Duel: Saharské peklo:
Američtí a němečtí vojáci v Tunisku

Začátek roku 1943 zastihl síly Osy v Africe v nepříliš záviděníhodné situaci, jelikož proti nim ze dvou stran postupovali Britové a Američané. Mezi německými generály vzrůstaly neshody v tom, jak této přesile vzdorovat, kdežto dobře zásobení, avšak dosud nezkušení Američané teprve hledali správné taktické postupy.

Na podzim 1942 utrpěly německé a italské síly těžkou porážku u El Alameinu, po níž zahájily ústup na západ. Naneštěstí pro ně však záhy proběhla operace Torch, tzn. spojenecké vylodění v Alžírsku, takže další početné britské a americké síly směřovaly vojskům Osy naproti. Němci a Italové se tudíž vydali do Tuniska, aby zkrátili zásobovací trasy z Itálie, jelikož právě otázka logistiky se v celé africké kampani projevila jako rozhodující. Americká armáda měla v tomto smyslu evidentní výhodu a její vojáci se vesměs těšili dobré morálce, ale postrádali zkušenosti a jejich důstojníkům chyběly velitelské dovednosti. Američané tedy na začátku utrpěli několik porážek, ovšem situace se měla záhy dramaticky změnit.

Slabiny amerických důstojníků
Do bojů, jež během února a března 1943 probíhaly v Tunisku, se zapojily především tři divize US Army, a sice 1. pěší, 34. pěší a 1. obrněná, které tvořily hlavní složky II. armádního sboru. Velel mu generálmajor Lloyd R. Fredendall, jehož lze do značné míry popsat jako symbolické ztělesnění předností i nedostatků US Army v těchto časech. Nepochybně měl kvalitní vzdělání a dobře zvládal štábní práci, avšak byl někdy až absurdně opatrný, postrádal útočného ducha a nedůvěřoval svým podřízeným, jenže to platilo také obráceně. Ve výsledku tak nezdravě často zasahoval do taktických rozhodnutí i na daleko nižších velitelských úrovních, a tudíž jednotky pod jeho velením trpěly značnou nepružností. Americká armáda jako celek byla tehdy početná a neustále se zvětšovala, jelikož USA byly koneckonců už přes rok ve válce, ačkoli výcvikový systém pracoval s hodně proměnlivými výsledky. Od března 1942 totiž skončil centralizovaný výcvik a odvedenci byli cvičeni až u svých divizí, což se mělo dít podle jednotných regulí, ale realita za touto teorií znatelně zaostávala, a proto se úroveň „čerstvých“ vojáků různých divizí často hodně lišila. To lze koneckonců ilustrovat i na obou výše zmíněných pěších divizích, jež směřovaly do Tuniska. 1. pěší divize totiž náležela k „tradičním“ jednotkám, které fungovaly i v mírových časech, a čerpala se slavné tradice nasazení za první světové války. 34. pěší divize původně vznikla jako jednotka Národní gardy, načež byla „federalizována“ a začleněna do US Army, ale po stránce kvality personálu prostě zákonitě zaostávala za elitou, kterou tvořily ony „mírové“ divize. Ve většině divizí však existoval velký problém týkající se důstojníků, jelikož mírová doba samozřejmě favorizovala spíš decentní a opatrné muže, v zásadě štábní úředníky, jaké zastupoval i generálmajor Fredendall. Takoví vojáci tudíž stoupali po žebříčku hodností a funkcí, ale záhy se ukázalo, že na frontu se příliš nehodí.

Produkce amerického průmyslu
Z toho pochopitelně nelze vyvozovat, že US Army jako celek byla kádrově špatná, ale faktem bylo, že schopní velitelé měli v mírových časech málo šancí na postup. S tím souvisely rovněž nedostatky v oboru taktiky, neboť v armádě existovala rivalita mezi jednotlivými druhy zbraní a dlouho se nedařilo vybudovat především efektivní kooperaci tanků a pěchoty. Často se proto stávalo, že tanky rychle pronikly do hloubi nepřátelského území, bez podpory pěšáků však byl tento prvotní úspěch záhy ztracen. K nejsilnějším stránkám US Army naopak patřila logistika, protože americký průmysl dokázal produkovat obrovské množství materiálu, byť je také třeba zdůraznit, že začátkem roku 1943 ještě zdaleka nepracoval na plný výkon, takže se stále občas vyskytovaly nedostatky. Jako příklad lze uvést oblast pěchotních zbraní, neboť USA sice byly jediným státem světa, který vstoupil do druhé světové války se samonabíjecí pěchotní puškou, konkrétně se zbraní M1 Garand, avšak výroba nestačila pokrývat požadavky armády, takže se začaly opět dodávat též opakovačky M1903 principu Springfield. Mezi jejich výhody se vedle jednoduchosti řadila schopnost vystřelovat puškové granáty. Další zbraň, která pamatovala už „Velkou válku“, představoval lehký kulomet M1918 BAR, jímž by zpravidla vyzbrojen jeden muž z dvanáctičlenného pěšího družstva. Zbývajících jedenáct (velitel, jeho zástupce, asistent kulometčíka, nosič munice a sedm střelců) mělo pušky, popř. samopaly Thompson. BAR byla zbraní oblíbenou, ale v podstatě zastaralou a do prudce se vyvíjející taktiky pěchoty ne zrovna vhodnou. Zvyšovala sice palebnou sílu pěchoty, jenže určitě nestačila na funkci univerzálního kulometu, resp. základního nástroje palebné podpory pěšího družstva. Tuto pozici v US Army zastávaly hlavně těžké kulomety Browning a minomety.

Reorganizace německých divizí
Situace německých vojsk v Tunisku se dá (pochopitelně s jistým zjednodušením) shrnout jako opak té americké. Jednotky Osy musely čelit zhoršující se logistice, protože konvoje směřující se zásobami přes Středozemní moře zaznamenávaly těžké ztráty. Jako ilustraci lze zmínit čísla platná pro 10. tankovou divizi, která byla do Afriky vyslána koncem roku 1942. Šlo o výtečně cvičenou a zkušenou jednotku, která prošla řadou bojišť včetně východní fronty a disponovala i moderní výzbrojí, která v praxi téměř odpovídala tabulkám, což už v té době ve Wehrmachtu zdaleka nebylo pravidlem. Do africké pouště se tak mělo vydat celkem asi 3000 vozidel, jenže ve skutečnosti jich tam dorazila sotva tisícovka. Vyslání 10. tankové divize mělo představovat zásadní posilu pro jednotky, které v Africe již operovaly, tedy především pro 90. lehkou divizi a 21. tankovou divizi, ale tyto názvy mohou působit zavádějícím dojmem, jelikož reálné stavy obou měly k předpisům hodně daleko. Německé expediční síly v Africe dosáhly vrcholu stavu v létě 1942, kdy je tvořilo přibližně 57 000 mužů, ale od té doby už jen slábnuly, neboť tempo ztrát bylo zhruba čtyřnásobně větší než rychlost nahrazování. Zmíněná 90. lehká divize patřila mezi ty, které během roku 1942 prošly reorganizací na divize tankových granátníků, což mělo přinést zejména účinnější kooperaci s tanky. Stavy této divize ale poklesly tak, že v říjnu 1942 obdržela nové, realitě podstatně více odpovídající jméno „Pluk tankových granátníků Afrika“. Dle původních plánů měli tankoví granátníci užívat zejména polopásové obrněné transportéry, jež by jim poskytly spolehlivou ochranu a palebnou podporu, ale ve skutečnosti řada takových jednotek (včetně těch „afrických“) jezdila především v nákladních automobilech, a tudíž nešlo o pěchotu mechanizovanou, nýbrž pouze motorizovanou.

Spory Rommela a von Arnima
Bez ohledu na způsob dopravy ale platilo, že němečtí vojáci v Africe byli zkušenými veterány mnoha bitev, kteří opakovaně poráželi přesilu a s velkou hrdostí nosili slavné znaky s palmou. Pro všechny německé síly v Africe se nejčastěji používá pojem Deutsches Afrikakorps (DAK, Německý africký sbor), což se běžně dělo také za druhé světové války, skutečnost však byla o něco složitější. Síly pod velením slavného Erwina Rommela totiž několikrát změnily formální název, a navíc muž s přezdívkou „Pouštní liška“ nevelel všem německým jednotkám v Africe. Během bojů v Tunisku mu podléhala především 21. tanková divize a 90. lehká divize (jež v té době nesla onen nový formální název „Panzergrenadier-Regiment Afrika“), avšak 10. tanková divize spadala pod 5. tankovou armádu, které velel generálplukovník Hans-Jürgen von Arnim. Většina učebnic historie jej uvádí především jako toho, kdo v květnu 1943 podepsal kapitulaci všech sil Osy v Africe poté, co ve funkci velitele expedičních sil vystřídal Hitlerova oblíbence Rommela. Pro von Arnima je to ale dosti nespravedlivé, neboť byl velmi schopným velitelem, ačkoli jeho přístup se výrazně lišil od toho, který uplatňoval Rommel. Ten byl určitě nadaným taktikem a odvážným velitelem oblíbeným u svých mužů, jenže za tímto jeho talentem značně kulhal jeho cit pro logistiku. Z toho pak zákonitě pramenily velké animozity mezi Rommelem a von Arnimem, jelikož Rommel považoval svého kolegu za zbytečně opatrného, zatímco von Arnim tvrdil, že rychlé improvizace „Pouštní lišky“ neberou ohled na to, že postupující vojska vyžadují zajištění zásobování. Ani Rommelova odvaha, ani von Arnimovy důkladné plány ale nakonec nedokázaly překonat zničující materiální převahu Spojenců. Je možné, že si německé jednotky v Africe mohly připsat ještě jedno či dvě taktická vítězství v bitvách, ale celá situace v Tunisku nevyhnutelně směřovala k jejich porážce.
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Americký pěšák v Africe
Základní výcvik: 13 týdnů
Stav družstva: 12 mužů
Stav roty: 198 mužů
Stav praporu: 916 mužů
Stav pluku: 3300 mužů
Standardní puška: M1 Garand ráže .30-06 Springfield
Standardní samopal: M1 Thompson ráže .45 ACP
Standardní kulomet: M1918A2 BAR ráže .30-06 Springfield

Německý pěšák v Africe
Základní výcvik: 16 týdnů
Stav družstva: 10 mužů
Stav roty: 142 mužů
Stav praporu: 726 mužů
Stav pluku: 3106 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

Bojové skupiny Wehrmachtu a US Army
Přestože armády obou stran v Tunisku byly organizovány na principu divizí, v praxi jen velmi vzácně docházelo k tomu, že by divize operovala v „tabulkové“ sestavě jako jeden celek. To u německé armády vylučovala už samotná skutečnost, že reálné stavy obvykle velice zaostávaly za tím, což říkaly předpisy. Němci běžně uplatňovali systém tzv. Kampfgruppen čili bojových skupin, jak se jmenovaly sestavy přibližně o velikosti mezi praporem a plukem, které vznikaly pro splnění určitého úkolu. Základem byl obvykle tankový či mechanizovaný prapor, jenž byl doplněn dalšími obrněnými, pěšími, průzkumnými, dělostřeleckými a protiletadlovými silami. Zpočátku se tak mělo dít dle povahy konkrétního zadání, což odpovídalo i německému důrazu na splnění úkolu a na samostatnou iniciativu podřízených, jenže v praxi pak bylo stále častější sestavování „Kampfgruppen“ prostě podle toho, co veliteli zbývalo k dispozici. V závěru celé africké kampaně (a později v závěru celé války) se tak celé pluky, případně i divize měnily na „bojové skupiny“, když se velitelé snažili poskládat do jakýchsi funkčních celků vše, co mohli nasadit. Ale také v US Army se pro splnění úkolů běžně formovaly tzv. Combat Teams, jež se zpravidla skládaly z pěšího praporu a posil v podobě tanků a dělostřelectva. Účinné fungování takovýchto jednotek ovšem samozřejmě žádalo i vyspělou kombinovanou taktiku, tzn. umění, jež tehdy řadě důstojníků US Army chybělo. Už první bitvy však ukázaly i na ty talentované a začaly oddělovat schopné od neschopných. Američané byli vesměs nezkušení, své chyby však neopakovali a rychle se učili. Tyto změny snad nejlépe symbolizovala skutečnost, že v březnu 1943 byl ze své pozice odvolán generálmajor Fredendall, jenž jako polní velitel zcela zklamal, a na jeho místo nastoupil muž, který měl později dovést kombinovanou taktiku nasazení tanků a pěšáků takřka k dokonalosti, proslulý George S. Patton.
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