Duel: Krutá válka v Indočíně:
Francouzská Cizinecká legie a Viet Minh

Válka, která vypukla v Indočíně nedlouho po japonské kapitulaci, byla pozoruhodná mj. tím, že v ní došlo k proměně původně partyzánského hnutí v regulérní armádu. Hlavním protivníkem organizace Viet Minh byli na francouzské straně muži Cizinecké legie, mezi kterými tehdy převažovali němečtí váleční veteráni.

Takřka v každé diskusi o konfliktu v Indočíně dříve či později dojde na ohromně kontroverzní knihu, která nese název Ďábelská garda. Líčí osudy bývalých členů Waffen-SS, kteří vstoupili do řad Cizinecké legie a strávili několik let v bojích v Indočíně proti organizaci Viet Minh, jež pro ně (jak tvrdili) představovala nepřítele v podstatě identického se Sovětským svazem. Stále se debatuje o pravdivosti tohoto textu, nepochybné však je, že Francie v Indočíně hodně těžila z velkých zkušeností německých veteránů, kdežto Viet Minh absolvoval transformaci ze slabé a zpočátku málo efektivní partyzánské organizace na pravidelnou ozbrojenou sílu, jež se těšila rozsáhlé a všestranné podpoře ze strany Pekingu a Moskvy.

Postupné rozhořívání konfliktu
Území nazývané Indočína (dnešní Vietnam, Kambodža a Laos) bývalo kolonií Francie, ovšem ta se jej za druhé světové války musela vzdát ve prospěch Japonska, proti Japoncům však brzy pozvedla zbraň řada partyzánských skupin. Nejsilnější pozice měla Vietnamská lidová armáda spojená s ilegální vládou, kterou vedl Ho Či Min, kdežto vojenským velitelem byl Vo Nguyen Giap. Takticky ne příliš schopný, avšak nemilosrdný vůdce dokázal využít mocenského vakua po japonské kapitulaci. Hnutí Viet Minh tak získalo velké zásoby francouzských a japonských zbraní a na konci srpna 1945 jeho jednotky vpochodovaly do Hanoje. Ho Či Min poté vyhlásil samostatnost Vietnamu a dohodl se s čínskými jednotkami, které působily na severu, avšak již v říjnu 1945 se na jihu vylodila francouzská vojska. Na začátku následujícího roku dorazila na sever a mezi oběma stranami začalo vyjednávání, atmosféra však byla stále napjatější, protože Viet Minh sbíral vojenskou sílu a ovládal stále více měst a vesnic. Stále častěji tedy docházelo k přestřelkám s Francouzi a v listopadu 1946 vypukl otevřený boj. Generál Giap měl tehdy asi 30 000 mužů v pravidelných jednotkách, ale počet partyzánů a podporovatelů byl samozřejmě mnohonásobně vyšší. Do Indočíny tedy mířily i další francouzské expediční jednotky, které se oficiálně jmenovaly CEFEO (Corps Expéditionnaire Français en Extréme-Orient). Na počátku šlo o relativně malé počty, jelikož osvobozená Francie si prostě nemohla dovolit víc, ale s tím, jak intenzita bojů narůstala, posilovaly také útvary CEFEO, a tudíž nakonec pod francouzskou vlajkou sloužilo v Indočíně více než 200 000 osob. Vietnamci obvykle všem říkali „legionáři“ a byla to právě Cizinecká legie, jež v bojích získala největší věhlas, ve skutečnosti však tvořili její příslušníci jen malou část (max. 30 000 mužů) celého stavu CEFEO. Většina tak připadala na vojáky z metropolitní Francie a afrických kolonií (zejména Alžírska a Maroka) a později se významně navyšovaly počty vojáků místního původu.

Němečtí vojáci jako páteř Legie
Francouzskou Cizineckou legii (FCL) tehdy tvořilo celkově devět pluků (z toho sedm pěších a dva jízdní, fakticky lehké obrněné) a dva výsadkové prapory. V knížce Ďábelská garda se píše mj. o tom, že součástí byl také „německý prapor“ (kolem 900 mužů), ve kterém sloužili pouze veteráni z Wehrmachtu a Waffen-SS. V doslovném smyslu to patrně pravda nebyla, protože je dobře známo, že FCL se vždy snažila budovat útvary národnostně maximálně smíšené, jelikož proslulý „duch Legie“ měl potlačit všechny případné resentimenty, jenže pokud jde o samotné počty Němců v řadách legionářů, pak kniha zůstala naopak velmi daleko za skutečností. Pořád nejsou (a asi nikdy nebudou) k dispozici úplně přesná a spolehlivá čísla, protože mnozí Němci se prohlašovali např. za Alsasany, Švýcary a Belgičany, ale současné odhady hovoří o tom, že celkově mohli Němci v některých obdobích tvořit více než polovinu (!) stavu FCL v Indočíně. Kromě veteránů z druhé světové války však mezi nimi bylo i mnoho mladých Němců, kteří se dali k Legii ve snaze nalézt perspektivy lepší, než jaké jim nabízela jejich zničená vlast. Vedle nich sloužilo rovněž mnoho Bretonců, Korsičanů a alžírských Francouzů, neboť do FCL mohl vstoupit téměř každý, byť velení preferovalo cizince, resp. osoby nepocházející z metropolitní Francie. Každý nový legionář musel prodělat základní výcvik v Alžírsku, jenž se pochopitelně neobešel bez rychlého zvládnutí francouzštiny, byť o lecčems vypovídá i fakt, že část výcviku se v některých turnusech odehrávala i v němčině. Výcvik byl velmi tvrdý, na pohled možná až krutý, ale vždy vysoce praktický a zaměřený na reálné dovednosti. Již v úvodní fázi si zkušení instruktoři všímali zvláště nadaných mužů, kteří poté dostali nabídku stát se důstojníky. Jejich další kariéra mohla zahrnovat pozici instruktora, přestože většina se rozhodla pro lépe placená místa v bojových jednotkách a odjížděla do Indočíny.

Tři stupně organizace Viet Minh
Viet Minh se zrodil coby typické „revoluční“ partyzánské hnutí, jež vsadilo na silnou podporu místního obyvatelstva. Dokonce lze konstatovat, že loajální (nebo aspoň trochu sympatizující) civilisté na indočínském venkově představovali téměř „základní kámen“ jeho struktury. Běžná představa o muži, jenž přes den vypadá jako mírumilovný rolník, kdežto po soumraku se mění na odhodlaného partyzána, je ovšem velmi zjednodušená. Prostí vesničané totiž znamenali pro Viet Minh především životně důležitou týlovou podporu, jelikož mu zajišťovali mj. potraviny, dopravu, zdravotní péči a samozřejmě získávání informací. Jenom malá část vesničanů se dala do služeb milice, která tvořila důležitou součást hnutí Viet Minh. Právě tito muži (a také ženy) nejvíce odpovídají výše popsané představě, protože pokračovali v civilním životě, kromě toho se však „na částečný úvazek“ účastnili i bojových akcí. Jejich úroveň však většinou stačila jen na méně náročné sabotážní akce. Hlavní sílu v bitvách proti Francouzům tedy tvořily jednotky mužů, kteří v organizaci Viet Minh působili jako regulérní vojáci. Zpravidla ale měli za sebou postup z „nižších stupňů“ hnutí, tzn. z řad podpory či milice, kde si jejich schopností povšimli vojenští velitelé nebo straničtí funkcionáři. Celkově výrazně převládali obyvatelé nížin, neboť muži z horských kmenů (známí též pod přezdívkou „Montagnards“) vesměs jevili malý zájem o komunistické ideje (a proto později mnohdy bojovali na straně Američanů proti Vietkongu), ačkoli někteří se zlákat nechali a stali se vynikajícími bojovníky Vo Nguyen Giapovy armády. Je ale nutno zdůraznit, že průměrný voják hnutí Viet Minh byl původem většinou negramotný a málo vycvičený vesničan, jehož největší výhody reprezentovalo odhodlání, znalost místního prostředí a fyzická odolnost. Také po stránce vybavení se nejdříve nemohl měřit s legionářem, ovšem právě to se začalo v roce 1950 dramaticky měnit.

Pestrá sestava zbraní a výstroje
Viet Minh zpočátku disponoval bizarní a neuvěřitelně pestrou směsí výzbroje a výstroje, která zahrnovala pozůstatky po Francouzích, kořist od Japonců, dodávky od čínských nacionalistů a v neposlední řadě to, co během druhé světové války dodali Američané. Značný počet zbraní si Viet Minh pořídil i na černém trhu, což financoval z obchodů s opiem. V roce 1950 ale začaly přicházet rozsáhlé dodávky z Číny, kde komunisté v roce 1949 zvítězili v občanské válce. Pro Viet Minh poskytovali především opakovačky Typ 24, což nebylo nic jiného než čínská kopie československé pušky vz. 24 systému Mauser, byť Viet Minh samozřejmě stále běžně užíval i sovětské Mosiny, japonské pušky Arisaka či opakovačky MAS ukořistěné Francouzům. Coby hlavní typ kulometu se také etabloval československý produkt, a to ZB-26/30, kromě něhož se používaly rovněž zbraně Bren a BAR. Čínské dodávky obsahovaly i samopaly Typ 50, jak byl nazýván „klon“ sovětské zbraně Špagin, běžně byly vidět též americké samopaly Thompson a M3. Standardní puškou FCL byla opakovačka MAS 36, ovšem na počátku panoval nedostatek těchto zbraní, a proto nejprve převládaly zahraniční opakovačky, mj. britské Lee-Enfield nebo americké Springfield. Od USA pocházely i samopaly Thompson a kulomety Browning, ačkoli standardními typy těchto kategorií zůstávaly francouzské zbraně MAT 49 a FM 24/29. Kromě ručních zbraní byla podpora USA vysoce významná i v oboru obrněných vozidel či vysílaček, kdežto pro Viet Minh znamenala pomoc ze strany Pekingu zásadní zlepšení v kategorii osobní výstroje. Jeho muži totiž obdrželi velké zásilky typických zelených uniforem, a proto konečně přinejmenším vypadali jako armáda, a Číňané jim značně vypomáhali také s výcvikem. USA i ČLR chápaly boje v Indočíně v zásadě jako součást konfliktu, který se tehdy odehrával rovněž v Koreji, takže na podpoře spojenců skutečně nešetřily.
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Příslušník Cizinecké legie
Základní výcvik: 6 měsíců
Stav družstva: 13 mužů
Stav praporu: 820 mužů
Stav pluku: 3000 mužů
Standardní puška: MAS Modèle 36 ráže 7,5×54 mm
Standardní samopal: MAT Modèle 49 ráže 9×19 mm
Standardní kulomet: FM Modèle 24/29 ráže 7,5×54 mm

Partyzán hnutí Viet Minh
Základní výcvik: 3 měsíce
Stav družstva: 12 mužů
Stav praporu: 710 mužů
Stav pluku: 2500 mužů
Standardní puška: Typ 24 ráže 7,92×57 mm
Standardní samopal: Typ 50 ráže 7,62×25 mm
Standardní kulomet: ZB-26/30 ráže 7,92×57 mm

Evoluce taktiky obou stran
Na počátku byly jednotky FCL rozmístěny po celé Indočíně nejvýše v síle praporů a staraly se o zajištění lokálních pozic jako tzv. sektorové síly. Jen menší část fungovala jako mobilní síly, které se účastnily útočných operací. Důležitou součást úkolů samozřejmě tvořil také doprovod konvojů po celkově hodně špatné síti cest. Viet Minh se zpočátku omezoval na přepady těchto konvojů, popř. pokusy o útoky na bráněná stanoviště, různé sabotáže apod. Taktika obou stran tudíž ve výsledku spíš napomáhala udržování něčeho, co se nyní popisuje jako „konflikt nízké intenzity“. Změny se dostavily až od roku 1950, protože hnutí Viet Minh se po stránce kvality výcviku, výzbroje a výstroje začalo rychle zlepšovat, na čemž měla ohromný podíl podpora ze strany „rudé“ Číny. Jeho akce se tak stávaly promyšlenějšími a efektivnějšími, Francouzi měli stále větší ztráty a válka se protahovala, v roce 1951 však síly CEFEO získaly nového velitele. Generál Jean de Lattre sice velel krátce, protože o rok později podlehl rakovině, avšak i přesto prosadil výrazné změny. Obrannými úkoly byly pověřeny útvary loajálních Vietnamců (z nich se později vyvinula armáda Jižního Vietnamu), zatímco prapory legionářů byly poskládány do trojic, čímž vznikly tzv. mobilní skupiny. Jejich dopravu a palebnou podporu zajistila obrněná vozidla z USA, takže velení CEFEO mělo konečně k dispozici rychlé úderné síly, které mohlo flexibilně nasadit podle potřeby. Ve Francii však narůstala nespokojenost s tímto konfliktem a velitelé se poté dopustili několika chyb, které vedly k porážce u Dien Bien Phu. Legionáři sice bojovníky z hnutí Viet Minh kvalitativně předčili, avšak tato válka se stala první výstrahou, že vyspělá armáda ještě nemusí znamenat záruku vítězství.

Publikace: Válka Revue 4/2019

