Duel: Vojáci na Guadalcanalu:
Americká námořní pěchota proti japonské císařské armádě

Když se dne 7. srpna 1942 vylodily americké jednotky na ostrově Guadalcanal, asi nikdo nepředpokládal, že bude následovat šest měsíců krutých bojů v extrémních podmínkách. Fatálně se ale mýlila i japonská armáda, která americkou námořní pěchotu podceňovala a věřila ve vítězství díky své domnělé morální převaze.

Americké vítězství na Guadalcanalu se sice zpravidla neoceňuje tolik jako bitva o Midway, ve skutečnosti však pro tichomořské válčiště znamenalo zvrat přinejmenším stejně důležitý. Bylo to rázné ukončení dalších snah Japonců o expanzi na jih (možná až do Austrálie) a Američané tam nad japonskou armádou poprvé vyhráli v pozemní bitvě. Draze zaplacené vítězství ovšem nepřineslo jen strategický zvrat, ale také nesmírně cenné poučení pro americké ozbrojené síly, jež začaly sbírat zkušenosti v nelítostném boji v džungli. Japonská armáda navíc zaznamenala velkou ránu pro svou morálku a byla do značné míry zmatena, protože Američané se projevili jako daleko lepší vojáci, než se v Tokiu soudilo, a někdy postupovali způsobem, který Japonci vůbec nechápali nebo hodnotili zcela zkresleným způsobem.

Peklo na dříve neznámém ostrově
Hlavní tíhu bojů o Guadalcanal od srpna do listopadu 1942 nesli „mariňáci“ 1. divize námořní pěchoty. Většina jejích 19 000 příslušníků nejspíše o onom ostrově nikdy dříve neslyšela, byli si však jistí, že se výsadková operace setká od první chvíle s mohutným odporem Japonců. Na plážích ale nezazněl ani jediný výstřel a první setkání s nepřítelem proběhla vesměs jako malé přestřelky. Američané se lehce zmocnili také jednoho z letišť, která Japonci vybudovali, jenže potom vypuklo peklo v podobě japonských útoků a amerických protiútoků. A aby toho nebylo málo, přidaly se extrémní klimatické podmínky, složitý terén a nemoci. To vše dotlačilo muže z 1. divize až na hranice jejich možností a dostalo je do situací, pro které nikdy nebyli cvičeni, myšlenka opustit ostrov však byla prostě nepředstavitelná. Američané byli naprosto odhodláni jej z japonských rukou vyrvat, nebo u toho zemřít. Toužili po odplatě za japonskou agresi, což se projevovalo také tím, že leckdy nebrali zajatce, na což by ostatně měli jen málo příležitostí, jelikož Japonci se vzdávali výjimečně. Tady se pro změnu projevilo japonské odhodlání, které vycházelo ze specifického (jasně rasisticky motivovaného) přesvědčení, že japonský voják má ve všech ohledech převahu nad (údajně) zbabělým, slabým a zkaženým Američanem. Záhy se ale Japonci přesvědčili, že námořní pěchotu ohromně podcenili. Mýlili se ale i Američané, pro něž byl „Japončík“ jenom karikaturou krátkozraké opice s předkusem. Překvapila je obrovská, prakticky sebevražedná odvaha Japonců, jejich železná disciplína a schopnost bojovat s velice omezenými zásobami. Logistika byla slabou stránkou Japonců, zatímco Američané na tu svou (a právem) velmi spoléhali, což se potom zákonitě projevovalo v organizaci, výzbroji a taktice jednotek, které proti sobě stály v nelítostných bojích v džungli.

Každý voják s puškou Springfield
Divize „mariňáků“ čítala tři pěší pluky, dělostřelecký pluk a řadu podpůrných jednotek včetně lehkých tanků M2 a M3 Stuart. Pěší pluk měl 3168 vojáků ve třech praporech, jež se dělily na pětici rot, a to velitelskou, zbraňovou a tři střelecké. Střelecká rota měla tři čety a četa měla tři družstva po devíti vojácích, a to velitele (seržanta), jeho zástupce (desátníka), střelce s lehkým kulometem BAR, jeho pomocníka, dva průzkumníky a konečně tři „řadové“ střelce (zpravidla jeden z nich plnil i roli granátníka). Námořní pěchota se ale důsledně držela hesla „Every man a rifleman“, což znamenalo, že kromě střelce se zbraní BAR nosil každý muž (včetně velitele) pušku M1903 Springfield ráže .30 a uměl s ní dobře zacházet. Podobně jako armáda kladla též námořní pěchota důraz na přesnou střelbu z pušky na větší vzdálenost, avšak na Guadalcanalu našla tato dovednost pouze omezené využití. O to více se osvědčily lehké kulomety Browning M1918 BAR (Browning Automatic Rifle) s vysokou rychlostí palby. O jejich významu hodně sděluje též fakt, že vedle už popsaných standardních střeleckých družstev existovala „družstva automatických pušek“ (AR squads) s osmi muži, z nichž dva až tři měli zbraně BAR. Přestože námořní pěchota oficiálně zavedla do služby i samonabíjecí pušky M1 Garand, jejich dodávky mířily především k pozemní armádě, takže na Guadalcanalu se první exempláře objevily až na konci roku 1942. V malém počtu se užívaly také samopaly Thompson. Zbraňová rota čítala tři kulometné čety a celkově vlastnila tucet těžkých kulometů a další tucet záložních; obvykle šlo o zbraně Browning M1919A4 se vzduchovým chlazením, avšak na úrovni praporu se nalézaly starší a těžší kulomety M1917A1 s chlazením vodním. Američané také hodně spoléhali na své kvalitní ruční granáty a dělostřeleckou podporu, o kterou se staraly 60mm a 81mm minomety, 75mm a 105mm houfnice a 37mm protitankové kanony.

Japonská sázka na lehké kulomety
Struktura japonských jednotek na ostrově byla zcela odlišná. Japonská divize mohla mít podle okolností sílu od 9000 do 30 000 mužů, málokdy ovšem bojovala na jednom místě jako celek. Císařské síly na Guadalcanalu představovaly ukázku japonského úkolového uskupení, které se v tomto případě poskládalo z celkem osmi pluků, jež tabulkově spadaly do tří různých divizí a navíc jedné samostatné brigády. Navzdory tomu všechny pluky vyhlížely takřka stejně a měly dvě podpůrné dělostřelecké čety (jedna měla 75mm pěchotní děla a druhá 37mm protitankové kanony) a tři pěší prapory. Každý prapor obsahoval tři nebo čtyři pěší roty, jednu rotu těžkých kulometů a jednu rotu nebo četu 70mm lehkých děl. Každá pěší rota pak měla tři čety po třech družstvech, ale na rozdíl od USA se standardní družstvo neoznačovalo jako střelecké, ale jako kulometné. To odráželo skutečnost, že si Japonci (dost podobně jako Němci) víc uvědomovali význam lehkých kulometů v pěchotním boji. „Jádrem“ družstva, které mělo celkově 13 mužů, tak byl lehký kulomet Nambu Typ 96 ráže 6,5 mm či novější Typ 99 ráže 7,7 mm, ke kterému příslušela obsluha čtyř mužů. Zbývající členy družstva tvořili velitel (většinou desátník) a osm střelců s opakovačkami Arisaka Typ 38 ráže 6,5 mm či Typ 99 ráže 7,7 mm, z nichž jeden byl zpravidla rovněž střelcem z lehkého 50mm minometu Typ 89. Na rozdíl od americké námořní pěchoty se těžké kulomety nalézaly na vyšší organizační úrovni, a to u velení praporu, kde své místo mělo osm až dvanáct 7,7mm kulometů Nambu Typ 92. Japonci dost zaostávali za USA, pokud šlo o ruční granáty, jelikož jejich Typ 97 byl nespolehlivý a málo ničivý a produkoval i typický zvuk, který Američany většinou včas varoval. Naopak už zmíněný lehký minomet byl ve střetech na krátkou vzdálenost vysoce efektivní zbraní.

Velké paradoxy výcviku a taktiky
Velmi příznačné byly interní dokumenty japonské armády, které se vyjadřovaly k tomu, jak si její nepřítel během bojů o Guadalcanal vedl. Američané totiž často jednali způsobem, jenž byl pro Japonce nelogický nebo nepochopitelný. Japonská mentalita a výcvik požadovaly rychlé a úporné střety, které by přinesly bleskovou zkázu protivníka, a jejich taktika sázela zejména na rychlost a manévry. Japonci se proto snažili buď o překvapivé frontální útoky, nebo o průniky na křídlech, ovšem v každém případě s důrazem na pohyblivost a úder proti hlavním bojovým silám nepřítele. Paradoxní však bylo, že japonské předpisy zdůrazňovaly moment překvapení, resp. snahu zaskočit nepřítele v nečekaný moment na nečekaném místě, avšak sami Japonci se většinou chovali velmi rigidně. To logicky vycházelo z jejich výcviku, v němž patřilo ústřední místo bezpodmínečné poslušnosti a preciznímu plnění rozkazů. Na cvičení to patrně vypadalo krásně, zatímco v reálném boji (zejména v extrémně náročných podmínkách Guadalcanalu) to leckdy mohlo nadělat více škody než užitku. Japonské kroky byly pro Američany už po krátké zkušenosti snadno předvídatelné, takže to daleko častěji byli Japonci, kdo byl zaskočen. Nešlo přímo o to, že by Japonci neuměli improvizovat, nýbrž o to, že jejich způsob výcviku jim cosi takového v podstatě zakazoval, takže se japonský voják jednoduše obával udělat něco, k čemu neměl přímý rozkaz, protože mu jinak hrozil fyzický trest. Američané sázeli na frontální útok, jemuž předcházela drtivá dělostřelecká příprava, po níž pěchota postupovala zdánlivě pomalu, ale s vytrvalostí a jistotou. Systematicky napadali i týl a zásobovací linie Japonců, pro které to vše představovalo příznak váhání či zbabělosti. Ve skutečnosti ovšem logistická převaha USA dělala tento způsob boje velmi účinným a především právě tato zničující kombinace způsobila porážku Japonců, kteří Guadalcanal v únoru 1943 vyklidili.
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Americká námořní pěchota
Stav divize: 19 500 mužů
Stav družstva: 9 mužů
Standardní puška: Springfield M1903
Standardní lehký kulomet: Browning M1918 BAR
Standardní těžký kulomet: Browning M1917A1 a M1919A4
Standardní granát: tříštivý Mk II a trhavý Mk III

Japonská císařská armáda
Stav divize: 9000 až 30 000 mužů
Stav družstva: 13 mužů
Standardní puška: Arisaka Typ 38 a Typ 99
Standardní lehký kulomet: Nambu Typ 96 a Typ 99
Standardní těžký kulomet: Nambu Typ 92
Standardní granát: tříštivý Typ 97

Jak Japonci podcenili Američany
Navzdory obecně rozšířené představě neměla japonská armáda žádný speciální výcvik pro boj v džungli, jelikož ho prostě neměla kde získat. Počáteční úspěchy Japonců pramenily zejména z momentu překvapení a vysoké morálky, na kterou ostatně císařská armáda spoléhala jako na svou základní „zbraň“. Japonský voják byl přesvědčen, že je příslušníkem „božského národa“, absolutně důvěřoval náboženské a nacionalistické mytologii a nepochyboval, že Američan má proti němu jen velmi slabou morálku. Kromě americké morálky ale Japonci zásadně podcenili také americkou logistiku, resp. sílu a důležitost materiálního zabezpečení. Japonský voják sice byl cvičen tak, aby dokázal vyjít i málem (a obvykle to skutečně dokázal), ovšem prostí vojáci se nemohli ubránit závisti, když viděli, jaké obrovské zásoby měli Američané k dispozici, a to i na samém počátku bojů o Guadalcanal, kdy americké zabezpečení hodně vázlo kvůli útokům japonské flotily. Američané měli prostě daleko více zbraní a střeliva, kterým mohli (z pohledu Japonců) takřka plýtvat, protože divize americké námořní pěchoty měla tabulkové zásoby, jež odpovídaly dvojnásobku, někdy i trojnásobku toho, co měla získat divize japonská. Japonci se totiž dopustili veliké chyby, když spotřebu munice kalkulovali podle bojů v Číně, které ovšem zdaleka neměly takovou intenzitu. Kvalita zbraní obou stran byla víceméně srovnatelná, avšak japonské ruční granáty a 6,5mm náboje měly dosti nízkou efektivitu. Japonci obvykle pálili na krátkou vzdálenost a v boji muže proti muži si aspoň zpočátku vedli lépe než Američané, kteří vždy preferovali (jestliže to situace umožňovala) soustředěnou palbu děl, kulometů a pušek na větší dálku. Američtí „mariňáci“ účinně spolupracovali s dělostřelectvem a od začátku měli na své straně logistickou převahu, zcela jistě jim nechyběla ani odvaha a morálka. Japonci se sice mohli chlubit některými úspěchy a v určitých ohledech měli převahu, avšak Guadalcanal proti US Marine Corps ubránit nemohli. Pokud bitva u Midway znamenala konec postupu japonské flotily, pak Guadalcanal přinesl začátek konce císařské armády.
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