Duel: Pod rozpálenou ocelí:
Britští a němečtí tankisté v severní Africe

Severoafrické bojiště mělo ve druhé světové válce pouze vedlejší postavení, přestože jeho reálný význam pro udržení britského impéria a pro tlak na Osu z jihu byl zásadní. Stalo se i prostředím pro rozvoj taktiky tanků, tankisté Jeho Veličenstva i Třetí říše však záhy zjistili, že skutečnost se od příruček značně liší.

Poměrně často se vyskytuje tvrzení, že německá armáda nebyla vůbec připravena na extrémní podmínky, s nimiž se setkala v Sovětském svazu, kdežto na své operace v Africe se připravila perfektně. Skutečnost ovšem byla taková, že první příslušníci jednotek Afrikakorps nevěděli o poušti a jejích nástrahách takřka nic. Britští vojáci v Egyptě na tom byli zákonitě lépe, protože v tomto prostředí již nějakou dobu působili, ale jejich slabinou byla taktika, ačkoli také Němci byli nuceni improvizovat. Ostatně právě schopnost pružné improvizace byla tím, co se nejvíce podílelo na prvních vítězstvích německých expedičních vojsk, zatímco Britové museli bojovat nejen s nepřítelem a krutými podmínkami Sahary, ale také s důsledky své nepružné personální politiky, která ostatně poškodila celou britskou armádu.

Tankisté jako nepočetná elita
Jelikož Velká Británie v první světové válce použila tanky coby vůbec první země světa, mohl se její Královský tankový sbor (Royal Armoured Corps) chlubit výjimečnou tradicí. Navzdory tomu však v meziválečném období značně trpěl kvůli finančním škrtům i technickým chybám, protože většina britských tanků z této éry se uplatnila spíš coby odstrašující příklady. Tankisté se však stále těšili relativně vysoké prestiži a trochu paradoxně těžili rovněž ze skutečnosti, že Velká Británie (na rozdíl od většiny evropských zemí) zrušila povinné odvody a vsadila pouze na malou armádu profesionálů. Tuto koncepci hájil také „otec“ britské tankové taktiky, slavný J. F. C. Fuller, který tvrdil, že tankisté mají vytvořit nepočetnou elitu, která jako jediná dokáže kvalitně obsluhovat moderní bojová vozidla. Do značné míry tedy navazoval na étos britských kavaleristů z časů královny Viktorie, jenže takový přístup se hodil do mírových časů, popř. do „malých“ koloniálních konfliktů, nikoliv do masových globálních válek 20. století. Britové již v roce 1939 obnovili povinné odvody, jež (na rozdíl od roku 1916) neprovázelo žádné váhání, a tudíž původní předválečné profesionální jádro se zálohami tvořilo brzy jen menšinu, protože armáda se rychle zvětšovala. Platilo to také o tankistech, kteří však museli zpočátku „bojovat“ o technicky schopné odvedence, jelikož většina ambiciózních mladých mužů chtěla vstupovat spíše do námořnictva nebo letectva, kdežto na pozemní armádu mnozí z nich hleděli s určitým pohrdáním, ač tankové síly díky návaznosti na tradice kavalerie tvořily i určitou výjimku. Tím prvním, čím musel nový tankista Jeho Veličenstva projít, byl základní armádní výcvik, jenž se před válkou odehrál za šest až devět měsíců. Následoval třítýdenní řidičský kurs, jelikož v oné době byla znalost řízení automobilů mnohem méně rozšířená než dnes, takže jen málo nových odvedenců již dovedlo obsluhovat motorová vozidla.

Důsledky společenské bariéry
Následovalo šest týdnů specializovaného výcviku podle funkce konkrétního vojáka v osádce a jako závěr čtyři týdny společného výcviku, z něhož měly (teoreticky) vzejít připravené osádky tanků. V roce 1939 byl však výcvik značně zkrácen a zároveň se rozšířily výcvikové kapacity, což výmluvně dokládá i fakt, že v meziválečných časech vycházelo ze střediska v Bovingtonu každý rok několik stovek nových tankistů, ale v roce 1939 už jich bylo okolo 1450 a o tři roky později narostl tento počet na více než 20 000 mužů ročně. Výcvik byl fyzicky velmi náročný, což platilo též pro důstojníky, kteří však přicházeli do armády zcela jinou cestou. Důstojnický sbor totiž před válkou přibližně z 85 % tvořili absolventi soukromých škol, tzn. mladí muži ze šlechtických (a)nebo bohatých rodin, kteří se vzdělávali na Královské vojenské akademii, byť i na ně se kladly velké fyzické nároky. Urozený původ a bohatství ale samozřejmě vypovídaly jen málo o reálných vojenských dovednostech, a proto zhruba čtvrtina adeptů v důstojnických kursech neuspěla. Válka však armádu donutila (ačkoliv neochotně) změnit tento přístup, takže mezi důstojníky zamířila sociálně daleko pestřejší skladba mužů. Mladíci ze soukromých škol se tak brzy ocitli v menšině, ale podíl neúspěšných adeptů na důstojníky klesl na 8 %. Armáda musela změnit i pohled na výuku taktiky, jelikož původně se tomuto umění učili jen důstojníci a muži v kursech tankových velitelů, jenže to pak samozřejmě působilo potíže, když se měl do pozice velitele dostat muž z jiného kursu. Výuka taktiky byla navíc příliš teoretická a většinou se odehrávala u map a tabulí, nikoli v terénu. Výsledkem byl fakt, že někteří důstojníci neměli správné představy o tom, co „jejich“ tanky dokážou a co ne. Pokud se k tomu připočítala i ona slábnoucí, jenže stále existující společenská bariéra mezi důstojníky a mužstvem, je zjevné, že nepřítel rozhodně nebyl pro Brity jediným problémem.

Velký zájem o prestižní složku
Německé tankové vojsko se v řadě ohledů nacházelo v opačné situaci. Do roku 1935 existoval jen nepočetný Reichswehr, protože Versailleská smlouva zakázala Německu povinnou službu, ovšem německý výcvik byl pojat tak, aby každý voják mohl sloužit na pozici o stupeň vyšší, a tudíž mohl stotisícový Reichswehr fungovat jako základ skvělého důstojnického sboru. Přesně to se také stalo v roce 1935, když Hitler obnovil povinnou vojenskou službu. Od počátku silně podporoval tankové vojsko, jež se ve Wehrmachtu stalo jednou z nejprestižnějších složek, což vedlo k enormnímu zájmu rekrutů. Panzerwaffe si tudíž mohla vybírat a samozřejmě těžila též z postupné militarizace německé společnosti. Nacistický režim nejprve posílal mladé muže do tzv. Říšské pracovní služby, kde získávali první základy vojenské disciplíny, a tankové vojsko mělo navíc možnost využít toho, že tisíce mladých Němců prošly tzv. Národně-socialistickým motoristickým sborem (NSKK), kde se připravovali k řidičským zkouškám. Do počátku války připravil přes 200 000 lidí, což byl pochopitelně dobrý kádrový základ pro osádky vojenských vozidel včetně tanků. Mladí muži, kteří se přihlásili dobrovolně, si mohli vybrat, k jaké složce chtějí nastoupit, zatímco po přihlášení na povolávací rozkaz tuto možnost neměli, a proto není překvapivé, že u tankového vojska drtivě převažovali právě dobrovolníci. Museli však nejdřív projít základním vojenským drilem, který byl shodný pro všechny složky. Zpočátku trval čtyři měsíce, ale v průběhu války se samozřejmě zkracoval, což platilo i o tankovém výcviku, který byl nejprve také zhruba čtyřměsíční. Poslední fázi představoval specializovaný výcvik, jenž se lišil podle pozice v osádce (velitel, střelec, nabíječ, radista, řidič), ale německý systém dbal na to, aby každý voják znal také základy práce svých kolegů.

Podpora samostatné iniciativy
Díky tomu mohl v případě potřeby zastoupit zabitého nebo zraněného spolubojovníka, a navíc se tak pochopitelně zvyšovala celková efektivita osádky jako dobře secvičeného týmu. Tím se německý výcvik také zásadně odlišoval od výcviku v ostatních armádách, protože Němci měli za to, že čím dříve se sestaví pětičlenná osádka, tím vyšší bude její efektivita v boji, zatímco u jiných armád se osádky formovaly někdy dokonce až během přesunu na frontu. Nadále platilo také pravidlo, že každý voják by měl být připravený sloužit na pozici o stupeň vyšší, a vždy se podporovala i samostatná iniciativa. To ostatně ilustrovala také skutečnost, že každý německý tank měl obousměrnou radiostanici, takže mohl přijímat i vysílat, kdežto ve většině armád měl vysílací aparaturu pouze velitelský tank, ostatní obrněnce v četě mohly jenom přijímat. Němci tak vytvořili nesrovnatelně efektivnější systém, jelikož každý tank mohl kdykoli nahlásit svoji pozici a každý mohl v případě potřeby fungovat coby velitelský. Tomu odpovídal také fakt, že všichni tankisté obdrželi i základní taktický výcvik. Mezi veliteli nejprve zákonitě dominovali důstojnici Reichswehru, kteří měli vesměs šlechtický původ a pokusili se navazovat na tradice německých husarů, od nichž Panzerwaffe ostatně přebírala i část symboliky (zejména slavnou lebku), nacistický režim však velmi tlačil na rozbíjení sociálních bariér, takže záhy byli rychle povyšováni i mladší adepti na velitelské funkce. Němečtí tankisté nasbírali ohromně hodnotné zkušenosti v Polsku a Francii, avšak vyslání do severoafrické pouště přinášelo zásadní změnu, protože zdaleka ne všechny poznatky z Evropy se tam daly využít. Na specifika tohoto bojiště nebyli němečtí tankisté připraveni, takže po svém vyslání na Saharu počátkem roku 1941 měli nejrůznější potíže, museli se učit takříkajíc „za pochodu“ a až v roce 1942 byl rozběhnut nový výcvikový program zaměřený přímo na operace v poušti.
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Britský tankista v Africe
Osobní revolver: Enfield No 2 ráže .38
Průměrná doba výcviku: 10 měsíců
Stav čety: 5 tanků
Stav eskadrony: 20 tanků
Stav pluku: 62 tanků

Německý tankista v Africe
Osobní pistole: Luger P 38 ráže 9 mm
Průměrná doba výcviku: 12 měsíců
Stav čety: 4 tanky
Stav roty: 17 tanků
Stav praporu: 68 tanků

Kdo byl lépe připraven na Saharu?
Výcvik německých tankistů na počátku války byl nepochybně kvalitnější než britský, k čemuž je třeba přidat též rozsáhlé zkušenosti vítězné Panzerwaffe z prvních kampaní. Britové naopak udělali řadu chyb, protože jejich výcvik byl příliš schematický, sociální bariéry se projevovaly v neefektivním výběru personálu a zavádějící byly i představy o taktice. Obě strany zjistily, že prosté přenesení postupů z Evropy do ohromných rozloh africké pouště nefunguje. Prostor pro manévry byl příliš velký, koncentrace sil byla dosti problematická a vysoce náročné bývaly už samotné přesuny, protože v poušti většinou chyběly orientační body, a tudíž v Evropě obvyklá navigace s pomocí mapy a kompasu selhávala. Život samozřejmě komplikoval všudypřítomný písek a prach. Britové měli výhodu díky tomu, že v poušti působili delší dobu, zatímco Němci neměli zkušenosti v podstatě žádné, takže vojáci Afrikakorpsu dostali pouze krátké školení od cestovatelů, kteří Saharu navštívili. Údajná připravenost Wehrmachtu na činnost v Africe není ničím jiným než mýtem, což dokazuje i fakt, že když Němci dorazili na Saharu, měli na svých tancích stále nátěr polní šedi! Jedinou vhodnou výbavou byly slavné pískové uniformy, ovšem ty byly vyrobeny podle vzoru uniforem koloniálních vojsk Schutztruppe z první světové války (a i tak měly několik nedostatků). Ani Erwin Rommel, ani nikdo z jeho štábu nevěděl o bojích v poušti prakticky nic, avšak (na rozdíl od Britů) byli daleko ochotnější improvizovat, zkoušet a pružně modifikovat různé taktické postupy. Hlavně díky tomu opakovaně porazili početnější Brity, což změnil až příchod maršála Montgomeryho a rostoucí dodávky od USA, protože pak mohli Britové přejít k „vyčerpávací“ strategii. Němce tak nakonec udolala zejména materiální převaha (což se potom koneckonců opakovalo i na východní a západoevropské frontě), ovšem sami němečtí tankisté se projevili jako opravdoví mistři.
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