Sherman v izraelských službách:
Tank, který uměl (skoro) všechno

Americký Sherman a jeho působení ve druhé světové válce má nezřídka hodně rozporná hodnocení. Naopak Izrael si těchto obrněnců vždy vysoko cenil, jejich zdokonalené verze s úspěchem nasadil ještě v roce 1973 a použil Sherman i jako hodně užitečnou platformu pro širokou škálu specializovaných vozidel.

M4 Sherman byl pro US Army ve druhé světové válce víceméně tím, čím byl T-34 pro Rudou armádu či PzKpfw IV pro Wehrmacht. Měl sice nemálo nedostatků, ale byl velice jednoduchý a levný, takže se dal sériově produkovat v obrovských počtech, a vykazoval též pozoruhodnou přizpůsobivost. Potenciál jeho konstrukce umožňoval opakovanou modernizaci i vývoj mnoha dalších příbuzných vozidel. Díky tomu mohl Sherman sloužit i dlouho po válce a jistě největší slávu si vybojoval v tankových silách izraelské armády. Je dost paradoxní, že Sherman dosáhl těchto úspěchů v době, kdy byl vlastně už dávno zastaralý. Poslední speciální verze Shermanu opustily službu v izraelské armádě teprve před několika lety!

Opravdu pestrá škála variant
Rodící se židovský stát trpěl nedostatkem vojenské techniky, zatímco armády arabských zemí mohly nasadit poměrně slušný arzenál. Izraelci proto museli obcházet nebo porušovat zbrojní embargo OSN, využívali své celosvětové sítě spolupracovníků a sympatizantů a také dostatku financí. Mezi hlavní předměty zájmu židovských nákupčích pochopitelně od začátku náležely i tanky. První vozidla této kategorie v izraelské armádě byly obstarožní francouzské Renaulty a Hotchkissy, ale hlavní pozornost se pak zaměřila na tanky Sherman. Jelikož celkově vzniklo téměř 50 000 kusů, tyto obrněnce byly takřka všudypřítomné a dostupné. Na jaře 1948 získali Izraelci své první exempláře Shermanů, které jim ilegálně prodali britští vojáci, avšak oba dva postrádaly kanony, takže je bylo nutno nejprve dozbrojit; tyto tanky pak dostaly jména Tamar a Meir. Později Izraelci zakoupili z armádních vrakovišť v Itálii další Shermany, které už sice zbraně měly, jenže se znehodnocenými (přesněji řečeno proděravělými) hlavněmi, a proto se i ony musely vybavit novými zbraněmi. Ironií osudu dostaly americké tanky v židovské armádě kanony německého původu, a to 75mm děla firmy Krupp. První Shermany zasáhly již do bojů během války o nezávislost, na jejímž konci už Izrael disponoval desítkami tanků. Po konfliktu si ovšem z nejrůznějších zdrojů pořizoval další, takže v izraelských obrněných silách působila skutečně hodně pestrá skladba verzí. Byly mezi nimi M4A1 s leteckými motory Continental a svařovanou korbou, stejně jako M4A2 s litou korbou hnané dieselem General Motors a M4A3 s litou korbou a benzínovým agregátem Ford, později také vozidla M4A4 s motorem Chrysler a trochu prodlouženou odlévanou korbou. Řada vozidel pořád měla starší závěsy pojezdových kol se svislými pružinami VVSS, jiná měla novější zavěšení s vodorovnými pružinami HVSS. Jako hlavní výzbroj měly krátké 75mm kanony, delší 76mm kanony i 105mm houfnice a stále fungovalo i několik kusů s děly Krupp. Některé tanky nesly buldozerové radlice M1 či cepová odminovací zařízení Crab, v Izraeli nazývaná Morag. Do Izraele se dostalo též několik stíhačů tanků M10A1 Wolverine se 76mm děly na šasi Shermanu.

Vznik verze Super Sherman
Před operací Kadesh, tedy svým zapojením do suezské krize v roce 1956, vlastnil Izrael okolo dvou stovek Shermanů. Ona extrémní pestrost verzí mu však působila podobné problémy jako americké či britské armádě za druhé světové války, protože Shermany různých provedení byly mnohdy nekompatibilní z hlediska náhradních dílů. V polovině 50. let také měly jejich zbraně už nedostačující palebnou sílu a nevyhovovaly ani benzínové motory. Izraelci se tedy rozhodli rozběhnout komplexní projekt standardizace a modernizace svých tanků. Podporu jim poskytl jejich tehdejší hlavní spojenec, jímž byla Francie, odkud ostatně přišla i značná část Shermanů působících v armádě židovského státu. Projekt Super Sherman, jak se záhy mu začalo říkat, se vlastně inspiroval francouzským lehkým tankem AMX-13, který se Izraelcům hodně zalíbil, a ačkoli nakonec tyto obrněnce koupili a úspěšně používali, zdály se jim příliš lehké. Nejvíce na Izraelce zapůsobila hlavní zbraň tohoto tanku, 75mm kanon CN 75-50, jenž trochu paradoxně vznikl vývojem německého děla KwK 42 L/70 (známého z tanku Panther). Izrael pak projevil zájem o instalaci tohoto děla do Shermanu a již v roce 1955 začaly zkoušky prototypu, jenž se zrodil na bázi tanku varianty M4A2. Jelikož nový kanon s delší hlavní byl samozřejmě daleko těžší, bylo třeba věž doplnit i závažím na zadní stranu, což ale dále zvýšilo zatížení podvozku, takže pohyblivost vozidla se značně zhoršila. To potvrdily i zkoušky dalšího provedení na šasi M4A4, které vzniklo v sérii zhruba padesáti kusů a bylo poháněno benzínovým motorem typu Continental R-975, a proto Izraelci tento první výstup programu Super Sherman nazývali také M50 Continental. Druhá, pokročilejší podoba obdržela modernější zavěšení kol HVSS a zcela nový dieselový vidlicový osmiválec Cummins, což pohyblivost hodně zlepšilo; tato vozidla se zpravidla označují jako M50 Cummins. Izrael celkem provozoval zhruba 300 obrněnců Super Sherman, z nichž část vznikla konverzí vozidel již používaných v izraelské armádě a část byla nově přestavěna z vozidel z francouzských skladů.

Montáž kanonu ráže 105 mm
Tanky Super Sherman s novými 75mm kanony a upravenou věží představovaly vlastně jakýsi ekvivalent vysoce účinných vozidel Sherman Firefly z druhé světové války. Stejně jako lehké AMX-13 se ve válce v roce 1956 velice osvědčily, ale vývoj se samozřejmě nezastavil. Pokud do té doby rovněž arabské země spoléhaly převážně na obrněnou techniku pocházející z druhé světové války, zejména slavné tanky T-34-85, pak po suezské krizi začaly kupovat modernější vozidla včetně T-54 a T-55 s děly kalibru 100 mm. Proti jejich ničivé síle a pancéřování nebyl ani Super Sherman adekvátní odpovědí, takže se Izraelci znovu obrátili na Francouze, aby jim pomohli s druhou fází ambiciózního modernizačního programu. Vojáci a inženýři židovského státu se rozhodli, že Sherman vyzbrojí 105mm kanonem, jenž bude střílet kumulativní municí schopnou prorážet pancíř nových obrněnců sovětské (a československé) výroby. Francouzi již takové dělo vlastnili, označovalo se CN 105 F1 a původně bylo zkonstruováno pro jejich nový střední tank AMX-30. Jeho instalace do mnohem menšího a lehčího obrněnce z druhé světové války se na první pohled ukazovala jako nemožná, i tento úkol se však povedlo vyřešit. Kanon se ovšem musel zkrátit, délka hlavně se z původních 56 násobků ráže zmenšila na 44 ráží, což prakticky znamenalo zkrácení o cca 1,5 m. Úsťová rychlost tedy klesla ze zhruba 1000 m/s na 800 m/s, ale jelikož účinek kumulativního granátu na jeho rychlosti fakticky nezávisí, Izraelci to nepokládali za závažný problém. Zkrácený kanon obdržel název CN 105 D1 a navíc velkou úsťovou brzdu, která je hlavním rozpoznávacím znakem nové verze obrněnce, jež se označuje jako M51 alias Isherman (Israeli Sherman). Jako její základ byly zvoleny starší tanky obměny M4A1, které ale dostaly nové dieselové motory Cummins, zavěšení HVSS a samozřejmě také protizávaží na záď věže. Izrael jich postupně zavedl do výzbroje asi 150 kusů a s úspěchem je nasadil nejen v šestidenní válce, ale dokonce ještě v roce 1973, kdy si jejich kanony poradily i s tanky T-62. Několik desítek M50 a M51 potom koupila armáda Chile, kde část dostala nové izraelské 60mm kanony HVMS a jméno M60.

Sherman pro dělostřelectvo
Sherman se osvědčil také jako základ pro samohybné dělostřelectvo, mj. pro systém M7 Priest se 105mm houfnicí, který Izraelci také vlastnili. Později ovšem sáhli k vlastní úpravě, díky níž se zrodila jejich konstrukční škola samohybných děl. Vozidlo se nejčastěji označuje jako M50 155mm a podobně jako tanky projektu Super Sherman vzniklo za spolupráce s Francouzi, a to na konci 50. let. V podstatě se jedná o podvozek M4A4 s motorem Continental, jenž ale přišel o věž, místo které dostal nízkou, shora a vzadu otevřenou platformu, do níž se pak zabudovala francouzská houfnice Obusier de 155 mm Modèle 50. Její maximální dostřel činil přes 18 km. Izrael zhotovil cca 120 kusů, z nichž část později dostala dieselové motory Cummins a závěsy HVSS. Nástupcem tohoto prostředku se stala samohybná houfnice L-33 alias Ro’em, jež měla masivní uzavřenou nástavbu, ve které se nalézala izraelská 155mm zbraň Soltam M-68 s max. dostřelem 21 km. Celkem asi 200 postavených exemplářů (od počátku opatřených dieselovým motorem Cummins a závěsy typu HVSS) se zúčastnilo konfliktů v letech 1973 a 1982. Třetím typem samohybné dělostřelecké zbraně na podvozku tanku Sherman se stal komplex Makmat, doklad faktu, že Izrael (ve shodě se Sovětským svazem a na rozdíl od většiny západních zemí) dokázal rozpoznat potenciál těžkých minometů. Makmat byl vyvinut na počátku 60. let a šlo o podvozek Shermanu s otevřenou nástavbou nesoucí 160mm minomet Soltam M-66. Ten mohl vypálit 38 kg vážící projektil na vzdálenost 9,6 km. Sherman posloužil rovněž jako základ pro dělostřelecké raketomety. Jak známo, Izraelci ve válkách s Araby ukořistili velké počty zbraní sovětské výroby, z nichž některé pak zavedli do služby, případně zkopírovali. Týká se to např. neřízených raket M-24 ráže 240 mm (dosah okolo 11 km), vypouštěných z košových raketnic. Komplet s 36 raketami na podvozku Shermanu má jméno MAR-240. V 70. letech byl vyvinut výkonnější raketomet, tentokrát se čtyřmi 290mm raketami s doletem 20 km, jenž se označuje jako MAR-290, případně také Episkopi nebo Ivry.

Vyprošťovací a sanitní tanky
Mezi celosvětově rozšířené odvozeniny tanku Sherman patří vyprošťovací vozidlo M32, které již za války vzniklo v řadě provedení, která byla založena na různých verzích Shermanu. Tyto prostředky přišly o věž s kanonem, místo které dostaly nástavbu s charakteristickým zvedacím rámem ve tvaru písmene A, navijákem o tažné síle 27 tun a minometem ráže 81 mm, který byl užíván především pro zadýmování. Izraelci koupili vozidla M32B1, založená na tancích verze M4A1 s benzínovým leteckým motorem Continental. Nástup vozidel řady Super Sherman, jež měla vyšší hmotnost, ovšem logicky přinesl požadavek na výkonnější vyprošťovací obrněnce, které by si s M50 a M51 poradily. Izraelci tedy uskutečnili modernizaci M32B1 podobně jako v případě samotných tanků, tedy opatřili obrněnce dieselovými motory Cummins a závěsy kol systému HVSS. Tato vozidla se někdy nesprávně nazývají také M74, což je ale ve skutečnosti jméno americké modernizace, jejíž výsledek zhruba odpovídá onomu izraelskému vozidlu, ale Izrael od USA jejich „opravdová“ vyprošťovací vozidla M74 nikdy nekoupil. Závěrečnou fázi izraelského vývoje vyprošťovacích úprav Shermanu se stalo vozidlo s označením Trail Blazer (někdy také Gordon), jež mělo místo rámu tvaru A klasický dlouhý jeřábový výložník. Mohlo s pomocí navijáku utáhnout až 72 tun (takže si poradilo i s nejtěžšími tanky) a vyznačovalo se rovněž masivními rydly vepředu i vzadu. Další zajímavou kategorii izraelských úprav vozidla Sherman reprezentuje ambulance (resp. obrněnec pro sběr a odvoz raněných), přezdívaná také „Ambutank“. Vozidlo samozřejmě přišlo o věž, ovšem kromě toho byla třeba radikální změna vnitřního uspořádání, aby v zadní zvýšené části korby vznikl prostor pro dopravu čtyř nosítek. Motor se tedy musel přestěhovat do přední části obrněnce. První Ambutank postavený na bázi tanku M4A1 (s motorem Continental a závěsy VVSS) vznikl v roce 1969, avšak později přišla zdokonalená verze, odpovídající standardu Super Sherman. Kromě motoru Cummins a závěsů HVSS se odlišovala též pozoruhodnou novinkou v podobě poklopu ve dnu korby, díky němuž bylo možno nakládat raněné pod ochranou pancíře.

„Monster“ a další kuriozity
Shermany bez věže, ovšem s motorem na původním místě vzadu (benzínovým Continentalem i dieselovým Cumminsem) působily v izraelské armádě též v řadě dalších rolí. Velké rozšíření tanků Sherman znamenalo nutnost vycvičit hodně řidičů, a tak vznikla cvičná vozidla, u nichž se na místě věže nalézal velký otevírací poklop pro instruktora. Takto přestavěné Shermany se potom uplatňovaly i jako tahače pro tažená děla a další systémy, omezeně a nouzově také jako obrněné transportéry pro pěchotu, popř. jako velitelská vozidla na bojištích a cvičištích, neboť onen poklop nabízel důstojníkům celkem dobrý rozhled a vozidlo disponovalo vyšší odolností než např. transportér M113. Speciálně pro použití na cvičištích byla zhotovena jedna skutečně groteskní varianta, jíž se příznačně říká Sherman Monster. Šlo v podstatě o „živý terč“, resp. o tank určený k tomu, aby byl ostřelován ostrou municí. Několik Shermanů bez věže tak dostalo na boky masivní ocelové pláty, které odolávaly dávkám z těžkých kulometů, a na horní stranu přibyla velitelská kopule. Navzdory velké odolnosti nejspíš nebylo osádkám těchto vozidel co závidět. Další pozoruhodnou kuriozitu představovala trojice vozidel označovaných běžně jako Sherman Eyal. Byla vyrobena během tzv. opotřebovávací války coby prostředky k pozorování dění na egyptském břehu Suezského průplavu přes písečný val, který si Izraelci vybudovali na svém tehdejším břehu. Podvozek tanku nesl rameno se zvedací plošinou, jež se dala zdvihnout do výšky až 27 m; na plošině byl namontován kulomet a v případě nouze (pokud by nebyl čas ji normálně spustit dolů) ji mohl pozorovatel opustit v únikovém koši, který by po ramenu sjel dolů. Přehled bizarních úprav Shermanu z Izraele uzavírá prostředek Kilshon (alias Kachlilit), mobilní odpalovací rampa pro původně letecké střely AGM-45 Shrike, určené pro likvidování radarů protivzdušné obrany. Vzniklo minimálně deset kusů a následně i prototyp s modernější raketou AGM-78 Standard ARM, definitivní podoba však měla podvozek automobilu (systém Keres). Přesto ale i toto vozidlo prokazuje, jak pozoruhodnou platformou Sherman byl a jakou vynalézavost projevili zbrojní konstruktéři Státu Izrael.
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Parametry tanků Super Sherman

M50 Continental
M50 Cummins
M51 Isherman
Osádka
5 mužů
5 mužů
5 mužů
Bojová hmotnost
33 tun
34 tun
35,5 tun
Celková délka
7,60 m
7,60 m
8,50 m
Délka korby
5,91 m
6,06 m
6,19 m
Celková šířka
2,62 m
2,99 m
2,99 m
Celková výška
2,97 m
2,97 m
3,02 m
Výkon motoru
284 kW
343 kW
343 kW
Max. rychlost
40 km/h
50 km/h
50 km/h
Hlavní výzbroj
75mm CN 75-50
75mm CN 75-50
105mm CN 105 D1

Kuriózní kombinovaná kořist
V muzeu izraelských obrněných sil v Latrunu je vystavena i jedna groteskní úprava Shermanu se světlým nátěrem. Není to izraelský obrněnec, nýbrž vozidlo, které armádě židovského státu padlo do rukou v šestidenní válce u egyptského města El-Ariš. Egypťané vytvořili něco, co se dá považovat za jakýsi protějšek programu Super Sherman, ale místo zabudování nového děla CN 75-50 do původní věže namontovali rovnou kompletní francouzskou věž FL-10 z lehkého tanku AMX-13. Obrněnec měl korbu z M4A4 a dieselový motor z M4A2. Navzdory nesporné originalitě se ale tato kombinace asi moc neosvědčila.
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