Duel: Mussoliniho debakl:
Horské bitvy řecké a italské pěchoty

Konflikt mezi Itálií a Řeckem v letech 1940–1941 patří mezi ty části druhé světové války, které vstoupily do historie jako mimořádné kuriozity. Zdánlivě slabá řecká armáda totiž odrazila agresi a způsobila fašistickému „impériu“ trapné fiasko, a tudíž Řecko následně podlehlo až náporu daleko silnější německé armády.

Když na přelomu října a listopadu 1940 zahájila italská armáda útok proti Řecku, jen málokdo ve světě očekával, že se napadená země dokáže bránit víc než pár týdnů, než se dostaví zjevně nevyhnutelná porážka. Vývoj konfliktu byl ovšem úplně odlišný, jelikož už po několika dnech postup agresora uvázl a italské jednotky se dostaly pod značný tlak zdánlivě slabších, jenže ve skutečnosti hodně schopných a odhodlaných Řeků, a již na konci prvního týdne zahájily řecké ozbrojené síly všeobecný protiútok. Italové překotně ustupovali a na konci listopadu vstoupila řecká armáda do Albánie, odkud Italové na začátku zahájili útok, a následovaly dlouhé měsíce pozičních bojů. Situaci pokořených Italů tedy zachránila až v dubnu 1941 německá intervence a během tří týdnů následovala porážka vyčerpaného Řecka. Jak ovšem vlastně Řekové dosáhli takových úspěchů proti „papírově“ mocnějším Italům?

Zkušenosti a Metaxasovy reformy
Řecko bylo na počátku druhé světové války chudou a zaostalou zemí, která si nemohla dovolit koupit nebo provozovat větší počty moderní vojenské techniky. Současně se ale mohla chlubit něčím, co se kvůli charakteru války s Itálií projevilo jako nesmírně cenné, a to vysoce kvalitní a zkušenou pěchotou. Nesmí se totiž zapomínat, že Řecko prošlo v poměrně krátké době hned pěti velkými konflikty, a to dvěma balkánskými válkami (1912–1913), první světovou válkou, kampaní na jihu Ruska a Ukrajiny a konečně válkou proti Turecku (1919–1922). Přestože ona poslední válka skončila porážkou a zanechala hluboké stopy v řecké společnosti a politice, šlo o konflikt, který dodal armádě opravdu silného „bojového ducha“, který přetrvával i dvacet let po konci bojů. V důsledku všech těchto válek také Řecko nastřádalo vskutku rozsáhlý a pestrý arzenál pěchotní i dělostřelecké výzbroje nejrůznějšího původu, jenže většina typů dost rychle zastarala a byla natolik poruchová, že se dala jen těžko používat. V polovině 30. let tak Řecko mělo armádu sice početnou, ale naprosto nedostatečně vyzbrojenou. Pokulhával i výcvik, jenž čerpal především od Francouzů (kteří poskytovali Řekům podporu), ale vojáci byli cvičení dle požadavků minulých válek, nikoli pro to, co je skutečně čekalo. Zásadní změna proto přišla až v roce 1935, kdy se do čela země dostal diktátor Ioannis Metaxas (1871–1941). Nastolil velmi represivní režim, ale nelze popřít, že pro bojeschopnost armády udělal za několik let podstatně víc než všichni jeho předchůdci od konce první světové války. Začala kompletní reorganizace, byly zřízeny moderní velitelské struktury, zmodernizoval se výcvik, kupovaly se nové zbraně, stavěly se pevnosti (tzv. Metaxasova linie), to vše ale už nikoli ponejvíce podle vzoru Francie, nýbrž daleko spíše podle Velké Británie a Německa. Ostatně právě od Třetí říše se koupil také velký „balík“ protitankových a protiletadlových zbraní.

Pestrý arzenál pušek a kulometů
Dělostřelecká podpora však stále závisela zejména na obstarožních houfnicích a kanonech, jež většinou pocházely ještě z první světové války. Nejpočetnější byly zbraně od firmy Schneider, ačkoli Řekové vlastnili také několik vynikajících 75mm horských kanonů Škoda vz. 1915. Co se týče základní výzbroje pěchoty, dominovaly opakovačky Mannlicher-Schönauer zhotovené rakouskou společností Steyr, ačkoli řada jednotek užívala také starší pušky systémů Mauser či Lebel, a dokonce se příležitostně dalo narazit i na jednoranné pušky Gras ze 70. let 19. století. Velkou výhodu Řeků však představoval výcvik, jenž od Metaxasových reforem kladl důraz na disciplínu a přesnou střelbu, což se následně projevilo hodně pozitivně v horách, kde se vojáci často museli trefovat na poměrně dlouhé vzdálenosti. Velmi rozmanitá byla i skladba v oblasti kulometů, kde figurovala řada lehkých i těžkých typů značek Hotchkiss (nejběžnější byl lehký model z roku 1922), St Etienne a Chauchat. Řecká pěchota si určitě nejvíce chválila kulomety firmy Hotchkiss, které se i v drsném horském klimatu ukázaly jako odolné a spolehlivé a byly díky své relativně nízké hmotnosti ideální pro rychlé výpady. Ze stejného důvodu byly značně ceněné kvalitní samopaly Steyr-Solothurn S1-100, které kromě armády užívalo také četnictvo. Řecká armáda poněkud paradoxně profitovala i z faktu, že byla armádou převážně venkovské, resp. zemědělské země. Díky tomu totiž většinu branců představovali odolní mladíci zvyklí na fyzickou práci, tvrdé podmínky a zdaleka ne vždy ideální zásobování, takže v horských bojích uměli zpravidla vyjít i s málem a nestěžovali si na leckdy nevyhovující výstroj. Řecká armáda užívala ponejvíce výbavu střiženou podle britských či francouzských vzorů, byť kvalita oděvů a obuvi řeckého původu bývala občas nedostatečná. Navzdory tomu však řečtí vojáci odváděli obvykle výborné výkony a bojovali s obrovským nasazením.

Hlasité ambice a skromná realita
Také italská armáda disponovala rozsáhlými zkušenostmi, kromě těch z „Velké války“ rovněž z Habeše, Španělska a jižní Francie (neboť Itálie v červnu 1940 vyhlásila válku Francii), jenže oproti Řecku byla praktická využitelnost těchto zkušeností sporná. Habeš a Španělsko logicky reprezentovaly zcela odlišný typ terénu než hornaté Řecko a výsledky italských vojáků se tam většinou nedaly označit za zrovna ukázkové. Krátké boje proti Francii sice proběhly v Alpách, jenže o kvalitě italské armády leccos vypovídá fakt, že navzdory tomu, že se Francie už takřka hroutila pod náporem Němců, dokázala tam italský útok přesvědčivě odrazit. Ještě lze doplnit, že v dubnu 1939 provedla Itálie anexi Albánie, ta však proběhla prakticky bez odporu, takže o jakýchsi přínosných bojových zkušenostech nelze hovořit. Mussolini nikterak neskrýval velké italské ambice, jenže ty byly směrovány především do Středomoří, resp. do Afriky, a tudíž byl proces modernizace italské armády zaměřen zejména na nasazení v těchto oblastech, a nikoliv na vleklé bitvy v balkánských horách. S tím ale zase výrazně kontrastoval fakt, že průmyslové a finanční kapacity zcela zjevně neodpovídaly těmto ambicím, a proto i navzdory Mussoliniho vychloubání bylo faktem, že většina italské vojenské techniky byla zastaralá a spousta nových typů byla ve skutečnosti nekvalitní. Samozřejmě existovaly též výjimky, např. velmi podařené samopaly značky Beretta, avšak třeba standardní armádní opakovačka Mannlicher-Carcano se rozhodně nedá řadit mezi nějak zvlášť úspěšné zbraně. Je velmi příznačné, že výkony původní verze na munici 6,5×54 mm byly neuspokojivé, a tudíž byla vyvinuta verze ráže 7,35×51 mm, která měla „papírově“ lepší parametry, ovšem v praxi se ukázala jako ještě horší, takže se dále užívalo spíše starší provedení. Pro zajímavost se dá doplnit, že karabinou Mannlicher-Carcano M1891/38 ráže 6,5 mm byl zavražděn prezident Kennedy.

Potíže s italskými kulomety a děly
Podobně jako armáda Řecka měla i ta italská široké spektrum kulometů, ovšem o těch se nedá vesměs říci, že by odváděly dobré služby. Paradoxně coby lepší se v horském terénu projevily starší lehké zbraně značky Fiat-Revelli, kdežto nové kulomety Breda FM M1930 se těžko dají popsat jinak než jako veliké zklamání. Z mnoha důvodů byly nespolehlivé, poruchové, složité a málo výkonné, a dokonce není vzácný ani názor, že šlo o snad nejhorší lehký kulomet, který nějaká armáda ve druhé světové válce zavedla jako standardní typ. O trochu lépe si vedl těžký kulomet Breda M1937 ráže 8 mm, ale rozhodně nejlepší italskou pěchotní zbraň reprezentoval již zmíněný samopal Beretta M1938, ve své době široce chválený (ačkoliv se později ukázalo, že pro masovou produkci ve válečných podmínkách se příliš nehodí). Italové se oproti Řekům mohli samozřejmě pochlubit mnohem vyšší úrovní motorizace a mechanizace, i když tanky se v horách logicky moc neuplatnily, a měli rovněž podstatně silnější dělostřelectvo. Disponovali širokým spektrem kanonů, houfnic a minometů kalibru od 20 do 100 mm, takže dělostřelectvo jedné divize mohlo za minutu vypálit salvu o váze kolem 4160 tun, kdežto u řecké divize činil adekvátní údaj asi 2940 tun. Brzy se však ukázalo, že Italové nejsou právě nejlepší dělostřelci, protože jejich podpůrné jednotky vedly většinou nepřesnou a málo koncentrovanou palbu, což ve výsledku znamenalo spíše plýtvání municí. Velmi proměnlivé byly také výkony samotných vojáků, neboť např. některé elitní horské divize (jednotky Arditi a Bersaglieri) si vedly vcelku dobře, ale některé útvary řadové pěchoty měly výsledky vysloveně chabé. Zjevné bylo selhání důstojnického sboru, jehož složení stále více odráželo preferování politických hledisek (neboli fašistického přesvědčení a „správných“ kontaktů) nad vojenskými schopnostmi, což si logicky nemohlo získávat loajalitu u prostých italských vojáků.
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Řecký pěšák
Základní výcvik: 4 až 12 týdnů
Stav družstva: 8 mužů
Stav praporu: asi 1000 mužů
Stav divize: asi 12 000 mužů
Standardní puška: Mannlicher-Schönauer M1903 ráže 6,5×54 mm
Standardní samopal: Steyr-Solothurn S1-100 ráže 9×25 mm
Standardní lehký kulomet: Hotchkiss Mle 1922 ráže 6,5×54 mm

Italský pěšák
Základní výcvik: 8 až 16 týdnů 
Stav družstva: 10 mužů
Stav praporu: asi 1100 mužů
Stav divize: asi 14 000 mužů
Standardní puška: Mannlicher-Carcano M1891 ráže 6,5×52 mm
Standardní samopal: Beretta MAB M1938 ráže 9×19 mm
Standardní lehký kulomet: Breda FM M1930 ráže 6,5×52 mm

Selhání italské armády
Díky Metaxasovým reformám dovedla řecká armáda rychle zvýšit svůj mírový stav, jenž činil asi 36 000 osob, takže po mobilizaci měla kolem 250 000 vojáků ve dvaceti pěších a horských pěších divizích a dalších 200 000 mužů, kteří naplnili pět pěších brigád, jednu divizi kavalerie a jednu brigádu kavalerie. Armáda Itálie měla v téže době tabulkovou sílu asi 1 630 000 osob, jenže právě krátce před válkou s Řeckem musela demobilizovat asi půl milionu mužů, kteří se museli účastnit žňových prací. Pro invazi do Řecka bylo zpočátku určeno zhruba 95 000 Italů, resp. zhruba osm divizí, protože se nepředpokládala rychlá mobilizace protivníka, avšak řecká armáda rychle navyšovala své stavy, takže Mussoliniho generálové museli posílat další divize, jež však vesměs neměly ani zdaleka plné tabulkové počty. Celkově lze říci, že italské přípravy na invazi naprosto selhaly, protože se nepovedlo Řeky překvapit a italské zpravodajské služby odvedly skutečně špatnou práci. Jestliže Řekové byli předem varováni diplomatickými kanály a přesně věděli, co se chystá, italští špioni a analytici se dopustili ohromného podcenění Řeků. Tvrdili, že řecká armáda má špatnou morálku a nedokáže se udržet, že Řekové budou masivně dezertovat, že se nepříliš populární režim v Aténách okamžitě zhroutí nebo že se k italské akci záhy připojí Bulharsko. Nic z toho se ovšem nestalo a Italové utrpěli sérii porážek, neboť hůře vybavení, ale lépe vycvičení a odhodlaní Řekové bojovali v horách výtečně. Některé jednotky italské armády také odvedly kvalitní výkony, avšak italské ozbrojené síly jako celek (a zvláště jejich logistika a zpravodajství) tehdy ostudně selhaly.
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