Duel: Pěšáci na Sommě:
Britové a Němci v zákopovém pekle

Více než čtyři a půl měsíce trvající bitva na Sommě, nejkrvavější bitva „Velké války“, se zapsala do dějin mj. prvním nasazením tanků. Z největší části však byla střetem pěšáků, které podporovalo dělostřelectvo. Ze tří milionů Britů, Francouzů a Němců byl přibližně jeden milion mužů zabit, zraněn nebo zajat.

Velmoci Dohody plánovaly zahájit postup na Sommě někdy na konci léta 1916, německý tlak na pevnostní pásmo u Verdunu je ovšem donutil uspíšit přípravy a spustit útok už 1. července. Britská „Nová armáda“, sestavená z dobrovolníků, vyrazila proti německým zákopům, kde na ni čekali odvedenci a dobrovolníci z císařského Německa. Krvavé boje potom probíhaly až do poloviny listopadu, a ačkoliv byl jejich taktický výsledek pro obě strany dosti diskutabilní, šlo o strategicky velmi významnou kampaň, která navíc přinesla Britům i Němcům velké poučení pro další průběh konfliktu, jenž měl trvat ještě dva roky.

Vznik Kitchenerovy „Nové armády“
Předválečnou britskou armádu tvořily pluky, v nichž fungovaly prapory profesionálů, milice a teritoriální obrany. S nasazením mimo ostrovy se však původně počítalo pouze u těch prvních, z nichž byl proto následně sestaven i sbor BEF (British Expeditionary Force), tedy britské síly vyslané v roce 1914 na kontinent. Tito muži značně přispěli k zastavení německého útoku, ale BEF utrpěl tak ohromné ztráty, že předválečná britská profesionální armáda prakticky zanikla. Naštěstí pro státy Dohody ale byl britským ministrem války lord Horatio Kitchener, jenž coby jeden z mála nevěřil v rychlý konec války. Předpovídal vleklý vyčerpávací konflikt, jenž bude klást obrovskou zátěž na personální i materiální kapacity velmocí, a proto včas podnikl kroky, jež umožnily budovat „Novou armádu“. Tak se začalo říkat praporům, které nebyly postaveny z profesionálů a záložníků, nýbrž hlavně (na počátku vlastně jenom) z mladých dobrovolníků. Těch se v náborových střediscích nejdřív přihlašovaly obrovské počty, ale jak přibývalo zpráv o strašlivých podmínkách na frontě, dobrovolníků povážlivě ubývalo, a tak se i britská armáda (navzdory dlouhodobému odporu) musela uchýlit k povinným odvodům mladých mužů. To se ovšem odehrálo až v roce 1916, a tak většinu Britů na Sommě pořád ještě tvořili dobrovolníci. Těm samozřejmě chyběly reálné zkušenosti z boje, ale vyznačovali se (aspoň zpočátku) velmi dobrou morálkou a také (ačkoli se někdy tvrdí opak) kvalitním výcvikem. Ten mohl zabírat až půl roku a budoucí pěšák se v něm naučil téměř všechno, o čem se tehdy nadřízení domnívali, že to bude potřeba. Není tedy asi překvapivé, že velkou část dovedností tvořilo kopání zákopů a koordinace útoků velkých pěších jednotek. Tehdejší britská taktika totiž sázela právě na tuto cestu, jelikož panovalo přesvědčení, že tyto masivní „lidské vlny“ dokážou (spolu s mohutnou dělostřeleckou přípravou) překonat německou obranu.

Koncept „zahlcení prostoru palbou“
S tím také souvisela organizace a výzbroj britské pěchoty. Družstva, čety i roty se tak skládaly téměř výhradně z vojáků se známými puškami systému Lee-Enfield, pouze v menších počtech se v té době vyskytovaly lehké kulomety Lewis. Útvary těžkých kulometů vybavené slavnými zbraněmi značky Vickers byly organizovány až na úrovni praporu. Britská útočná taktika totiž pracovala s akcemi velkých jednotek řadových pěšáků, jež měly obsadit a pak udržet německé pozice, případně postupovat dále, zatímco na jejich místo se měly přisouvat další „vlny“. Bylo tedy nežádoucí „mísit“ tuto útočící pěchotu s jinými druhy jednotek. Tato taktika odpovídala i úrovni průměrného vojáka či poddůstojníka, jenž měl veliké nadšení, kvalitní výcvik a dobrou disciplínu, ale malé (pokud vůbec nějaké) bojové zkušenosti. Nemělo tudíž smysl žádat od něj nějakou vynalézavost a samostatnou iniciativu, která by (dle mínění vysokých velitelů) mohla ve složité situaci na frontě nadělat více škody než užitku. Nadšení dobrovolníci tak měli sklon jednat exaktně podle příruček a byli vedeni k preciznímu plnění rozkazů. Není divu, že potom docházelo k velkým selháním a strašlivým ztrátám, protože rozkazy mnohdy již neodpovídaly rychle se měnící situaci a tehdejší prostředky spojení (nejčastěji polní telefony, někdy kurýři a poštovní holubi) neumožňovaly flexibilní velení. Také v obraně kladli Britové důraz na počty, o čemž svědčí jejich doktrína „zahlcení prostoru palbou“. Ta požadovala co nejrychlejší palbu do „masy“ nepřátelských vojsk, v čemž ostatně pomáhala také vyšší kadence i větší zásobníky opakovaček Lee-Enfield. Jinou výhodu Britů reprezentovalo rozsáhlé užívání ručních granátů, s nimiž navíc jejich vojáci uměli výborně zacházet, neboť mnozí z nich měli praxi z míčových her. V jejich prospěch pracovala také efektivní logistika, a proto se britský voják obvykle těšil lepšímu zásobování než jeho nepřítel v německém zákopu.

Rychlá mobilizace Vilémových vojsk
Tento rozdíl se s postupem času projevoval více a více, protože státy Dohody mohly čerpat ze zdrojů koloniálních impérií (a posléze i z potenciálu USA), kdežto Německo bylo stále krutěji tísněno blokádou kontinentu. Němci pochopitelně o této hrozbě věděli, avšak domnívali se, že válka bude (což bylo tehdy široce rozšířené mínění) velice krátká. Právě proto také doufali, že zvítězí hlavně díky personálním kvalitám armády, o níž tvrdili, že je z tohoto pohledu nejlepší na světě. A přinejmenším v tomto hodnocení možná nebyli zase tak daleko od pravdy, protože Německo vypracovalo výcvik pravidelné armády na skutečně excelentní úroveň. Sázelo na to, co se už dříve osvědčilo Prusku, jež také zpravidla bojovalo proti početnějším nepřátelům, což vedlo k nutnosti porazit takového protivníka rychlostí a kvalitou. Mladí muži tedy absolvovali dvouletou povinnou vojenskou službu, po které odcházeli na pět let do zálohy, pak na dvanáct let do sil teritoriální obrany a nakonec ještě na šest let do zeměbrany. Vilémovo císařství takto budovalo rozsáhlý kádr vycvičených vojáků, na jehož základě mohlo v případě potřeby rychle (a navíc rychleji než kdokoliv jiný) mobilizovat početnou armádu. Pro krátké války se jednalo nepochybně o ideální řešení, vleklý konflikt na západní frontě však záhy začal na tento systém klást enormní zátěž. Ztráty děsivě narůstaly, a proto muselo vojsko povolávat nejen záložníky, ale brzy také muže z teritoriální obrany a nakonec i zeměbrany. Navíc je nutno dodat, že se od počátku formovaly rovněž dobrovolnické jednotky, např. slavný 16. bavorský záložní pluk, do kterého vstoupil také jistý rakouský malíř jménem Adolf Hitler. Většina německých vojáků za sebou už každopádně měla povinnou službu v armádě, a proto musela absolvovat jen poměrně krátký pokračovací výcvik. Veleli jim kvalitně vzdělaní profesionálové, od kterých se obvykle žádaly schopnosti nad úrovní jejích hodnosti a funkce.

Samostatnost německých důstojníků
Tento princip umožňoval nejen vyhledávat talenty pro vyšší pozice, ale i efektivně nahrazovat ztráty, protože na místo padlého důstojníka mohlo okamžitě nastoupit několik prakticky stejně kvalifikovaných velitelů. S tím souvisel i důraz na samostatnost a iniciativu, protože navzdory pověstnému „pruskému drilu“ se od německých důstojníků rozhodně nechtělo jen slepé plnění rozkazů. Ty navíc nebývaly tak podrobné jako v případě Britů, neboť obvykle určovaly jenom finální cíl a nechávaly na úsudku důstojníka a jeho štábu, jak přesně cíle dosáhnou. Jednalo se vlastně o naprostý opak přístupu Britů, protože Němci vždy věřili, že právě důstojník v poli je tím, kdo má nejlepší povědomí o situaci ve svém sektoru a dokáže přijít s nejlepším postupem pro dané podmínky. Také základní doktrína německé pěchoty v sobě měla specifický důraz na individualitu, což úzce souviselo s nejsilnější stránkou primární zbraně německého pěšáka, jíž byla puška Mauser Gewehr 98. Ta byla optimální pro přesnou palbu na delší vzdálenost, takže německý voják byl v souladu s tím vycvičený tak, aby si vždy „vybral“ jednoho nepřátelského pěšáka a vedl na něj mířenou střelbu až do jeho zneškodnění. Němci projevili vyšší flexibilitu, pokud jde o těžké kulomety, protože družstva se zbraněmi MG 08 přidělovali též velitelům na nižších stupních. Měli však nedostatek lehkých kulometů, protože jejich LMG 08/15 se začaly ve větších počtech dodávat až v roce 1917, takže v bitvě na Sommě často používali ukořistěné britské zbraně Lewis. V této bitvě ale rozhodující roli sehrála vysoká kvalita německé obrany, která sice byla po intenzivní britské dělostřelecké přípravě vážně poškozena, ale i tak většinou dokázala zastavit nápor britské pěchoty. Němci však za tuto úspěšnou obranu platili těžkými a pro ně logicky obtížněji nahraditelnými ztrátami, což byl trend, který se měl projevovat s větší a větší naléhavostí i v dalších bitvách na západní frontě.
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Britský pěšák v roce 1916
Doba základního výcviku: 5 až 6 měsíců
Stav družstva (Section): 12 mužů
Stav čety (Platoon): 50 mužů
Stav roty (Company): 227 mužů
Stav praporu (Battalion): 1007 mužů
Hlavní typ pušky: Lee-Enfield SMLE Mk III ráže .303 British
Hlavní typy kulometů: Vickers a Lewis ráže .303 British
Hlavní typ ručního granátu: Mills Bomb No 5

Německý pěšák v roce 1916
Doba základního výcviku: 3 až 4 měsíce
Stav družstva (Gruppe): 9 mužů
Stav čety (Zug): 80 mužů
Stav roty (Kompanie): 265 mužů
Stav praporu (Battalion): 1080 mužů
Hlavní typ pušky: Mauser Gewehr 98 ráže 7,92 mm Mauser
Hlavní typy kulometů: MG 08 a LMG 08/15 ráže 7,92 mm Mauser
Hlavní typ ručního granátu: Eierhandgranate Model 17

Zhodnocení a poučení
Z taktického hlediska skončila bitva na Sommě jako katastrofická krvavá remíza, protože linie se změnily pouze minimálně, ale ztráty dosáhly více než milionu mužů. Strategicky však šlo o vítězství zemí Dohody, jelikož úpornost a intenzita bojů na Sommě přiměla Němce poslat tam posily od Verdunu, kde tak německý tlak logicky polevil. Celá krutá vojenská matematika pak mluvila v neprospěch Němců, pro které znamenaly jejich enormní ztráty vážnější problém než pro Brity a Francouze, velitelé Dohody však také pochopili, že takto pokračovat nelze. Britská sázka na masové útoky pěchoty v široké linii selhala, protože se ukázalo, že ani takhle se nedá překonat kvalitně zbudovaná německá obrana, kterou navíc na útok britských pěšáků vždycky upozorňovala dlouhá dělostřelecká příprava. Projevovalo se také nepružné velení a organizace britských jednotek, jež se pak někdy ocitly bez vhodných rozkazů a bez podpory. Na německé straně se sice chválila odolnost obrany, úděsné ztráty však vedly k závěru, že je třeba se bránit pružněji. To znamenalo budovat obranu do větší hloubky a přední linii obsazovat třeba i méně početnými, ale opravdu elitními silami, jež by se podle aktuální situace buďto stahovaly, nebo naopak posilovaly. Na této bázi se pak budovala tzv. Hindenburgova linie, na kterou se Němci stáhli v roce 1917. Co se týče útoku, na Vilémovu armádu značně zapůsobilo efektivní britské používání ručních granátů a lehkých kulometů, což Němci zohlednili při vyzbrojování elitních úderných „Sturmtruppen“, tedy jednotek, jejichž nasazení v roce 1918 představovalo poslední zoufalý pokus o zlomení materiální přesily Dohody.
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