Duel: M4 Sherman vs. PzKpfw IV:
Ocel a oheň v bojích o Francii

Při postupu okupovanou Evropou museli Spojenci svádět tvrdé boje s německými tanky. Jestliže „tahounem“ amerických obrněných jednotek byl nesporně M4 Sherman, pak na straně Třetí říše patřila hlavní pozice typu PzKpfw IV.

Německé tanky „nové generace“ Panther a Tiger byly bezesporu vynikajícími zbraněmi, které významně ovlivnily průběh řady bitev. Pokud ovšem budeme německé tanky hodnotit optikou počtu dodaných vozidel a celkové strategické důležitosti, musíme na první místo zařadit úplně jiný typ, a sice PzKpfw IV. Právě tyto tanky byly v bojích o Francii v roce 1944 také hlavními protivníky obrněnců M4 Sherman, jež ve službách americké a britské armády vzdorovaly elitě tankových jednotek Wehrmachtu i Waffen-SS.

Tank obklopený omyly
Americký střední tank M4 Sherman je nepochybně nejznámějším a nejvýznamnějším tankem, který US Army nasadila ve druhé světové válce. Dalo by se proto očekávat, že takové vozidlo bude perfektně a bezchybně známé, avšak navzdory tomu je Sherman obklopen mnoha omyly či nepřesnostmi. Možná k tomu přispívá i enormní počet jeho verzí, které znamenaly i určitou praktickou komplikaci, neboť jejich rozmanitost znesnadňovala logistickou podporu tanků. Za běžně rozšířenou (a koneckonců i zde používanou) nepřesnost lze pokládat už samotný název, jenž se své době ve formě „M4 Sherman“ oficiálně neužíval. V americké armádě se tento tank označoval jako „Medium Tank, M4“, zatímco slovo Sherman (původně dokonce jako General Sherman) patřilo tankům v armádě Velké Británie, ačkoli prostí vojáci obou zemí samozřejmě obě označení volně zaměňovali. Dále je zajímavé, že to byla právě britská armáda, ve které se tyto obrněnce americké výroby poprvé zapojily do boje, a to v říjnu 1942 při operaci v severní Africe. V oné době od začátku vývoje tohoto obrněnce neuplynuly ani dva roky, protože první specifikace tanku, z něhož se poté stal Sherman, vznikly teprve v srpnu 1940. Za rychlý vývoj vděčilo vozidlo také faktu, že převzalo podvozek a část korby koncepčně již zastaralého tanku M3 (resp. General Lee či General Grant), který měl ve věži 37mm kanon, zatímco v korbě byl instalován kanon ráže 75 mm. Právě druhá zmíněná zbraň se objevila ve věži Shermanu, která byla posazena na charakteristicky vysoké korbě. Pomocnou výzbroj tvořily dva kulomety ráže 7,62 mm (jeden v čele korby, kde jej ovládal radista, druhý vedle kanonu), občas také kulomet ráže 12,7 mm na lafetě na stropě věže. První nasazení M4 v boji ovšem ukázalo, že tanky jsou dosti zranitelné a náchylné k explozím, avšak za tím (v rozporu s oblíbeným tvrzením) nestálo použití benzínového motoru, nýbrž nevhodné umístění zásob munice za slabým pancéřováním na bocích. To se u pozdějších variant řešilo pancéřovanými schránkami na střelivo, což ovšem nebyly zdaleka jediné změny, které Sherman potkaly.

Široké spektrum variant
V zásadě lze rozlišit sedm základních výrobních řad, z nichž první dostala označení jen M4 (u britské armády Sherman I) a následující měly názvy od M4A1 do M4A6; dle britských norem se zvyšovala římská číslice, což skončilo u verze M4A4 neboli Sherman V, neboť další dvě se již v britské armádě neobjevily. Za základní odlišnost platí typ motoru, protože u Shermanů se vystřídala celá řada benzínových a dieselových motorů. První modely byly poháněny dokonce agregáty Continental, pocházejícími původně z letadel! Proměňovala se také výzbroj, kterou u základní podoby tvořil 75mm kanon, což se pak značilo pomocí čísla 75 v závorce za jménem verze, ale později se objevilo výkonnější 76mm dělo a některé tanky dostaly 105mm houfnici; tyto variace se pak v americké armádě analogicky označovaly pomocí (76) a (105) za názvem, kdežto Britové místo toho přidávali písmena A či B (obrněnce se 75mm dělem žádné písmeno neměly). Písmeno C pak značilo tanky s nejvýkonnější výzbrojí v podobě 17liberního kanonu, známé také jako Sherman Firefly. Ty jediné měly z hlediska palebné síly opravdovou převahu nad nepřáteli z řad tanků Osy, protože jinak obecně platilo, že Sherman z tohoto pohledu spíše zaostával. To se projevilo právě především při postupu západní Evropou, kde musely M4 čelit i špičkovým německým tankům Panther a Tiger, proti kterým měly šanci jen při velké početní převaze (jak známo, neoficiální instrukce říkaly, že na zničení jednoho Tigeru jsou nutné čtyři Shermany s tím, že tři budou ztraceny). Tyto zkušenosti pak vedly k tomu, že kromě motoru a výzbroje prodělalo změny rovněž pancéřování, které bylo u různých obměn lité či svařované a jehož maximální tloušťka narůstala, aby se u posledních verzí dostala přes 100 mm, ačkoli ani to proti nejlepším německým dělům nestačilo. Shermany ovšem nakonec vždy slavily úspěch, ale zejména díky prosté kvantitě. Výroba skončila krátce po válce, ale konec bojové kariéry to zdaleka neznamenalo, protože M4 se zúčastnil mnoha dalších konfliktů. Izraelci nasadili svoje zdokonalené Shermany s úspěchem ještě v roce 1973.

Dlouho nejsilnější obrněnec
Historie německého „Panzeru číslo čtyři“ byla podstatně delší, jelikož sahala až do roku 1934, kdy německá armáda vydala specifikace na dva typy středních tanků, jež měly vytvořit základ výbavy budovaných pancéřových divizí. Lehčí tank (pozdější PzKpfw III) byl tehdy zamýšlen primárně pro likvidaci nepřátelských obrněnců, zatímco „těžší střední“ vozidlo mělo na bojišti ničit spíš statické opevněné objekty. Do konkurzu se přihlásily zbrojovky Rheinmetall-Borsig, MAN a Krupp, aby se vítězem stala poslední jmenovaná, jejíž prototyp Vskfz 618 byl posléze přetvořen do první sériové verze tanku PzKpfw IV, v systému značení německých vojenských vozidel SdKfz 161. Vozidlo bylo víceméně konvenčně řešené, na svou dobu však velmi dobře vyzbrojené, jelikož primární zbraň tvořil 75mm kanon KwK 37 L/24 (druhé číslo udává délku hlavně v násobcích ráže), kromě něhož měl tank navíc dva 7,92mm kulomety, jeden v korbě a druhý ve věži. Za vysoce povedenou část se dá označit také podvozek, jenž se (třeba na rozdíl od toho u PzKpfw III) po celou dobu vývoje a sériové výroby prakticky neměnil. Měnit se ale musely tvary korby a síla jejího pancéřování. U první verze Ausf. A činila max. 20 mm, avšak postupně se na čele korby vyšplhala až na 80 mm. U sériových variant Ausf. A, B, C, D a E se prováděly jen poměrně malé změny. Kromě pancéřování se odlišovaly např. převodovky nebo provedení velitelské kopule, u modelu E bylo také poprvé možno použít přídavné pancéřování v podobě externě montovaných desek. To všechno zatím postačovalo k tomu, aby PzKpfw IV dokázal držet krok s obrněnci západních Spojenců, a tak bylo možno celkem jednoznačně říci, že v bojích v Polsku, ve Francii, na Balkáně a v severní Africe byl nejvýkonnějším tankem na bojišti. Situace se ovšem dramaticky proměnila po německé invazi do Sovětského svazu, když se dosud dominující německé tanky potkaly se sovětskými obrněnci, jež je v mnoha případech jasně překonávaly svou ničivou silou i odolností.

Dlouhý kanon a „zástěry“
Varianta označená PzKpfw IV Ausf. F1 přinášela opět „jen“ zesílení pancíře, ale nedůležitější změna přišla s verzí Ausf. F2, která obdržela novou primární výzbroj. Místo kanonu s krátkou hlavní se objevilo mnohem delší 75mm dělo KwK 40 L/43, které logicky nabízelo i podstatně vyšší úsťovou rychlost, což v kombinaci s novými protipancéřovými granáty znamenalo, že si německý tank dokázal efektivně poradit i se sovětskými obrněnci T-34, zatímco dříve je mohl ničit pouze na vzdálenost, kdy byl sám smrtelně ohrožen jejich 76,2mm kanonem. Posléze byl model F2 ve výrobě vystřídán zdokonaleným Ausf. G, který měl stejné dělo, ale tentokráte již opatřené účinnou úsťovou brzdou. Poprvé se rovněž objevil prvek, jenž se pro PzKpfw IV stal na konci války velmi charakteristickým, a to tzv. Schürzen („zástěry“), velké pancéřové desky zavěšované na boky, kde sloužily coby ochrana pásů. Kromě toho byly použity i širší „zimní“ pásy a ochranná pasta Zimmerit proti magnetickým minám. A od poloviny roku 1943 sjížděly z výrobních linek tanky vůbec nejrozšířenější verze Ausf. H, které představují více než třetinu všech vyrobených PzKpfw IV. Kanon si zachoval ráži, ale opět se prodloužil, takže se jednalo o zbraň jménem KwK 40 L/48. Došlo i k dalším menším změnám včetně zesílení pancíře, což se odrazilo i v pokračování předchozího trendu poklesu nejvyšší rychlosti, jež u nejrychlejších modifikací činila 42 km/h, ovšem kvůli nárůstu hmotnosti klesla na 38 km/h. Poslední sériová verze Ausf. J již nepřinesla zvýšení výkonů, ale zejména zjednodušení konstrukce, aby se dala ve stále kritičtější situaci zvyšovat masovost produkce. Adolf Hitler v roce 1944 sice zvažoval zastavení výroby „čtyřek“ ve prospěch Tigerů a Pantherů, ale generalita jej přesvědčila, aby to nenařizoval, protože PzKpfw IV byl zaběhnutý a cenově velmi efektivní typ, zatímco Tigery a Panthery vznikaly v nepoměrně nižších počtech a za výrazně vyšší cenu. Poslední PzKpfw IV tak byly vyrobeny v květnu 1945 (!), díky čemuž se tento typ stal jediným německým tankem, který byl sériově vyráběn během celé II. světové války.
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Takticko-technická data tanku M4A3 Sherman
Osádka: 5 mužů
Bojová hmotnost: 34,8 tun
Celková délka: 7,52 m
Celková šířka: 2,68 m
Celková výška: 3,43 m
Typ motoru: benzínový Ford GAA
Výkon motoru: 373 kW (500 koní)
Max. rychlost: 42 km/h
Max. dojezd: 160 km
Tloušťka pancíře: 25 až 89 mm
Hlavní výzbroj: 75mm kanon M3 nebo 76mm kanon M1
Pomocná výzbroj: dva 7,62mm kulomety M1919A4

Takticko-technická data tanku PzKpfw IV Ausf. H
Osádka: 5 mužů
Bojová hmotnost: 25 tun
Celková délka: 7,02 m
Celková šířka: 3,29 m
Celková výška: 2,68 m
Typ motoru: benzínový Maybach HL 120 TRM
Výkon motoru: 224 kW (300 koní)
Max. rychlost: 38 km/h
Max. dojezd: 200 km
Tloušťka pancíře: 20 až 80 mm
Hlavní výzbroj: 75mm kanon KwK 40 L/48
Pomocná výzbroj: dva 7,92mm kulomety MG 34

Měření sil
Oba srovnávané tanky byly početně zdaleka nejdůležitějšími typy svých armád, o čemž svědčí i počty vyrobených exemplářů, které ale současně dokazují i propastný rozdíl mezi kapacitami průmyslu USA a Německa. Amerických Shermanů bylo postaveno přes 49 000 kusů, zatímco německých tanků bylo dodáno zhruba 9000. Kanon PzKpfw IV byl výkonnější než děla, která se instalovala do většiny Shermanů, výjimkou byla jen obměna Sherman Firefly se 17liberním kanonem, která ale představovala jen malou část produkce. Oba tanky se postupně zlepšovaly, pokud jde o pancéřování, které bylo v jejich vzájemných soubojích vcelku rovnocenné, ovšem nepostačovalo proti výkonnějším dělům těžkých tanků. Není tedy divu, že vojáci pak na tanky často instalovali improvizované přídavné pancéřování. Mezi slabinami tanku Sherman je třeba uvést vysokou siluetu, značné nepohodlí a také velký počet verzí, které měly zpravidla odlišné náhradní díly, takže údržba a opravy často představovaly náročný problém. Sherman měl řadu nedostatků, zároveň však obrovskou výhodu v podobě své jednoduchosti, která umožnila jeho produkci v gigantických počtech. PzKpfw IV se dá označit za dobře vyvážený obrněnec, který se vyznačoval mimořádným potenciálem pro další rozvoj, takže po většinu války představoval důstojného soupeře pro hlavní typy tanků protivníka. Početní přesile amerických Shermanů (a analogicky sovětských T-34) dlouhodobě čelit nemohl, ovšem z čistě technického hlediska lze říci, že představoval lepší konstrukci než americký M4.
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