Duel: Pěšáci v Normandii:
US Army proti Wehrmachtu

V červnu 1944 se vojska západních Spojenců vylodila ve Francii a začala postup směrem na východ k předválečným hranicím Třetí říše. Německá armáda tak i na Západě přešla do obrany a čelila obrovské přesile amerických a britských sil. Jak si v tvrdých bojích ve Francii vedli příslušníci americké a německé pěchoty?

První světová válka na západní frontě byla především statickým konfliktem, ve kterém sehrála klíčovou roli palba dělostřelectva a kulometů, jež drtila masové útoky pěchoty. Také ve druhé světové válce připadla těžkým dělům a kulometům významná úloha, zatímco operace pěchoty měly výrazně odlišný charakter. V bitvách, které se v létě 1944 odehrávaly ve Francii, se proti sobě postavily dvě moderní armády, jež se vyznačovaly shodnými i rozdílnými rysy. Nakonec vítězství patřilo méně zkušené, ale mnohem lépe zásobované americké pěchotě, která porazila stále obávané, ale již z posledních sil bojující německé vojáky.

Americká dělostřelecká taktika
Během druhé světové války zformovala US Army celkem 68 pěších divizí, z nichž 47 sloužilo v Africe, Středomoří a západní Evropě. Každá taková divize měla tabulkový stav 15 245 osob a (poněkud paradoxně) se členila podle schématu převzatého od německé armády, a sice na tři pluky. Každý z pluků měl tři pěší prapory a několik podpůrných jednotek, hlavně rotu houfnic a rotu protitankových kanonů. Na úrovni divize fungovalo navíc i těžké dělostřelectvo a podle potřeby se přičleňovaly další podpůrné elementy. Na evropském bojišti proto bylo obvyklé, že pěší divize mohla počítat s praporem tanků a praporem stíhačů tanků, což znamenalo, že měla k dispozici přes sto obrněných bojových vozidel, a tudíž byla její palebná síla opravdu vysoce působivá. Z toho tedy vyplývala základní taktika Američanů, jež se opírala o jejich obrovskou převahu v dělostřelectvu. Podle odhadů generála Pattona způsobilo cca 40 % německých ztrát právě americké dělostřelectvo a podle poválečných odhadů to bylo zřejmě ještě více, dokonce možná i 80 %. Jeden důstojník se výstižně vyjádřil, že hlavním úkolem americké pěchoty není postoupit k nepříteli a zničit jej, nýbrž zajistit, aby se dělostřelecký pozorovatel dostal na další kopec. S tím souvisely také další dvě zásadní výhody Američanů, z nichž první byla logistika, neboť americký průmysl dokázal svoje „hochy“ v Evropě zásobovat takovými objemy zbraní, střeliva a zásob, které bylo beznadějně mimo možnosti Němců, ačkoli měli k dispozici velkou část průmyslu v okupované Evropě. Americké houfnice tak mohly doslova plýtvat municí, jež se stále přisunovala ve více než dostatečném množství. Druhou výhodu představovalo kvalitní rádiové spojení, jelikož v US Army byly široce rozšířené výkonné bezdrátové vysílačky, které výrazně zvyšovaly flexibilitu v boji. Právě díky malým vysílačkám SCR-536 bylo možné, aby si pěchota vyžádala okamžitou podporu od dělostřelců.

Preference pušek před kulomety
Pokud z úrovně divizí, pluků a praporů sestoupíme na nejnižší úroveň, dostaneme se k pěšímu družstvu, které mělo v tehdejší US Army standardní sílu dvanácti mužů. Kromě velitele a jeho zástupce to byli tři vojáci příslušející k lehkému kulometu M1918 BAR (Browning Automatic Rifle; střelec, pomocník a nosič munice) a konečně sedm střelců s puškami. Ti měli pušky M1 Garand na munici ráže .30-06 Springfield, vlastně první typ samonabíjecí pušky na světě, jenž se stal základní služební zbraní kterékoliv armády. Američané byli na tuto zbraň patřičně hrdí, což se odrazilo v nekritickém protežování střelců z pušek oproti kulometčíkům, přestože trend v taktice pěchoty směřoval jinam. Američané ale trvali na tom, že pěšák má přesně střílet, což samozřejmě vyžadovalo možnost nepřítele dobře vidět, právě to však v terénu západní Evropy (ani Pacifiku) nebylo nejsnazší. Výsledkem proto bylo, že ze své pušky na protivníka opravdu vypálila méně než polovina amerických pěšáků! Nepochybné ovšem je, že ti, kteří už vypálili, se ve velké většině případů opravdu trefili, jelikož důraz na přesnou střelbu prostupoval celým americkým pěším výcvikem. A ten nebyl nijak krátký, protože průměrný americký voják, jenž se v létě 1944 objevil v Evropě, měl za sebou roční či delší trénink doma nebo v Británii. Dále by se nemělo zapomenout, že většina vojáků, kteří se vylodili v jižní Francii, měla i zkušenost z reálného boje. Ta pochopitelně posilovala morálku, protože zásadně přispívala k soudržnosti jednotky. Americký voják sice většinou nastupoval do armády s nepříliš velkou chutí a bral to jako nutnou občanskou povinnost, ovšem frontové kamarádství v družstvu nebo četě postupně vytvořilo v US Army velmi silného bojového ducha. Odhodlání bojovat podporoval též blížící se konec války a u spousty vojáků nepochybně sehrála roli i nenávist, jež pramenila ze smutné možnosti vidět na vlastní oči výsledky nacistických zločinů.

Německá pěchota bez obrněnců
V červnu 1944 bylo v západní Evropě celkově asi 90 pěších divizí Osy, ale na rozdíl od velmi jasně standardizované americké divize nabízela druhá strana mnohem pestřejší obrazy. Němci totiž provedli několik reorganizací struktury, a tak řada divizí měla jen dva pluky, které se pak členily na dvojici praporů. Toto schéma se však nakonec ukázalo jako nepříliš efektivní, takže se od léta 1944 opět začaly budovat „trojkové“ divize. Bez ohledu na strukturu však platilo, že Němci doplňovali početní stavy v průběhu bojů jen málo a zpravidla nechávali divize bojovat, dokud se nezmenšily třeba jen na velikost praporů. Výsledné zbytky se na frontě spojovaly do „bojových skupin“ a teprve po téměř úplném vyčerpání sil se stahovaly do Německa, kde byla divize takříkajíc znovu budována. Tabulkový stav pěší divize činil 17 200 osob, ale jak lze asi soudit, s blížícím se koncem války se dařilo předpisové počty naplnit jen málokdy a muselo se prostě improvizovat. To se koneckonců týkalo i palebné síly, podpory a logistiky. Je nezbytné zdůraznit, že navzdory běžné představě (hojně podporované propagandistickými snímky) byla německá armáda až do konce války značně závislá na koních, kteří se starali zejména o tahání povozů se zásobami. Německá pěší divize měla stejný počet děl jako americká, jenže tato děla vesměs nabízela menší dostřel a v roce 1944 většinou trpěla nedostatkem munice, a tak Němci nemohli na svou artilerii zdaleka tolik sázet. Další rozdíl se týkal vozidel, protože Wehrmacht takřka všechny tanky přidělil svým obávaným pancéřovým divizím, kdežto pěchota se musela většinou obejít bez obrněnců. Situace se začala měnit až později a v roce 1944 měla mít každá pěší divize přidělený prapor, jenž by zahrnoval mj. rotu samohybných útočných děl řady StuG a rotu stíhačů tanků řady Marder. Stejně jako v případě mužstva a děl však platilo, že u mnoha divizí zůstalo jen u plánů či daleko menších počtů vozidel.

Obávané „Hitlerovy pily“ v boji
Vedle představy o vysoké úrovni motorizace je vhodné vyvrátit i omyl, jenž se týká vysílaček. Wehrmacht sice disponoval kvalitním bezdrátovým spojením, avšak tyto vysílačky přiděloval většinou jen vysokým velitelům, tankovým jednotkám a letectvu. Pěchota se tedy až do konce války spoléhala zpravidla na polní telefony, případně kurýry na motocyklech nebo na jízdních kolech, což efektivitě během manévrových bojů pochopitelně příliš neprospívalo. Pokud jde o sestavu a taktiku nejmenších jednotek, tak německá armáda vybudovala svoje družstvo o osmi mužích takříkajíc „kolem“ univerzálního kulometu MG 34 (později MG 42), jenž měl obsluhu dvou vojáků. V družstvu dále působil velitel a pět střelců, jejichž zdaleka nejčastější zbraní až do samého konce války byla opakovačka Mauser Kar 98k ráže 7,92 mm. Postupně přibývalo i samopalů MP 40 a potom i útočných pušek StG 44, ale tyto zbraně putovaly převážně k jiným druhům jednotek a na východní frontu, a tudíž průměrný německý voják na západě bojoval po většinu času s puškou, která se téměř shodovala s tou, jakou za „Velké války“ zřejmě používal jeho otec. O to vyšší úroveň měly ovšem kulomety, kterých se Američané hodně báli a kterým (kvůli vysoké kadenci) říkali „Hitlerovy pily“. Ačkoli tyto zbraně byly vytvořeny zejména pro útok, v závěru války si skvěle vedly i v obranných bojích. Právě takový charakter bojů ostatně pracoval výrazně ve prospěch Němců, kteří dovedli západním Spojencům i Rudé armádě klást tuhý odpor až do konce války. Na tomto místě je navíc nutno zdůraznit, že většina jednotek na západní frontě měla slabší úroveň a sama německá armáda je zpravidla hodnotila jako vhodné jenom pro obranu. S postupem času logicky klesala i německá morálka, a přestože zmenšující se počet nacistických fanatiků bojoval skutečně až do posledních dnů války, stále více Němců si pak přálo už jen co nejrychlejší konec válečných hrůz.
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Pěchota US Army
Doba pěchotního výcviku: rok nebo více
Doba velitelského výcviku: 3 měsíce
Počet příslušníků družstva: 12 mužů
Počet příslušníků divize: 15 245 mužů
Počet lehkých a těžkých houfnic divize: 48
Počet bojových vozidel divize: přes 100
Základní typ pušky: M1 Garand ráže 7,62×63 mm
Základní typ kulometu: M1918 BAR ráže 7,62×63 mm

Pěchota Wehrmachtu
Doba pěchotního výcviku: 6 až 8 týdnů
Doba velitelského výcviku: 10 týdnů
Počet příslušníků družstva: 8 mužů
Počet příslušníků divize: 17 200 mužů
Počet lehkých a těžkých houfnic divize: 48
Počet bojových vozidel divize: okolo 24
Základní typ pušky: Mauser Kar 98k ráže 7,92×57 mm
Základní typ kulometu: Mauser MG 34 ráže 7,92×57 mm

Zhodnocení a poučení
Americká pěší divize působila „na papíře“ jako slabší než německá, jenže ve skutečnosti měla výrazně vyšší bojovou hodnotu. Vysvětlením je fakt, že na rozdíl od německé byla kompletně motorizovaná, kdežto nemalý počet Němců musel pečovat o koně, bez kterých by se německá logistika rychle zhroutila. Postup Američanů samozřejmě také závisel na logistickém „ocasu“, jenže ten tvořily prakticky výhradně automobily. US Army se tedy těšila téměř neomezenému přísunu střeliva a dalšího materiálu, který chrlily americké továrny. Díky tomu obdržela každá americká pěší divize i množství obrněných vozidel, které bylo čtyřikrát až pětkrát větší než to, které (a to navíc pouze teoreticky) dostala divize německá. Americká převaha v dělostřelectvu a vysílačkách logicky formovala taktiku, jejíž ústřední prvek tvořila právě děla, jejichž střelba drtila německá postavení. Obvyklé tvrzení, že nezkušení Američané v západní Evropě vyhráli nad daleko zkušenějšími Němci jen díky své materiální převaze, je ale trochu zavádějící. Řada Američanů v jižní Francii už měla zkušenosti z boje z Afriky či Itálie, kdežto většina prostých vojáků Wehrmachtu v „západních“ divizích boj dosud nezažila, přestože jim povětšinou veleli zkušení důstojníci. Navzdory slabší kvalitě personálu německých divizí ve Francii se ale musí konstatovat, že z hlediska výzbroje a taktiky družstva hráli prim Němci, kteří dříve rozpoznali potenciál univerzálního kulometu. Americká zbraň BAR zajisté nebyla špatná, avšak dlouhým zničujícím dávkám z „emgéček“ jednoduše konkurovat nedovedla. Správnost přístupu Němců ostatně nejvíce demonstruje fakt, že jej převzala US Army, jež se po válce rozhodla přezbrojit a přeorganizovat své pěší družstvo podle německého vzoru.
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