Duel: Pěchota v písku:
Pouštní krysy proti Afrikakorpsu

Ačkoliv se boje na severoafrickém bojišti často zužují na tankové operace, ve skutečnosti v nich ohromně důležitou roli sehrála také pěchota. Ostatně právě kombinované operace vozidel a pěšáků patřily k příčinám prvních úspěchů Afrikakorpsu, kdežto vojáci armád Commonwealthu v tomto zpočátku zaostávali.

Kampaň Osy v severní Africe přinesla pomyslnou nesmrtelnost polnímu maršálu Rommelovi, zatímco na straně Spojenců začala stoupat hvězda maršála Montgomeryho. Oba velitelé patřili mezi zastánce tankových operací, jenže boje na Sahaře kladly obrovskou zátěž též na pěchotu, jejíž podpora byla kriticky důležitá pro tankové útoky a obranu klíčových pozic. Vojáci armád Commonwealthu (přezdívaní rovněž „Pouštní krysy“) i muži německého Afrikakorpsu museli nejen bojovat mezi sebou, ale také vzdorovat extrémním podmínkám pouště, jež jim téměř nic nepromíjely a kterým se musel přizpůsobit i výcvik.

Velmi pestrá sestava národností
Přezdívka „Pouštní krysy“ se zpočátku vztahovala jen na britskou 7. obrněnou divizi, jež coby svůj emblém užívala červenou siluetu tarbíka, malého pouštního hlodavce. Postupně se ovšem tento název v praxi rozšířil na všechny jednotky Velké Británie a států Commonwealthu, které se zapojily do boje proti Němcům a Italům v pouštních severní Afriky. Na počátku se opravdu jednalo jenom o 7. obrněnou divizi, která v létě 1940 představovala nepochybně nejkvalitnější pozemní síly, jaké Velká Británie vůbec měla. Byli to elitní vojáci, kteří absolvovali důkladný výcvik ještě před válkou, navíc mnozí z nich už delší dobu sloužili v Egyptě, takže nehostinné podmínky pouště dobře znali. Přestože již od počátku bojů proti Italům přicházely nové posily ve formě záložníků s dosti variabilní kvalitou, udržely si „Pouštní krysy“ profesionální úroveň zhruba až do poloviny roku 1941. V té době se totiž projevily značné ztráty, jež přivodily boje proti Němcům, a proto z mužstva původní 7. obrněné divize zůstalo pouze torzo, které muselo být stále doplňováno záložníky, čerstvými odvedenci a muži z útvarů teritoriální obrany, které původně vůbec nebyly určené k operacím mimo Britské ostrovy. Tyto čerstvé posily zpravidla měly výtečnou morálku, avšak s jejich výcvikem a disciplínou to bylo mnohdy horší. To často platilo také o útvarech z dominií, tzn. z Austrálie, Nového Zélandu a Jižní Afriky, jež pro boje v Africe poskytly celkem šest divizí. Naopak za nejcennější posilu byla považována 4. indická divize, v níž sloužili Indové i „bílí“ Britové a která nasbírala nejvíce zkušeností. Vedle toho se do bojů zapojily též malé kontingenty ze zemí okupovaných nacisty, např. Francouzi, Řekové, Poláci a pochopitelně Čechoslováci. Všechny tyto síly byly začleněné pod velení tzv. Western Desert Force, ze kterého se po dalším doplňování a posilování v září 1941 stala 8. armáda. Její velení v srpnu 1942 převzal Bernard Montgomery, jehož příchod do této pozice byl v podstatě symbolem fundamentálních posunů v britské taktice.

Důsledky chybné taktiky Britů
První bojové operace „Pouštních krys“ znamenaly velký úspěch, protože Britové velice rychle porazili Italy. Pochopitelně jim prudce narostlo sebevědomí, ale situace se zásadně změnila na počátku roku 1941, když do Afriky dorazily německé expediční jednotky, jež sice nebyly moc početné, avšak zcela jasně dominovaly z hlediska kvality. Brzy se tak ukázalo, že předválečný britský výcvik byl sice opravdu důkladný a profesionální, jenže v řadě ohledů prostě chybný a zastaralý. Britové výrazně přecenili schopnosti svých „křižníkových“ (tedy rychlých, ale málo pancéřovaných) tanků a pěchotě přisoudili v rámci obrněných formací jenom roli obránce týlu či nejvýše nástroje pro diverzní útoky na křídlech nebo v nočních podmínkách. Pěšáci tak byli cvičeni stylem, jenž se vlastně zase tak nelišil od zákopových bojů první světové války, což se pak projevilo mj. během bojů o Tobrúk. Síly Commonwealthu se tam dokázaly držet dlouho a usilovně, ale jakmile se Němcům podařilo linie prolomit, následoval rychlý konec. Další potíž představovaly příliš početné jednotky. Divizím se v prostorách pouště špatně velelo, a tudíž se na počátku roku 1942 přistoupilo k jejich reorganizování na brigádní skupiny, jež se osvědčily při operaci Crusader na konci roku 1941. Jako chybné bylo vyhodnoceno i „statické“ nasazení pěchoty v lineárních obranných pozicích. Od poloviny roku 1942 se pěchota Commonwealthu stále častěji převážela na automobilech. Ukázalo se, že právě motorizovaní pěšáci mohou být i výborným nástrojem pro útoky na zásobovací kolony Osy. Průběžně se cvičily i kombinované operace tanků, pěchoty a dělostřelectva, které prosazoval právě nový velitel Montgomery, pod jehož velením byly připraveny pozice u El Alameinu. Opravdu výrazně proměněná 8. armáda, která absolvovala řadu vítězství i porážek, tam bojovala „novým“ způsobem, jenž kombinoval její tradičně silné stránky i poučení z nedávných bitev.

Ne moc dobře připravení Němci
S německými expedičními silami, známými jako Afrikakorps („Africký sbor“), se dodnes pojí mnoho sporných, někdy i zavádějících tvrzení či přímo mýtů. Mj. se stále udržuje přesvědčení o vynikající německé přípravě na africkou kampaň, která údajně ostře kontrastuje s tím, jak se projevily špatné přípravy na operaci Barbarossa. Ve skutečnosti však Němci na jakékoliv boje v Africe nebyli připraveni takřka vůbec. Slavné uniformy Afrikakorpsu byly vlastně to jediné, co Wehrmacht pro tropické válčiště měl, a to ještě pouze díky tomu, že okopíroval to, co se už za první světové války používalo u císařských koloniálních vojsk. Dokonce ani vozidla nebyla pro nasazení na Sahaře nijak připravena, takže když v únoru 1941 první německé síly dorazily do Tripolisu, měly svá vozidla dosud natřená polní šedí! Sám generál Erwin Rommel se žádné operace v poušti nikdy dřív neúčastnil a takřka nikdo z jeho důstojníků ani z mužstva nevěděl, jak přesně na Sahaře postupovat. Úspěchy Afrikakorpsu tedy byly hlavně dílem improvizace a flexibility, která byla Rommelovi vlastní, a navíc značně těžily z toho, že německý výcvik byl zaměřený na samostatnost a pružnost v kombinovaných operacích tanků a pěšáků. Další velká výhoda spočívala v bojových zkušenostech německých vojáků, neboť šlo převážně o veterány z Polska a západní Evropy, tzn. dobře secvičené jednotky s výbornou morálkou. Podobně jako u Britů se však i u Němců začala situace měnit. Afrika byla z hlediska Třetí říše vždy vedlejší, v podstatě nepříliš chtěné válčiště, a ačkoli řada Rommelových vítězství pochopitelně přinesla prestiž, ze strategického hlediska se Sahara nalézala hluboko pod Sovětským svazem. Záhy se proto muselo projevit pomalejší nahrazování lidských i materiálních ztrát. Německé expediční síly v Africe dosáhly vrcholu v létě 1942, kdy měly kolem 57 000 mužů, ale lidské ztráty byly zhruba čtyřikrát vyšší než tempo jejich doplňování.

Potíže s šortkami a nový výcvik
Stejně jako v případě britských „Pouštních krys“ je také zde třeba dodat, že název Afrikakorps se zpravidla užívá poněkud nepřesně. V doslovném smyslu byl Afrikakorps „jen“ největší část svazku, který vystřídal několik názvů, např. Panzergruppe Afrika a Panzerarmee Afrika, navíc zahrnoval i některé italské jednotky, naprostá většina jeho příslušníků však celou dobu užívala jméno Afrikakorps, jež figurovalo též na nášivkách uniforem s proslavenou palmou. Na tomto místě lze také doplnit, že již zmíněné saharské uniformy Wehrmachtu, které si posléze získaly značnou proslulost a oblibu, se zpočátku netěšily příliš velké popularitě. Vojáci si stěžovali na špatný střih šortek, příliš těsné vesty či výrazné srážení uniforem po praní ve slané vodě, takže byla třeba ještě řada změn, než byla dispozici finální verze uniformy, ovšem to bylo naneštěstí až v době, kdy se Afrikakorps po několika porážkách musel stahovat. Němečtí vojáci v Africe tak museli v oboru uniforem i další výstroje často improvizovat, což činil také jejich populární velitel Rommel v oblasti taktiky. Nesmírné rozlohy Sahary záhy ukázaly, že klasické postupy, které Němci uplatnili v Evropě, fungují pouze omezeně. „Noví“ vojáci, kteří přijeli do Afriky, proto museli podstoupit ještě dodatečný výcvik, který získal formální podobu na počátku roku 1942. Vzhledem k pomalému doplňování ztrát začal Rommel prosazovat schéma „více zbraní, méně lidí“, což v praxi znamenalo cvičit muže tak, aby dokázali plnit více rolí. Pěšáci se proto učili zacházet s děly, kdežto tankisté se připravovali na to, aby bojovali jako pěchota, pokud si to situace vyžádá. Mezi další významné části výcviku se řadil mj. dálkový průzkum, orientace a navigace nebo schopnosti přežití v poušti. Naneštěstí pro Rommela i jeho následovníky však (stejně jako u uniforem) platilo, že „africký“ výcvikový program dosáhl dokonalosti až v době blížící se porážky expedičních sil. Poslední německé síly v Africe kapitulovaly v květnu 1943, ale Afrikakorps zůstává výjimečným fenoménem dodnes.
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Britský pěšák v Africe
Základní výcvik: 12 týdnů
Stav družstva: 10 mužů
Stav čety: 36 mužů
Standardní puška: SMLE Mark III ráže .303 British
Standardní samopal: Thompson M1928 ráže .45 ACP
Standardní kulomet: Bren Mark II ráže .303 British

Německý pěšák v Africe
Základní výcvik: 16 týdnů
Stav družstva: 10 mužů
Stav čety: 38 mužů
Standardní puška: Kar 98k ráže 7,92 mm Mauser
Standardní samopal: MP 40 ráže 9 mm Luger
Standardní kulomet: MG 34 ráže 7,92 mm Mauser

Srovnání a evoluce taktiky
Britové byli před válkou přesvědčeni, že klíč k vítězství reprezentují akce obrněných jednotek s rychlými vozidly, která budou flexibilně manévrovat po celém bojišti, což vypadalo logicky, jenže na nesmírných rozlohách africké pouště to samo o sobě příliš dobře nefungovalo. Tanky byly příliš rozptýlené, takže se Britům nedařilo soustředit jejich údernou sílu, a navíc většinou postrádaly podporu pěchoty. Výcvik obou druhů zbraní totiž skoro nepočítal s kombinovaným nasazením, takže pokud došlo na obléhací a obranné operace, britské obrněnce rychle ztrácely reálnou efektivitu a stávaly se snadnými cíli pro německá děla. Němci totiž záhy pochopili, že nejlepší zbraň proti osamoceným (tedy pěchotou nepodporovaným) tankům představují tažené kanony. Navíc vždycky kladli největší důraz na kombinované operace tanků a mechanizované či motorizované pěchoty. Britové se sice snažili toto schéma napodobit, avšak chyběla jim pro to vhodná vozidla a správně uvažující důstojníci. Montgomery přinesl novou taktiku, v níž byl sice přítomen důraz na manévr a kombinované operace, ale která současně počítala s použitím masivních materiálních zdrojů. Britský týl byl totiž vždy daleko silnější než německý, a tak se u El Alameinu odehrála v podstatě „opotřebovávací“ bitva, v níž sice vysoce flexibilní, ovšem materiálně slabší Afrikakorps nakonec musel prohrát.

Nemilosrdná poušť
Jestli nějaký aspekt výcviku vojsk Commonwealthu skutečně silně převyšoval kvalitu Němců, pak to nepochybně byla příprava na fungování v poušti. Nešlo jenom o všudypřítomný písek a prach, o úmorná denní vedra či překvapivé noční mrazy nebo o spoustu nebezpečných zvířat a nemocí, ale třeba i jen o prostý pohyb v poušti. Nekonečné duny totiž nenabízely takřka žádný orientační bod, a tudíž bylo velmi snadné zabloudit. Kvůli větru, písku a prachu bylo nezbytné neustále užívat ochranné brýle, avšak v písečných bouřích nepomáhaly ani ty, prach měl navíc občas fatální účinky na fungování zbraní a vozidel. Jestliže tedy v taktice platilo, že se velitelé Commonwealthu snažili čerpat od Němců, tak v oboru pomůcek a metod pro přežití na Sahaře to zpravidla bylo naopak. Obě strany se navíc inspirovaly u domorodců, takže jejich vzhled se v podstatě nikdy neřídil předpisovou ústrojní kázní.
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