Duel: M3 Stuart vs. Typ 95 Ha-Go:
Lehké tanky na tichomořském bojišti

Konflikt v Pacifiku si zpravidla spojujeme s intenzivními střety lodí na moři, letadel nad mořem a pěšáků v tropických džunglích. Často se však zapomíná, že ke slovu přišla také obrněná technika včetně tanků. USA tudíž nasadily mj. lehké tanky Stuart, proti kterým se tam postavila japonská vozidla Typ 95 Ha-Go.

Džungle a hory jihovýchodní Asie či tichomořských ostrovů jistě nepředstavují zrovna ideální terén pro činnost obrněnců, avšak přesto japonská armáda už v prvních fázích své agrese tento druh techniky nasazovala. Japonské tanky nebyly technicky z nejlepších, ale v jejich prospěch pracoval hlavně moment překvapení, díky němuž mohli Japonci slavit dočasné úspěchy i proti vyspělejším americkým obrněncům řady Stuart.

Kanon a k němu pět kulometů
Když v Evropě vypukla válka, ze které se měla stát ta druhá světová, americká armáda pečlivě sledovala též činnost tanků. Záhy se ukázalo, že mnohé předválečné konstrukce lehkých tanků evropských mocností nevyhovují, a to zejména kvůli slabému pancíři, který nemohl vzdorovat průrazným schopnostem nových vysokorychlostních protitankových kanonů. Obrněné síly US Army tehdy používaly lehké tanky M2, jejichž pancéřování dosahovalo max. tloušťky 25 mm. Z hlediska ochrany tudíž patřily právě do oné už překonané kategorie, přestože jejich primární výzbroj tvořil 37mm kanon, což standardu lehkých tanků té doby odpovídalo. Američané tedy dospěli k závěru, že potřebují nové vozidlo se stejnou výzbrojí, avšak se silnějším pancířem, a proto musela vzniknout úplně nová konstrukce podvozku, jež by si poradila s vyšší hmotností. Výsledkem programu byla jakási komplexní evoluce M2, na první pohled docela podobná, ale ve skutečnosti velmi přepracovaná, což se dotýkalo mj. systému zavěšení kol, ergonomie věže a zejména pancéřování. To bylo nejsilnější na masce kanonu, kde mělo sílu asi 51 mm, kdežto na spodní části čela korby činila tloušťka až 44 mm a horní část čela korby a celou věž chránil pancíř silný 38 mm. Ve věži se nacházel kanon M5 ráže 37 mm, tedy stejný jako v M2. Stejně byla řešena i vskutku bohatá sekundární výzbroj v podobě pěti kulometů Browning M1919 na munici staré ráže .30-06 Springfield (7,62×63 mm). První byl namontován vedle kanonu coby koaxiální, další byl na věži jako protiletadlový, třetí se nalézal v čele korby a tank měl též dva další kulomety v bocích korby. Trojici zbraní v korbě obsluhovali dva vojáci, kteří se starali o řízení vozidla (řidič a jeho pomocník), kdežto ve věži měli svá místa střelec a velitel, jenž měl na starosti i nabíjení děla a obsluhu vysílačky v zádi věže. Tank nosil formální jméno M3, stal se však známým také pod názvem Stuart (který mu přidělila britská armáda), případně též pod přezdívkou „Honey“ („Miláček“). Ta pocházela od obyčejných britských vojáků a dosti dobře vystihovala pozitivní i negativní vlastnosti lehkého tanku.

Spektrum odlišných provedení
Ten se začal sériově vyrábět v březnu 1941 a základní podoba M3 se stala známou rovněž pod názvem Stuart I. K jejímu pohonu sloužil původně letecký hvězdicový motor Continental, byť u menšího počtu se použily diesely Guiberson T-1020; tyto tanky obdržely název Stuart II. Od května 1942 se vyrábělo nejrozšířenější provedení M3A1 s prodlouženým kanonem M6, který byl opatřený vertikálním stabilizátorem. Vedle toho byla částečně přepracována věž a zmizely dva boční kulomety, které se v praxi ukázaly jako málo užitečné. Tato verze nosila také jméno Stuart III, kdežto exempláře s dieselovými agregáty se jmenovaly Stuart IV. Zásadní změna se ovšem dostavila až s verzí, která dostala dva automobilové motory Cadillac V8, automatickou převodovku a prostornější korbu. Rozdíly byly takové, že obrněnec byl označen jako nový typ M5, přestože „britské“ jméno Stuart mu zůstalo. Ve výrobě se na něj přešlo ve druhé polovině roku 1942 a britská armáda jej znala jako Stuart VI. Část těchto změn byla zapracována též do vozidel řady M3, jejíž poslední člen se nazýval M3A3 Stuart V. Vrchol vývoje reprezentovala verze M5A1 Stuart VI, s více než 6800 postavenými exempláři vůbec nejpočetnější provedení celého tohoto designu. Pro úplnost lze zmínit ještě verzi M8, jež měla 75mm houfnici, a vedle toho vznikla řada modifikací nesoucích plamenomety. Stinnou stránkou množství variant však byl podobný problém jako u středního tanku M4 Sherman, tedy to, že součásti z různých verzí často nebyly kompatibilní, což komplikovalo údržbu a opravy. Tank byl prostorný a pohodlný a na poměry své hmotnosti dobře chráněný, navíc se lehce obsluhoval. Právě toto spojení řady pozitiv a dosti komplikované údržby tedy stálo za přezdívkou „Miláček“. Nesporné je, že tank Stuart se řadil k oblíbeným typům a popularitu si udržel i ve druhé polovině války, ačkoli jeho bojová hodnota značně poklesla. V bojích v severní Africe a v SSSR (kam bylo dodáno kolem 1680 kusů) se celkem osvědčil, naopak v západní Evropě již nepostačoval, ovšem až do konce války si vedl skutečně výborně na tichomořském bojišti.

Pohyblivost místo pancéřování
Mezi příčiny patřila skutečnost, že tankové síly japonské armády značně zaostávaly z hlediska počtů i kvality. Japonské tanky dnes dostávají dosti nelichotivá hodnocení, což je ale poněkud zkreslené. Obrněnce císařství měly v některých ohledech velmi dobrou úroveň, neboť Japonci disponovali vysoce kvalitní ocelí a jako jedni z prvních instalovali do tanků dieselové motory, avšak nikdy nepřisuzovali tankům prioritu. Ta patřila v první řadě lodím a pak letadlům, takže projekty vývoje a produkce obrněnců se neustále zpožďovaly, jelikož zkrátka musely čekat na přidělení materiálů. Požadavky na nový lehký tank byly stanoveny počátkem 30. let, kdy bylo rozhodnuto, že vozidlo musí dosahovat rychlosti více než 40 km/h, aby mohlo udržovat tempo s nákladními automobily vezoucími pěchotu. To odpovídalo tehdejší doktríně, která brala tank zejména jako nástroj podpory pěšáků. V roce 1934 byl tudíž postaven prototyp, který vážil 7,5 tuny, což se však japonským velitelům zdálo jako příliš mnoho, a proto byl obrněnec poněkud přepracován, díky čemuž klesla hmotnost přibližně o tunu. V listopadu 1935 byl hotový druhý prototyp, jenž již odpovídal sériové podobě, na čemž bylo ovšem trochu paradoxní, že úpravy, které si vojáci vyžádali, vrátily hmotnost bezmála na původní hodnotu. Pak se dokonce ozvaly hlasy, podle nichž byl nový tank nedostatečně odolný a které žádaly silnější pancíř (což by ale logicky dále zvýšilo hmotnost), ale nakonec převládl názor, který byl tehdy v armádách hodně oblíbený a který vystihovala věta „pancířem je rychlost“. Tank obdržel označení Typ 95, které vycházelo ze starého japonského kalendáře (kde byl rok 1935 jako 2595), a jméno Ha-Go, což znamenalo „Třetí domácí“ (čili třetí typ tanku v Japonsku). Hlavním dodavatelem byla značka Mitsubishi a do skončení výroby v roce 1943 bylo dodáno přes 2300 kusů, díky čemuž se Typ 95 stal vůbec nejvíc vyráběným japonským tankem. Na konci 30. let byl hodnocen jako velice kvalitní konstrukce, snad i jedna z nejlepších v kategorii lehkých obrněnců, záhy se však mělo ukázat, že také vychvalovaný Typ 95 má svoje meze.

Japonský moment překvapení
Nepochybným faktem je, že v době svého zrodu reprezentoval Typ 95 velmi podařený design. Za pokrokové řešení je třeba pokládat zejména použití dieselového motoru, byť je paradoxem, že sami Japonci to brali jako řešení nouzové, protože naftové agregáty se tehdy považovaly za koncepci pro tanky nevhodnou. Typ 95 byl v každém případě hodně pohyblivý, avšak za cenu již zmíněného slabého pancéřování, jehož síla nikde nepřesahovala 12 mm, takže jej dokázaly prorazit i průbojné střely z těžkých kulometů. Osádku tvořili řidič, kulometčík (ten obsluhoval kulomet v korbě) a jeden muž ve věži. Ten musel zastat role velitele, střelce i nabíječe kanonu Typ 94 ráže 37 mm. Dva kulomety (jeden v korbě a jeden ve věži) byly nejdřív zbraně Typ 91 ráže 6,5 mm, ovšem později se přešlo na výkonnější Typ 97 ráže 7,7 mm. Zajímavým, ačkoliv z dnešního hlediska trochu strašidelným prvkem bylo azbestové obložení vnitřku korby a věže s cílem chránit osádku před kontaktem s rozpálenými ocelovými deskami a před zraněním, jež by mohla přinést rychlá jízda v těžkém terénu. Jak již bylo zmíněno, Typ 95 vznikl hlavně pro podporu pěchoty, ale zájem o něj projevily též útvary kavalerie, pro které představoval ideální průzkumný prostředek. Každopádně si vedl výborně v Číně, jejíž armáda vlastnila pouze málo tanků a protitankových zbraní, naopak v bojích proti Rudé armádě na Chalchyn-Golu již měly tanky Typ 95 značně problematické výsledky. Japonské obrněnce zaznamenaly velké úspěchy během prvních ofenziv v Malajsii, Barmě, na Filipínách a Nové Guineji, ale tam jim nesmírně pomohl moment překvapení, jelikož Britové ani Američané vůbec nečekali, že by tam Japonci nějaké tanky vůbec mohli používat. Vozidla Typ 95 si proto připsala významný podíl např. na dobytí Singapuru a Corregidoru, byť ze sporadických střetů se spojeneckými tanky vyplývalo, že bojová hodnota Typu 95 klesá. Japonci se pak pokusili ji zvýšit instalací 57mm kanonu, ale tato verze se neosvědčila. Stárnoucí lehké tanky ovšem bojovaly až do samého konce války na pacifických ostrovech i proti Rudé armádě v Mandžusku.
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Parametry tanku M3A1 Stuart III
Osádka: 4 muži
Bojová hmotnost: 12,9 tun
Celková délka: 4,54 m
Celková šířka: 2,24 m
Celková výška: 2,30 m
Typ motoru: benzinový Continental W-670-9A
Výkon motoru: 186 kW (250 koní)
Max. rychlost: 58 km/h
Max. dojezd: 113 km
Max. tloušťka pancíře: 51 mm
Hlavní výzbroj: 37mm kanon M6
Pomocná výzbroj: tři 7,62mm kulomety M1919A4

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 A6120VDe
Výkon motoru: 90 kW (120 koní)
Max. rychlost: 45 km/h
Max. dojezd: 210 km
Max. tloušťka pancíře: 12 mm
Hlavní výzbroj: 37mm kanon Typ 94
Pomocná výzbroj: dva 7,7mm kulomety Typ 97

Měření sil
Americký M3 Stuart byl vyroben bezmála o desetiletí později než jeho japonský soupeř a jeho konstrukce tento rozdíl vskutku dramaticky odrážela. Oba tanky totiž sice měly 37mm kanony a byly velice rychlé, klíčový rozdíl se však nalézal v odolnosti. Japonci totiž u Typu 95 vsadili na pohyblivost, která měla „suplovat“ ocelový pancíř, zatímco Američané už vyvodili poučení z prvních tankových bojů v Evropě a dali svému M3 pancéřování mnohem silnější. Japonci se ve vzájemných střetech zpočátku těšili výhodnější taktické situaci, když své americké soupeře zpravidla překvapili, a tak první boj tanků M3 a Typ 95, který se odehrál 22. prosince 1941 na Filipínách, skončil porážkou Američanů, jenže tento stav nemohl vydržet věčně. Za vhodných podmínek mohl Typ 95 reprezentovat pro Stuart rovnocenného nepřítele, zejména ve složitém terénu hor a džunglí, jestliže probíhaly krátké, ale úporné bitvy. Pokud se však Japonci potkali s větší a připravenou dobře jednotkou Američanů či Britů, obvykle odcházeli poraženi, jelikož taková střetnutí favorizovala odolnější tanky Stuart. Při bojích o tichomořské ostrovy se občas povedlo Američany zaskočit a střelbou na krátkou vzdálenost jim přivodit ztráty, ovšem tanky Stuart pak Japonce zpravidla zlikvidovaly. Tank Typ 95 Ha-Go zkrátka odpovídal době svého vzniku a v té opravdu patřil na špičku, ale jeho pozdější úspěchy vycházely spíš ze strategické a taktické situace než z technické úrovně. Novější M3 Stuart jej takřka ve všem předstihoval a patřil mezi nejlepší lehké tanky celé druhé světové války.

Vyrobeno kusů
M3/M5 Stuart: 22 744
Typ 95 Ha-Go: 2300
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