Duel: Bitva o Sicílii:
Americká 82. výsadková divize a německá divize „Hermann Göring“

Invaze na Sicílii představovala jednu z prvních spojeneckých operací, ve kterých sehrály významnou roli vzdušné výsadkové síly. Americká 82. výsadková divize se tam střetnula se zvláštní divizí německé Luftwaffe, která se sice těšila statusu elity, avšak právě v době těchto bojů trpěla značně omezenou bojeschopností.

Američtí výsadkáři vůbec poprvé zasáhli do boje během spojenecké invaze do severní Afriky, tzv. operace Torch. Tehdy šlo pouze o jeden prapor, avšak v rámci invaze na Sicílii v červenci 1943 už byly připraveny také pluky 82. výsadkové divize. Navzdory očekávání, že tam budou bojovat jen proti Italům, se ale střetnuli rovněž se dvěma německými divizemi, z nichž jednou byla elitní divize nesoucí jméno říšského maršála a velitele Luftwaffe. Tabulkově se jednalo o skutečně impozantní sílu, která nejspíše měla potenciál vážně narušit spojenecké vylodění, ale právě akce amerických výsadkářů tento plán překazily.

Budování výsadkových sil
Podobně jako v dalších zemích se rovněž v USA v meziválečném údobí odehrávaly debaty na téma zřízení a úkolů výsadkového vojska, k praktickým krokům se však přistoupilo až v době, kdy v Evropě probíhala válka. US Army dne 1. října 1940 postavila první pokusný výsadkový prapor a po něm se objevovaly další, aby se v dalších letech formovaly také výsadkové pluky. Dne 25. března 1942 byla reaktivována 82. divize, která získala velkou slávu za první světové války coby pěší, ale nově měla převzít roli výsadkové jednotky. Krátce jí velel Omar Bradley, avšak 26. června 1942 ji převzal generálmajor Matthew Ridgway. Dne 15. října byla formálně přeznačena na výsadkovou, tzn. na 82nd Airborne Division. Na začátku zahrnovala dva pluky pro operace s kluzáky a jeden pluk parašutistů, v roce 1943 se však poměr obrátil ve prospěch padáků. Do struktury divize pochopitelně náležely i další podpůrné jednotky, zejména několik dělostřeleckých praporů, jež později vytvořily výsadkový dělostřelecký pluk. Američané totiž disponovali též velice lehkými 75mm houfnicemi M1, které se daly přepravovat v kluzácích a zajišťovaly výsadkářům nesmírně cennou palebnou podporu (a později přibyly lehké houfnice ráže 105 nm). Divize začala nabírat dobrovolníky z celého území USA a nejdříve se plánovala celková síla podobná jako u pěších divizí, tzn. okolo 15 000 mužů, jenže pak bylo rozhodnuto o zredukování na přibližně 8500 mužů. Stála za tím nejen odlišná povaha nasazení výsadkářů, ale též dlouhodobá nechuť nejvyššího armádního vůči různým elitním a zvláštním jednotkám. Odpůrci výsadkářů se ale dlouho neradovali. Redukce byla pouze zdánlivá, protože „škrtnutá“ část personálu 82. výsadkové divize záhy vytvořila základ další výsadkové jednotky, a to 101. výsadkové divize. Nadále ale přetrvávaly spory o to, jaké úkoly by měly tyto síly plnit, jelikož se zde střetávaly dva fundamentálně odlišné pohledy.

Debaty o úloze výsadkářů
Nejvyšší velení (konkrétně vrchní velitel pozemních sil generál Lesley McNair) dosud hledělo na výsadkáře poněkud přezíravě a hájilo postoj, že když už se kluzákové či padákové výsadky uskutečňují, měly by být rozsahem malé a časově co možná nejkratší. Podle této koncepce by měli výsadkáři seskočit, provést úkol, okamžitě se stáhnout a chystat se na další misi, takže se vlastně mělo jednat o takovou větší obdobu útvarů Rangers. Většina generálů US Army tehdy navíc nevěřila, že tyto jednotky mohou sehrávat skutečně důležitou roli, a přisuzovala jim spíš pomocné úlohy. Zastánci výsadkářů v čele s generálem Ridgwayem ovšem říkali, že potenciál těchto sil je obrovský, protože „vertikální rozvinutí“ (jak se někdy odborně říkalo vysazení ze vzduchu) představuje kvalitativně nový typ manévru, jenž přináší dosud neexistující možnosti a v neposlední řadě má velký psychologický efekt na morálku nepřítele. Soudili, že výsadkáři mohou provádět i velice rozsáhlé operace, protože dovedou obsadit strategicky významné cíle v hloubce území nepřátele a udržet je do příchodu „konvenčních“ pozemních sil. Tento postoj byl ovšem zpočátku jasně menšinový a výsadkáři si museli respekt teprve vybojovat, na čemž se významně podílela právě také invaze na Sicílii, byť ji provázely četné problémy. Výsadkáři se rozptýlili po příliš velkém prostoru a horský terén hodně omezoval dosah radiostanic, takže generál Ridgway mohl reálně velet jen malé části mužů, kteří mu formálně podléhali. Zároveň se však vyplatil náročný výcvik, jenž (na rozdíl od běžného výcviku pěchoty) počítal s tím, že se věci budou kazit a že na bojišti nastane chaos. Výsadkáři tedy byli vedeni k samostatnosti a improvizaci a prakticky každý vojín měl znalosti odpovídající poddůstojníkovi, což umožnilo, aby se navzdory všem zmatkům po vysazení rychle formovaly sice provizorní, avšak většinou efektivní jednotky, které okamžitě zasáhly do boje.

Göringův výběrový útvar
Na Sicílii se proti americkým vojákům postavila mj. německá divize „Hermann Göring“, jejíž historie také souvisí s výsadkovým vojskem. Základ této jednotky vznikl už roku 1933, kdy se pruským ministrem vnitra stal Hermann Göring, proslulý stíhací pilot z „Velké války“ a svého času u německé veřejnosti opravdu oblíbený politik NSDAP. Jeho nová funkce znamenala, že získal hodnost generála a že mu podléhala také pruská policie, kde vytvořil speciální jednotku mužů, u nichž věděl o sympatiích k nacistické ideologii. Velel jí major Wecke, podle něhož se jí tedy říkalo „Polizei-Abteilung zvB Wecke“, ale následně došlo k několika přejmenováním a jednotka rostla, takže se z ní pak stala skupina „Landespolizeigruppe General Göring“. V roce 1935 dosáhla úrovně pluku, ale v té době již kontrolu nad německou policií získával Göringův mocenský rival Heinrich Himmler, a tak se Göring rozhodl přeřadit onen pluk do podřízenosti Luftwaffe, jejímž velitelem se nedávno stal. Pluk tehdy obsahoval dva prapory lehké pěchoty, z nichž jeden se pak stal i základem prvního výsadkového praporu, který se zúčastnil obsazení Rakouska. Potom se však tento prapor přesunul se do nově zformovaného výsadkového pluku (Fallschirmjäger-Regiment), zatímco pluk „General Göring“ dále fungoval hlavně jako strážní a protiletadlový útvar, jenž chránil mj. budovu ministerstva letectví či Göringovo sídlo. To by mohlo svádět k úvahám o jeho nízké bojové hodnotě, byť ve skutečnosti se jednalo o opravdu elitní útvar, jenž byl vlastně jistou obdobou slavné pozemní divize „Grossdeutschland“, neboť si vybíral z dobrovolníků z celého Německa. Všichni uchazeči samozřejmě museli absolvovat i základní vojenský výcvik, který se shodoval u všech složek Wehrmachtu. Pluk se rozrůstal a podílel se i na okupaci sudetského území a potom také zbytku českých zemí, kde obdržel úkol střežit nesmírně cenný areál zbrojovky Škoda v Plzni.

Následky tuniské porážky
Některé části pluku se zapojily i do bojů v západní Evropě na jaře 1940. Připomeňme, že šlo o primárně protiletadlovou jednotku, jež proto užívala i 88mm kanony, které se hodně osvědčily proti těžce pancéřovaným tankům Francouzů a Britů. Jako celek ovšem Göringův pluk poprvé zasáhl do bojů až na východní frontě, např. do bitev o Brjansk či Kyjev. Vedl si velice dobře a získal si zasloužený respekt, ale utrpěl i ztráty, takže se na konci roku 1942 stáhl do Německa, aby se poté přesunul do okupované Francie, kde plnil bezpečnostní úkoly. Současně probíhala další expanze, a tudíž se z pluku stala brigáda a na podzim 1942 divize „Hermann Göring“, jíž velel generálmajor Paul Conrath. V její sestavě figurovaly celkově čtyři pluky, a to pěší (resp. výsadkářský), tankový, dělostřelecký a protiletadlový. Právě v té době ovšem přišel i osudový zlom, jelikož většina právě se organizující divize byla poslána do Tuniska na pomoc tísněným silám Osy. Conrathovi muži bojovali nepochybně statečně, ale proti spojenecké přesile neměli mnoho šancí. Štáb byl evakuován do Itálie, ovšem velká většina mužstva kapitulovala, a proto divize „Hermann Göring“ přišla o takřka celý svůj kádr zkušených veteránů. Divize se musela stavět vlastně od začátku, a tudíž dostala také nový název „Panzer-Division Hermann Göring“ a čítala pluk tanků (a sice středních PzKpfw IV a obávaných „Tygrů“), pluk útočných děl, dva pluky tankových granátníků a protiletadlový pluk. Dřívější náročný výběr mužů však už patřil minulosti, protože velká část personálu byla prostě přesunuta z jiných jednotek, a navíc reálný stav zdaleka neodpovídal tabulkovým počtům. Jednotce tedy chyběla soudržnost a zkušenosti, což platilo také o velitelích, kteří zpravidla nedokázali efektivně řídit tankové operace. Bojová hodnota kdysi elitní divize tak dramaticky klesla, což koneckonců symbolicky odráželo i fakt, že o svou prestiž přicházel také tělnatý říšský maršál.
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Americký výsadkář 82. výsadkové divize
Doba výcviku: 17 týdnů
Stav družstva: 12 mužů
Stav roty: 127 mužů
Stav praporu: 530 mužů
Standardní puška: M1 Garand ráže .30-06 Springfield
Standardní samopal: M1928A1 Thompson ráže .45 ACP
Standardní kulomet: M1919A4 Browning ráže .30-06 Springfield

Německý voják divize „Hermann Göring“
Doba výcviku: 12 týdnů
Stav družstva: 10 mužů
Stav roty: 170 mužů
Stav praporu: 708 mužů
Standardní puška: Kar 98k ráže 7,92 mm Mauser
Standardní samopal: MP 40 ráže 9 mm Luger
Standardní kulomet: MG 42 ráže 7,92 mm Mauser

Měření sil
Američané vcelku oprávněně očekávali, že Sicílii budou proti invazi bránit především Italové, jejichž ochota k boji nebude právě nejvyšší. Z větší části tento předpoklad také vyšel, jenže na ostrově se nacházely také dvě německé divize, a sice 15. divize tankových granátníků a divize „Hermann Göring“. Jestliže by se zvládly včas přesunout na pláže a udeřit proti obojživelným výsadkům, mohla by se celá invaze proměnit v katastrofu. Právě proto však Američané vsadili na vzdušné výsadkové síly, jež měly obsadit významné mosty a křižovatky, aby přesuny vojsk Osy zbrzdily. Tento plán vyšel pozoruhodně dobře paradoxně také proto, že samotné výsadky probíhaly chaoticky, takže se vojáci 82. divize rozptýlili takřka po celém ostrově. Mezi Němci a Italy to působilo zmatek a paniku, protože každá malá skupinka Američanů se v jejich očích jevila jako část velké jednotky. Reálně seskočily dva pluky parašutistů, ale Němci usoudili, že jde zřejmě o několik výsadkových divizí. Síly divize „Hermann Göring“ zajisté stačily pro to, aby výsadkáře porazily, nezkušení němečtí velitelé však nedokázali správně nasadit své tanky a pěšáky tak, aby tato kombinace uspěla. Z hlediska počtů i techniky slabší, avšak odhodlaní a improvizací schopní výsadkáři tak dokázali zvítězit a zastavit postup sil Osy, jež proto nebyly schopny efektivně zasáhnout proti obojživelné invazi. Pro obě strany se však jednalo rovněž o velký zdroj poučení, protože US Army musela zdokonalit metody vzdušných výsadků, kdežto Němci začali pracovat na prostředcích obrany proti „vertikálnímu rozvinutí“. Výsledky tohoto snažení se měly projevit v červnu 1944 v Normandii.
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