Blitzkrieg po roce 1945:
Blesková válka ve studené válce

Německá „blesková válka“ bezpochyby definovala počáteční fázi II. světové války, avšak bylo by velikou chybou se domnívat, že porážka Třetí říše znamenala konec této taktiky. Byla naopak nadále rozvíjena, a to nejen vítěznými velmocemi. Na opravdovou špičku se v tomto oboru dostala armáda Státu Izrael.

Pohled na ruiny Berlína v květnu 1945 byl nejdokonalejší ilustrací toho, jak skončily německé vojenské ambice. Vítězové si však byli více než dobře vědomi toho, že vyhráli také (někdo by řekl zejména) díky své obrovské ekonomické, materiální a lidské převaze. Z hlediska taktiky a kvality výzbroje to byli v mnoha oblastech Němci, kdo udával tempo a směr. Nebylo tak divu, že poučení z II. světové války zahrnovalo i převzetí mnoha prvků německé válečné mašinérie, a to včetně obávané taktické doktríny „bleskové války“.

SSSR a „hloubková operace“
Nejmenší změny prováděl Sovětský svaz, a to zejména proto, že již prakticky disponoval svou podobou „Blitzkriegu“. Nesmíme zapomínat, že se německá taktika zrodila ve 20. letech v éře úzké vojenské kooperace se SSSR, jenž na stejném základě vyvinul svou doktrínu „hloubkové operace“. Především na ní pak byly postaveny ofenzivní plány Rudé armády na přelomu 30. a 40. let a bylo to právě operační umění, díky němuž sovětská vojska získala svá velká vítězství v letech 1943 až 1945. Nepochybný triumf Rudé armády nad Německem se pak stal základem strategie i taktiky v poválečném období a sovětská vojenská věda z něho čerpala v podstatě až do rozpadu SSSR. Výstavba sovětské armády během studené války tomu zákonitě odpovídala a toto myšlení se pak pochopitelně odráželo v řadě dalších zemí, které byly spojenci či satelity Moskvy. Sovětská doktrína dávala hlavní důraz na soustředění sil, překvapení nepřítele a (což byl vůbec nejvíce zdůrazňovaný faktor) vysoké tempo přesunů i bojových operací. Základním útočným prostředkem byly tankové a motostřelecké divize, udržovala se však i (ve II. světové válce osvědčená) myšlenka manévrujících odřadů, tzn. nezávislých bojových skupin, jež měly pronikat do hloubky území nepřítele a vést víceméně samostatnou bojovou činnost, což mohlo spolu s výsadky a diverzními akcemi zvláštních jednotek (což byla také sovětská „specialita“) značně zkomplikovat protivníkovi jeho obranné úsilí.

Jak Izrael vyhrával své války
Armáda SSSR ani armády dalších zemí Varšavské smlouvy ovšem (naštěstí) neměly možnost předvést své taktické a operační umění proti silám NATO v opravdové válce. O to větší snahu však Sověti vyvíjeli ve školení ozbrojených sil zemí třetího světa, mj. arabských. Je možné, že za jiných okolností by mohly arabské státy zaznamenávat vítězství, k jejich smůle ovšem proti nim stála země, která adaptovala a zdokonalila doktrínu „bleskové války“ asi nejlépe na světě, a to na strategické i taktické úrovni. Izraeli zřejmě vůbec nevadila historická absurdita situace, že se inspiruje armádou nacistické Třetí říše, takže špičkoví izraelští velitelé jako Moše Dajan, Avraham Adan nebo Ariel Šaron koncipovali své útočné operace převážně v duchu „bleskové války“. Skutečně dokonale to ukázaly pozemní bojové operace v šestidenní válce v roce 1967, kdy Izrael brilantním způsobem porazil naprosto zaskočené armády Egypta, Sýrie a Jordánska a obsadil Sinaj a Golanské výšiny. Izraelské tanky na několika místech prorazily statické linie Arabů a práci dokončila motorizovaná pěchota, které se beznadějně demoralizovaní Egypťané a Syřané (leckdy bez výstřelu) vzdávali. Je ale potřeba přiznat, že i Arabové se poučili, což se jim povedlo dokázat ve válce na svátek Jom Kippur v říjnu 1973, kdy se zejména Egypťanům povedlo Izraelce překvapit a manévrem prorazit jejich statickou obranu. Nedokázali však svůj úspěch rozvinout a poté podlehli izraelskému protiútoku.

Nové systémy a technologie
Z výše uvedeného samozřejmě nelze vyvozovat, že poválečné ozbrojené síly přebíraly taktiku „bleskové války“ beze změn. Zůstal zachován základní princip průniků obrněných útvarů skrz linie nepřítele a dále k jeho hlavním centrům v týlu, ale celá taktika se průběžně modifikovala, mj. kvůli příchodu nových zbraňových systémů. Velký význam mělo např. zavedení bojových vozidel pěchoty, jejichž pohyblivost, palebná síla i odolnost z nich činila ideální doprovod pro útočící tankové „klíny“. Do celé koncepce bylo třeba zabudovat i přepracovanou roli pěchoty, jejíž schopnosti dramaticky posílilo zavedení přenosných protitankových zbraní. Masivní útok „lidských vln“ se stal anachronismem a současný pěšák se pomalu, ale jistě měnil ve svébytný „zbraňový systém“. Velké změny přineslo rozšíření vojenských vrtulníků, z nichž se stal dnes již zcela nepostradatelný nástroj přepravy i palebné podpory. Pokud v minulosti byly vzdušné výsadky jen doplňkovým nebo diverzním nástrojem, nárůst možností letectva a vznik lehkých bojových vozidel (vhodných k dopravě vzduchem) způsobil, že bylo náhle možné „bleskovou válku“ rozpoutat rovnou za liniemi nepřítele. Ukázkou supermoderního „Blitzkriegu“, v němž se objevily všechny tyto nové prvky, byla „stohodinová válka“ čili operace Desert Sabre, tedy pozemní úder koaličních sil proti Iráku v roce 1991.

„Blitzkrieg“ i pro 21. století?
V této válce se však už předvedly i kvalitativně nové prvky, jež předznamenávaly další velkou transformaci válčení. Začala se rodit koncepce „digitalizace bojiště“, tj. dokonalého propojení velení se všemi jednotkami na bojišti, aby vznikla perfektní informační a řídicí „síť“, jež bude pracovat takříkajíc „jako jeden muž“. Z pohledu filozofie „bleskové války“ se ale dá říct, že je to „jen“ další logický krok, protože i německý „Blitzkrieg“ dosáhl své efektivity (resp. vysoké úrovně koordinace velení, pozemních sil a letectva) až díky širokému zavedení vysílaček (což u sovětské „hloubkové operace“ zpočátku citelně chybělo). Další významnou změnou se stala proměna charakteru konfliktů, mezi kterými začaly převládat různé mírové, humanitární nebo protiteroristické mise, v nichž se útočné operace tanků a mechanizované pěchoty nedaly příliš dobře využít. Zdálo se, že klasické války o území jsou již věcí minulosti, ale nedávné události v prostoru bývalého Sovětského svazu naznačují, že takové úsudky byly zřejmě mylné. Ruské obsazení Krymu představovalo totiž také svého druhu „Blitzkrieg“, byť vedený nikoli pomocí tanků, nýbrž pomocí neoznačených elitních vojsk a nástrojů informačního boje. Nyní můžeme jenom spekulovat, zda tato „hybridní válka“ (jak se tomuto konceptu začíná říkat) představuje základní vzorec pro „bleskové války“ 21. století.
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Strategie nebo taktika?
Pojem „blesková válka“ může být chápán dvěma způsoby. Ve smyslu strategie může jít o celý způsob vedení konfliktu, soustředěný na rychlé dosažení drtivého vítězství proti nepříteli, jenž vůbec nemá čas reagovat. Může jít o vhodnou strategii pro armádu, která je početně slabší než protivník, ale těší se vyšší technické či taktické vyspělosti. Přesným opakem „bleskové“ války by byla „vyčerpávací“ válka, která pak samozřejmě zvýhodňuje stranu s hlubším týlem a větší ekonomikou (jak ukázala mj. první světová válka). Za jistou konkretizaci „bleskové“ strategie lze pak označit „bleskovou válku“ coby vyspělou taktiku tankových, pěších, dělostřeleckých a vzdušných sil. Základní podstatou je průnik tankových sil skrze slabé místo nepřítele, načež je nepřátelská armáda po částech obkličována a ničena, zatímco obrněné formace míří k hlavním politickým, ekonomickým a vojenským centrům. Je evidentní, že strategii „bleskové války“ je možno realizovat rovněž za použití jiné taktiky. Pozoruhodným příkladem je šestidenní válka, jež byla z hlediska strategie jednoznačně „blesková“, rovněž operace pozemních vojsk Izraele dokonale ilustrují „bleskovou“ taktiku, počátek celé této kampaně však představovaly masivní letecké údery, které zlikvidovaly většinu arabských vzdušných sil ještě na zemi. Nabízí se zde paralela s počátkem německé operace Barbarossa.

Publikace: Extra Válka – II. světová Speciál 9/2014: Blitzkrieg 1939–1941

