Duel: M4 Sherman vs. Type 97 Chi-Ha:
Tanky v tichomořském pekle

Tankové boje v Tichomoří nepředstavují příliš známé téma. Při srovnání s těmi, které se odehrávaly v Evropě, sice opravdu neměly příliš velký význam, ale přesto šlo o zajímavé střety v neobvyklém prostředí. To skutečně důkladně prověřilo jak technické parametry vozidel, tak i vyspělost armád v oblasti taktiky.

Pokud se hovoří o tancích druhé světové války, zřejmě pouze málokdo bude mezi slavnými či oblíbenými typy jmenovat ty japonské. Faktem je, že japonská armáda, ačkoli zpočátku kladla na tanky poměrně velký důraz, následně změnila priority a začala technicky i takticky zřetelně zaostávat. Ostatně i americké tankové jednotky měly k ideálu daleko, avšak situace v Pacifiku se od té v Evropě dramaticky lišila, jelikož vhodný „tankový“ terén byl vzácný. Ke střetnutím japonských a amerických tanků sporadicky docházelo po celou dobu, ovšem opravdu rozsáhlá tanková bitva proběhla vlastně jen jediná, a to počátkem roku 1945, kdy Japonci proti postupu Američanů na Filipínách nasadili celou tankovou divizi.

USA napravují nedostatky
Střední tank M4 je jistě nejznámějším americkým tankem druhé světové války, ale i navzdory tomu je kupodivu obklopen celou řadou omylů, nepřesností a mýtů. Už sám jeho běžný název je vlastně nepřesný, protože Američané jej vyvinuli pod formálním názvem Medium Tank M4 a jméno Sherman (původně General Sherman) si přidali až Britové. V jejich službách byl tank vlastně i poprvé nasazen do akce, a sice v říjnu 1942 během invaze do severní Afriky. Stalo se to po poměrně krátkém vývoji, jenž začal v srpnu 1940 a proběhl tak rychle i proto, že pro M4 byl převzat podvozek a část korby středního tanku M3 (General Grant a General Lee). Novým prvkem byla zejména věž nesoucí 75mm kanon, jenž byl u M3 vestavěn v korbě. Oproti starší generaci amerických tanků znamenal Sherman velký pokrok, hned první bojové nasazení však poukázalo také na jeho četné nedostatky. Palebná síla a pancéřování zaostávaly za německými vozidly a tank se ukázal být po zásahu hodně choulostivým a náchylným k explozi. Za tím ale nestál jeho benzínový motor, jak se dlouhodobě traduje, ale především způsob uložení munice ve schránkách nad pásy, tzn. za slabým bočním pancířem. Náprava zmíněných nedostatků pak vedla ke vzniku obrovského množství zdokonalených verzí tanku M4. Objevily se v nich lepší motory (později i dieselové), na místo původní „složené“ korby (vyráběné svařováním a litím) přišla korba čistě odlévaná, zvětšila se tloušťka pancéřování (u závěrečných verzí přesahovala na čele 100 mm) a tanky obdržely i silnější zbraně, a to kanon ráže 76 mm a houfnici ráže 105 mm. Onen problém s „výbušností“ obrněnce byl z větší části eliminován díky novému uložení střeliva (tzv. Wet Stowage) do pancéřovaných schránek na podlaze, které ještě chránila vrstva vody. Sherman se nakonec stal „tažným koněm“ tankových sil západních Spojenců, neboť byl laciný a jednoduchý, o čemž svědčí i téměř 50 000 vyrobených tanků, z nichž nemálo úspěšně bojovalo ještě v mnoha konfliktech během studené války.

Japonci aplikují poučení
Pokud je Sherman i přes svoje nedostatky hodnocen jako celkově úspěšné vozidlo, zcela jinak se dnes mluví o japonských tancích, které jsou zatracovány jako velmi slabé a nepodařené. To však odráží až výsledky jejich střetů s daleko silnějšími vozidly Američanů a Sovětů ke konci války. Je totiž třeba podotknout, že na konci 30. let japonské tanky nepatřily mezi nijak špatné a mohly se měřit s obdobnými vozidly evropských států. Skrytá „past“ však spočívala v jejich zamýšleném určení, jež determinovalo celou japonskou tankovou konstrukční školu. Japonsko totiž konstruovalo své tanky primárně pro nasazení v Číně, tedy na bojišti s velice špatnou sítí silnic, kde působil slabý a nedostatečně vyzbrojený protivník. Tanky japonské armády se tedy vyznačovaly nízkou hmotností, slabým pancířem a výzbroji zejména proti pěchotě. Příkladem je střední tank Type 97 Chi-Ha, jehož vývoj zahájila firma Mitsubishi v roce 1936, aby splnila požadavek generálního štábu na náhradu zastaralého tanku Type 89 Chi-Ro. Zkoušky ukázaly kvality nového vozidla a roku 1938 se rozběhla sériová produkce tanku, jenž nesl ve věži dělo ráže 57 mm, stejné jako jeho předchůdce. Proti pěšákům šlo o kvalitní zbraň, ale Japonci záhy poznali, že se v tomto směru nejspíše dopustili chyby. Střetnutí se sovětskou armádou u jezera Chasan (1938) a u řeky Chalchyn-Gol (1939) ukázalo, že toto dělo s poměrně nízkou úsťovou rychlostí není vhodným prostředkem proti tankům. Největší ztráty Japoncům způsobily 45mm kanony sovětských tanků, takže byl vydán pokyn vyvinout novou verzi Type 97, jež bude nést srovnatelnou zbraň. Tak byl vytvořen obrněnec s názvem Type 97 ShinHoTo Chi-Ha, kde ono přidané slovo sdělovalo, že vozidlo má novou speciální věž. V té byl montovaný 47mm kanon s vyšší úsťovou rychlostí a stejným střelivem jako japonské tažené protitankové kanony. Fakt, že ve své době nebyly japonské tanky někde na chvostu vývoje, dokládá i užívání dieselových motorů, zatímco většina zemí stále sázela na benzínové.

Shermany obracejí situaci
Motor pracující na benzín měla i naprostá většina amerických tanků, které se objevily v bojích na tichomořském válčišti. První střety obrněných vozidel USA a Japonska proběhly vlastně už v prosinci 1941, kdy zničujícím japonským útokům na asijských ostrovech čelily též americké lehké tanky M3 Stuart. Ukázalo se, že původní podoba japonského Type 97 s 57mm kanonem je těmto americkým obrněncům víceméně rovnocenná a zdokonalený tank Type 97 ShinHoTo Chi-Ha, jenž poprvé zasáhl do boje v roce 1942 na Corregidoru, je překonává. To podle všeho způsobilo, že Japonci „usnuli na vavřínech“ a zpomalili vývoj nových středních tanků, jelikož se jim v dané situaci zdály jako nepotřebné. Jako v mnoha jiných případech tragicky podcenili technický a průmyslový potenciál Ameriky, jejíž zbrojovky zanedlouho začaly chrlit obrovské série tanků M4 Sherman, jejichž první exempláře dorazily na tichomořské bojiště v roce 1943. Poměrně málo známý je však fakt, že kromě americké armády a námořní pěchoty provozovali tyto obrněnce i Číňané na jihoasijské frontě. Každopádně však bylo zřejmé, že japonské tanky náhle získaly protivníka, který je ve většině ohledů zřetelně předstihuje. A s tím, jak se měnila celá strategická situace, už Japonci prostě neměli kapacity na to, aby dovedli americký náskok dohánět, jelikož přednost jednoznačně získala stavba lodí a letadel, zatímco tanky se stále více ocitaly kdesi na konci seznamu priorit. Většina ostrovů v Asii a Pacifiku se navíc vyznačovala terénem, který nebyl pro velké tankové operace zrovna vhodný. Je příznačné, že americké M4 fungovaly v Tichomoří hlavně coby prostředky palebné podpory při útocích americké pěchoty proti fanaticky se bránícím japonským pěšákům a pevnostem. Přímé boje tanků obou zemí, ač k nim docházelo, měly zpravidla okrajový charakter a ani zdaleka se nemohly rovnat tomu, co se tehdy odehrávalo na východní či západní frontě. Ale přece jen se našla jedna výjimka, když se Američané rozhodli dobýt zpět obsazené Filipíny.

Obrněnce bojují o Filipíny
Japonci samozřejmě dobře chápali strategickou důležitost Filipín a předpokládali, že americká armáda nasadí při této operaci velký počet tanků. Filipíny navíc reprezentují z hlediska terénu poněkud jiný případ než většina ostrovů v regionu, neboť nenabízejí zdaleka jen džungle, ale i rozsáhlé plochy rýžových polí, drsné hory a velká města, a tak zde i tanky skýtaly daleko větší možnosti. Japonci se proto rozhodli k neobvyklému kroku a pro obranu Filipín vyčlenili jednu ze svých čtyř obrněných divizí, a sice 2. tankovou divizi, která tehdy provozovala i kolem 230 z celkových cca 2090 vyrobených obrněnců Type 97 Chi-Ha. Dne 9. ledna 1945 se na Luzonu vylodil americký 716. tankový prapor s tanky M4A3 Sherman vyzbrojenými děly ráže 75 mm (tato verze byla na tichomořském válčišti nejobvyklejší a tanky se silnějšími 76mm kanony se tam vůbec neobjevily). Vytvořené předmostí se záhy stalo terčem útoků Japonců, ačkoliv bylo příznačné, že japonské tanky byly ničeny nejen palbou z kanonů obrněnců M4, ale i zbraněmi americké pěchoty, jež proti slabým japonským pancířům stačily. Naopak Japonci mohli někdy jen útrpně sledovat, jak se jejich střely od amerických vozidel odrážejí. Přesto ovšem dokázali postup Američanů na několika místech nepříjemně zabrzdit, např. u města San Manuel, kde se japonské obrněnce zakopaly a několik dnů odolávaly. Další boje tanků se odehrály na počátku února v oblastech Muñoz a Lupao a vyústily v krutou porážku Japonců, ztráty ovšem utrpěly i americké síly, mj. kvůli japonským protitankovým kanonům. Armády obou zemí se tak znovu přesvědčily, že tanky jsou bez těsné spolupráce s pěšáky poměrně zranitelné. Vše každopádně skončilo tím, že 2. tanková divize pozbyla téměř všechny tanky a její vojáci poté bojovali jako pěchota. Japonci sice v té době měli k dispozici i výkonnější tanky, mj. Type 1 Chi-He a Type 3 Chi-Nu, ale ty si „schovávali“ na domácích ostrovech k obraně proti očekávané invazi, a tak tyto obrněnce již nestačily do reálného boje zasáhnout.
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Takticko-technická data tanku M4A3 (75) 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
Pomocná výzbroj: dva 7,62mm kulomety M1919A4

Takticko-technická data tanku Type 97 ShinHoTo Chi-Ha
Osádka: 5 mužů
Bojová hmotnost: 15,8 tun
Celková délka: 5,52 m
Celková šířka: 2,33 m
Celková výška: 2,23 m
Typ motoru: dieselový Mitsubishi
Výkon motoru: 127 kW (170 koní)
Max. rychlost: 38 km/h
Max. dojezd: 210 km
Tloušťka pancíře: 17 až 30 mm
Hlavní výzbroj: 47mm kanon Type 1
Pomocná výzbroj: dva 7,7mm kulomety Type 97

Měření sil
Americký tank M4 Sherman je často terčem nejrůznější kritiky, jež ho porovnává s výtečnými německými nebo sovětskými typy. Z těchto srovnání vychází M4 obvykle velmi špatně, avšak už jen krátký pohled na parametry japonského vozidla jasně naznačuje, že Type 97 na tom byl ještě daleko hůře. Americký tank měl k dispozici výkonnější kanon a silnější pancéřování, což v reálném střetu znamenalo, že dokázal zničit svého japonského soupeře fakticky na jakoukoli vzdálenost, jež připadala v tankovém boji v úvahu, kdežto japonský 47mm kanon mohl probít čelní pancíř amerického vozidla jen tehdy, pokud střílel na vzdálenost menší než 200 m. Jinak zbývalo Japoncům pouze vést palbu na slabší boky či záď amerických tanků, a tak byli leckdy odkázáni vlastně pouze na tvorbu léček, neboť v čelním střetu s Američany byli prakticky bez šancí. Američané vedli i z hlediska přístrojového vybavení, protože Shermany měly podstatně kvalitnější zaměřovače a všechny měly vysílačky, zatímco Japonci instalovali radiostanice jen do velitelských vozidel. Mezi výhodami Type 97 lze jmenovat dieselový motor, díky kterému měl větší dojezd a byl při zásahu méně ohrožen požárem, a rovněž menší hmotnost, a proto se dobře pohyboval v měkkém terénu. V prostředí džungle znamenaly přednost i menší rozměry, které komplikovaly zjištění vozidla. Americký Sherman byl celkově určitě lepším strojem než japonský Type 97 Chi-Ha, ale ozbrojené síly obou velmocí se dopustily vlastně stejné taktické chyby, když nedocenily potřebu úzké spolupráce tanků a pěchoty, resp. nutnost dobře nacvičit a koordinovat bojovou činnost obrněnců a pěšáků.
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