začínala s francouzskými tanky Renault FT, jenže evropské státy potom už nechtěly prodávat další obrněnce zemi, kterou stále více vnímaly jako možného nepřítele, a proto se císařství pustilo do vývoje vlastních tanků. Vzhledem ke své doktríně vojáci chtěli co nejlehčí vozidla, pokud možno vážící méně než 10 tun. Japonce velmi zaujal též britský lehký tank značky Vickers, který ostatně inspiroval vývoj i v mnoha dalších zemích. Nakonec se jim v roce 1927 povedlo jeden tento tank koupit, ale při testech začal jeho benzinový motor hořet. Tato nehoda měla dalekosáhlé dopady, jelikož u Japonců vytvořila tehdy hodně vzácný, avšak dlouhodobě správný názor, že tanky potřebují motory na naftu. Přestože japonské tanky nikdy nebyly celkově na nikterak vysoké úrovni, z hlediska pohonu patřily (společně se sovětskými) na špičku, jelikož měly dieselové agregáty. Císařovi inženýři na konci 20. let a na počátku 30. let vyrobili několik dalších obrněnců, např. střední Typ 89 I-Go a tančík Typ 92, jejichž názvy odkazovaly na roky japonského kalendáře, a to roky 2589 a 2592, jež odpovídají našim rokům 1929 a 1932. První z nich nesl 57mm kanon, ale byl příliš těžký (téměř 14 tun), zatímco druhý sice vážil jen 3,5 tuny, ale disponoval pouze kulomety. Velitelství japonské pěchoty ale chtělo méně než 10 tun vážící tank s kanonem. V roce 1934 se tedy představil prototyp zvaný Ha-Go („Třetí vozidlo“, tím míněno třetí typ tanku postavený v Japonsku) a o rok později vznikl jeho druhý přepracovaný prototyp, který se stal i základem sériové podoby. V japonském kalendáři se psal rok 2595, a tudíž tank dostal formální armádní název Typ 95 Ha-Go. Sériová produkce začala roku 1936 a pokračovala až do roku 1943. Naprostou většinu kusů pochopitelně získala sama japonská armáda, vedle toho asi 50 tanků koupilo Thajsko (tehdejší spojenec císařství) a jistý počet dostaly síly loutkového státu Mandžukuo.

Nasazení zastaralého vozidla
Konstrukčně vzato byl Typ 95 Ha-Go velmi konvenčně řešeným vozidlem, jež zjevně čerpalo inspiraci z už zmíněného designu značky Vickers. To dokládalo mj. řešení podvozku s dvojicí „vozíčků“, které nesly pojezdová kola. Odlišovalo se však uspořádání osádky, jelikož Japonci vsadili na jednomístnou věž, a tak jediný v ní sedící muž musel zastávat úlohy velitele, střelce i nabíječe 37mm kanonu. V korbě se nacházela místa řidiče a jeho pomocníka, který současně vedl střelbu z čelního kulometu. Druhý kulomet byl umístěn ve věži. Typy kanonů a kulometů se však v průběhu výroby tanku měnily. Původní kanon Typ 94 tedy byl v roce 1941 nahrazen kanonem Typ 98, jenž mohl užívat výrazně výkonnější průbojné střely. První série tanků měly 6,5mm kulomety Typ 91, ale později se přešlo na Typ 97 ráže 7,7 mm. Uskutečnily se též jiné změny, mj. přepracování schránek na munici, palivové nádrže či elektrické sítě, avšak zásadní zásahy do konstrukce tanku neproběhly, a tudíž v době vypuknutí války s USA šlo o obrněnec zcela jednoznačně zastaralý. Dokazoval to např. jeho nýtovaný pancíř, kdežto většina zemí již přecházela na svařování (a)nebo odlévání. Většina zhotovených tanků Typ 95 nedostala žádné radiostanice a v té menšině velitelských vozidel, která vysílačky nesla, šlo o hodně poruchový prvek. Komunikace se tak v praxi odehrávala většinou formou signálů rukama nebo praporky, což bylo nespolehlivé a mnohdy též nebezpečné. Naopak mezi silné stránky japonského tanku patřila jeho dobrá pohyblivost v terénu, vyspělá optika (v níž Japonci tradičně excelovali) a na svou dobu pokrokový prvek v podobě zařízení, díky němuž pěchota komunikovala s osádkou. Šlo o tlačítko na zádi, jež vypadalo jako jeden z nýtů a při stisknutí rozeznělo klakson v tanku, a tak osádka věděla, že se za obrněncem kryjí japonští vojáci. To koneckonců odpovídalo také hlavnímu poslání Typu 95, kterým byla podpora pěšáků. V této roli se tedy obrněnce uplatnily rovněž při obraně opevněných ostrovů v Tichomoří.
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Parametry tanku M4A2 Sherman
Osádka: 5 mužů
Bojová hmotnost: 31,8 tun
Celková délka: 5,91 m
Celková šířka: 2,62 m
Celková výška: 2,74 m
Typ motoru: dieselový General Motors 6046
Výkon motoru: 280 kW (380 koní)
Max. rychlost: 42 km/h
Max. dojezd: 240 km
Tloušťka pancíře: 13 až 64 mm
Kanon: 75mm M3 (140 nábojů)
Kulomety: tři 7,62mm M1919A4 (14 000 nábojů)

Parametry tanku Typ 95 Ha-Go
Osádka: 3 muži
Bojová hmotnost: 7,4 tun
Celková délka: 4,38 m
Celková šířka: 2,06 m
Celková výška: 2,13 m
Typ motoru: dieselový Mitsubishi NVD6 120
Výkon motoru: 90 kW (120 koní)
Max. rychlost: 45 km/h
Max. dojezd: 210 km
Tloušťka pancíře: 9 až 12 mm
Kanon: 37mm Typ 94 (121 nábojů)
Kulomety: dva 7,7mm Typ 97 (2020 nábojů)

Měření sil
Japonský Typ 95 Ha-Go vznikl jako lehký tank k podpoře pěchoty a poprvé promluvil do boje v roce 1937 v Číně. Na tomto bojišti se osvědčil, střetnutí se sovětskou armádou v letech 1938 a 1939 však napověděla, že ve většině ohledů již nepostačuje. Priority Japonců se ale nalézaly v oborech válečných lodí a letadel, zatímco tanky se nepokládaly za tak důležité, takže výroba evidentně zastaralého (ačkoli průběžně modernizovaného) vozidla běžela dál. Tyto tanky tedy patřily také do výzbroje japonských jednotek, které bránily Tarawu, Eniwetok, Guam, Saipan, Peleliu nebo Iwo Jimu proti obojživelným operacím americké námořní pěchoty, která nasadila střední obrněnce M4A2 Sherman. Určitým paradoxem však je, že také Američané vnímali své tanky hlavně jako zbraně pro podporu vlastní pěchoty, které měly pomáhat zejména při ničení nepřátelských opevněných pozic. Na tichomořských atolech k tomu samozřejmě bylo více než dost příležitostí, byť Američané museli opakovaně čelit i japonským útokům, protože císařská armáda se je zpočátku snažila zastavit hned na plážích (což se později změnilo). Došlo proto i k přímým střetům tanků, v nichž méně pancéřované a slaběji vyzbrojené japonské téměř vždy prohrávaly, ačkoliv Japonci bojovali se svou pověstnou odvahou a disciplínou. Mnohem větší ztráty v řadách Shermanů tedy působily japonské protitankové kanony, miny a později rovněž sebevražedné metody boje. V pozdějších bitvách Japonci sázeli spíše na statickou obranu, což zahrnovalo i tanky Typ 95 zakopané do země coby palebná postavení, jenže ani to nedokázalo zastavit ohromující palebnou sílu na straně Američanů.

Vyrobeno kusů
M4A2 Sherman: 8053
Typ 95 Ha-Go: 1599
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