Duel: Bílý orel a černá orlice:
Polské a německé pěší divize

Když 1. září 1939 vpadla německá armáda do Polska, těšila se velké početní, kvalitativní a taktické převaze. Výsledek bojů tak byl takřka předurčený, ale polská kampaň zrodila i řadu dodnes opakovaných propagandistických mýtů. Opravdu byla polská armáda tak tragikomicky zaostalá a slabá, jak se často tvrdí?

Poláci se nikde nedokázali bránit německému postupu, polská jízda útočila na německé tanky, celá kampaň ukázala zničující schopnosti „Blitzkriegu“. To jsou jen některá z tvrzení, která se často opakují v souvislosti s porážkou Polska v září 1939. Největší pozornost se věnuje přesile Třetí říše v obrněné a letecké technice, zatímco podstatně méně se mluví o pěchotě. Právě tam totiž nebyla německá převaha zase tak jednoznačná, a tak v některých situacích mohli stateční Poláci připravit postupujícím Němcům dosti těžké chvíle. Britové a Francouzi tehdy pokládali výkony Poláků za zklamání, ale sami Němci hovořili jinak a chápali intenzitu bojů jako důkaz správnosti své inovativní taktiky „bleskové války“.

Armáda podle Józefa Piłsudského
Armáda nového polského státu se nerodila snadno či rychle. Bylo totiž nezbytné spojit vojáky se zkušenostmi ze tří různých armád (rakousko-uherské, německé a ruské), a navíc důstojníky školené ve Francii. Aby toho nebylo málo, záhy po svém vzniku se samostatné Polsko dostalo do války se Sovětským svazem. V té době již fakticky stál v čele státu Józef Piłsudski, vysoce schopný a ambiciózní, ale stále více diktátorské metody užívající důstojník a politik, který pak rozhodujícím způsobem zformoval polskou armádu. Jeho odkaz měl ovšem jak pozitivní, tak i negativní stránky. V polské armádě od počátku existovala dost paradoxní situace, jež se týkala doktríny, taktiky a výcviku, jelikož většina vojáků (včetně Piłsudského) získala své zkušenosti na rozlehlých prostorách východní fronty, kde rozhodovaly rychlé manévrové operace, ovšem důstojnické kursy ve Francii stály na zkušenostech francouzské armády ze „zákopového patu“ na západní frontě. Sladit tyto dvě zcela nesourodé doktríny představovalo hodně obtížný úkol, s nímž si Piłsudski poradil hlavně díky důrazu na improvizaci. To výrazně přispělo k vítězství nad Rudou armádou v roce 1920 a pomáhalo to v prvních letech budování armády, avšak poté stále více vycházelo najevo, že neustálé improvizace musí vystřídat pevný systém. Navíc bylo zřejmé, že dosavadní postup v podstatě stál i padal s výjimečnou osobností Piłsudského, jehož smrt v roce 1935 byla pro Polsko těžkou ranou. Jeho nástupce Edward Rydz-Śmigły byl určitě schopným velitelem a kromě něj měla polská armáda též mnoho jiných schopných důstojníků, ovšem systém velení a řízení jako celek působil slabě a chaoticky. K tomu je nutné připočítat i zaostávání Polska v prostředcích spojení, protože se sázelo téměř výhradně na polní telefony a panoval zřetelný nedostatek bezdrátových vysílaček.

Přehled výzbroje polských pěšáků
Dobře známým faktem je, že v polské armádě měla rozhodující slovo jízda, a ačkoli populární tvrzení o útocích polských kavaleristů na německé tanky představuje propagandistický mýtus, nelze popírat, že celá taktická doktrína polské armády sázela především na manévry kavalerie. V tom se odrážel důraz na pohyblivost a rychlost, jenž byl sám o sobě správný, jenže Poláci si neuvědomili, že koním již zvoní hrana a budoucnost leží v motorizaci. Zavádění automobilů a tanků tedy probíhalo pomalu a nepříliš ochotně, a proto též polská pěchota trpěla nedostatkem moderních dopravních prostředků. Poláci se většinou mohli chlubit výtečnou morálkou, avšak úroveň výcviku pěchoty byla velmi variabilní, mj. i proto, že nejvíc prostředků získávala jízda coby protežovaná „elita armády“. Z technického hlediska nebyla výzbroj polské pěchoty nijak špatná. Vojáci vesměs disponovali polskými kopiemi opakovačky Mauser, v menším počtu se vyskytovaly nové samopaly Pm wz. 39 Mors a v každém pěším družstvu byl přítomný i jeden kulometčík se zbraní Rkm wz. 28, vycházející z oblíbeného amerického typu BAR (Browning Automatic Rifle). Vysoce efektivní zbraní, která přivodila zničení desítek německých lehkých obrněnců, byla protitanková puška Kb ppanc wz. 35, přezdívaná i jménem svého konstruktéra „Maroszek“. O hlavní část palebné podpory se staraly těžké kulomety Ckm wz. 30, tzn. znovu „klon“ americké zbraně, tentokrát typu Browning M1917 s vodním chlazením. Kromě toho se Poláci mohli chlubit i domácími lehkými minomety wz. 36 ráže 46 mm, avšak celková úroveň dělostřelecké podpory pěchoty hodně zaostávala z hlediska kvantity i kvality. Největší slabiny polské pěchoty představovala zoufale nevýhodná strategická situace a velké početní přečíslení na straně Němců, takže ačkoli Poláci místy (mj. na Bzuře) přivodili Wehrmachtu vážné ztráty, o celkovém výsledku kampaně nemohlo být pochyb.

Hans von Seeckt a jeho koncepce
Invaze do Polska reprezentovala první reálné bojové nasazení nové německé armády, jež však (v rozporu s obecně rozšířenou představou) nezačala vznikat až po nástupu Adolfa Hitlera. Už brzy po konci první světové války vybudovaný Reichswehr utvořil rozhodující základy pro to, na čem poté mohla stavět nacistická garnitura. Díky Hitlerovi samozřejmě obdrželi větší slovo tankisté a jejich manévrová doktrína „bleskové války“, ovšem v oblasti pěchoty nebyly změny po roce 1933 nijak zásadní. Celý Reichswehr a po něm i Wehrmacht totiž stály na systému, na jehož vytvoření měl rozhodující podíl Hans von Seeckt, jenž do roku 1926 velel Reichswehru. Vzal na sebe nevděčný úkol vybudovat armádu, jež kvůli mezinárodním smlouvám mohla mít max. 100 000 mužů a mnoho kategorií techniky nesměla mít vůbec. Von Seeckt tudíž vytvořil mimořádně promyšlený systém výcviku, jehož výsledkem měl být stav, aby voják mohl zastat funkci nejméně o jednu úroveň vyšší než ta, na niž byl standardně přidělen. Reichswehr se tak prakticky skládal z vycvičených poddůstojníků a důstojníků, takže když Hitler roku 1935 opět zavedl povinnou vojenskou službu, mohl se Wehrmacht rozrůst až neuvěřitelně rychle, jelikož celý personál dřívějšího Reichswehru se vlastně změnil na velice kvalitní velitelský sbor. Von Seecktův systém výcviku se však udržoval i nadále, jelikož někdejší vrchní velitel dával důraz i na realistické metody, útočné myšlení a podporu samostatné iniciativy vojáků. To všechno si samozřejmě chválila rovněž generace mladších důstojníků, která sázela na „bleskovou válku“. Tato doktrína na technické úrovni znamenala motorizaci a zavedení vysílaček, ale nemohla by fungovat bez iniciativy velitelů a prostých vojáků. To zákonitě platilo také pro pěšáky, jelikož neodmyslitelnou součástí „Blitzkriegu“ byla pěchota, jež rozvíjela úspěch tanků po prolomení frontové linie a dokončovala likvidaci obklíčeného protivníka.

Revoluční taktika pěšího družstva
Výcvik německé pěchoty však byl inovativní též v dalších směrech. Kladl důraz na spolupráci různých druhů vojsk a byl nesmírně progresivní, co se týče taktiky pěšího družstva. Už v době první světové války to byli Němci, kteří udělali asi nejvíc pro rozvoj taktiky použití kulometů, a to v obraně i útoku. V meziválečné éře na to navázali, neboť celou strukturu a taktiku pěšího družstva vybudovali prakticky „okolo“ kulometu. Hlavním typem se stal známý MG 34, který byl prakticky prvním univerzálním kulometem v moderním smyslu. V pěším družstvu se tudíž nacházela jeho čtyřčlenná obsluha (střelec, pomocník a dva nosiči munice) jako jakési „jádro“ jednotky, zatímco vojáci vyzbrojení opakovačkami Mauser měli chránit a podporovat obsluhu kulometu, jehož palebná síla měla být v boji určující. Zejména u poddůstojníků se již v polské kampani vyskytovaly i samopaly MP 38, byť ještě v relativně malých počtech, které se nedaly srovnávat s pozdější produkcí varianty MP 40. Do výzbroje pěšáků náležely také protitankové pušky Panzerbüchse 39 a lehké minomety ráží 50 a 81 mm. Poměrně málo známým faktem je, že kromě slavného MG 34 používala pěchota Wehrmachtu též další dva typy kulometů. Zbraň MG 13 sloužila jen pro výcvik, ovšem jako podpůrná zbraň na vyšších úrovních organizace se stále uplatňoval těžký MG 08/15 s vodním chlazením z údobí první světové války. Pěší útvary druhého sledu tyto zbraně používaly dokonce ještě v západní kampani na jaře 1940 a v Polsku v září 1939 šlo o zcela běžnou věc. Bylo však zřejmé, že se tato těžkopádná zbraň moc nehodí do „bleskové války“. Šlo o jedno z řady poučení, která Wehrmacht vyvodil z polské kampaně, v níž navzdory vítězství zaznamenal také potíže. V dalších měsících se proto věnoval zejména zlepšování koordinace činnosti tankových a pěších divizí.
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Polská pěchota (1939)
Základní výcvik: 8 týdnů
Stav divize: 14 000 – 16 000 mužů
Stav družstva: 18 mužů
Opakovačka: Kbk wz. 29 ráže 7,92×57 mm
Lehký kulomet: Rkm wz. 28 ráže 7,92×57 mm
Těžký kulomet: Ckm wz. 30 ráže 7,92×57 mm
PT puška: Kb ppanc wz. 35 ráže 7,92×107 mm

Německá pěchota (1939)
Základní výcvik: 16 týdnů
Stav divize: 16 000 – 18 000 mužů
Stav družstva: 13 mužů
Opakovačka: Mauser Kar 98k ráže 7,92×57 mm
Lehký kulomet: Rheinmetall-Borsig MG 34 ráže 7,92×57 mm
Těžký kulomet: DWM/Spandau MG 08/15 ráže 7,92×57 mm
PT puška: Gustloff Werke PzB 39 ráže 7,92×94 mm

Několik statistických údajů
„Papírový“ tabulkový stav polské a německé pěší divize byl téměř identický a činil asi 16 500 vojáků, ovšem realita byla poněkud odlišná. Řada polských divizí totiž nebyla zcela naplněna, a tudíž je tvořilo spíše okolo 14 000 osob, zatímco některé německé divize prvního sledu byly posíleny na stav zhruba 18 000 mužů. Na celkovém poměru sil to ale samozřejmě nic nemění, neboť v každém případě platilo, že proti zhruba milionu polských vojáků stálo asi 1,5 milionu Němců. Wehrmacht tehdy dokázal mobilizovat celkem něco přes stovku divizí, kdežto polský potenciál činil cca 45 divizí. Obě země pochopitelně musely část svých sil držet také jinde než na této frontě, tedy Němci proti Francii a Poláci proti SSSR, přesto však byla německá přesila naprosto nepochybná. Ještě výraznější byla v moderních kategoriích techniky, jako byly tanky a letadla, jenže Wehrmacht hodně převyšoval polskou armádu třeba i v počtu aut. Německo se sice stále muselo spoléhat na nasazení koní a každá jeho pěší divize jich měla 5375, ale měla i 938 automobilů a 530 motocyklů, kdežto na straně Polska bylo v tabulkách 6397 koní a pouze 76 motorových vozidel. V přímém střetnutí dvou pěších divizí ale hrál hlavní úlohu fakt, že ta německá měla zřetelnou převahu v palebné síle, jelikož měla 735 lehkých kulometů, kdežto ta polská pouze 326, tedy méně než polovinu. Polský voják v celkovém součtu nebyl zase o tolik horší než jeho německý nepřítel, o čemž ostatně nejvíc vypovídá několik bitev, v nichž Němci utrpěli poměrně vážné ztráty, ovšem celková strategická pozice obou států i taktická vyspělost německé armády musela vést k porážce polské pěchoty. Poláci zajisté bojovali statečně, avšak mašinérii nacistické „bleskové války“ zastavit nemohli.
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