Duel: Tankisté na Ukrajině:
Osádky Stalinových a Hitlerových obrněnců

V roce 1943 přešla sovětská armáda do strategické ofenzivy, v níž nejvíce sázela na svoje tanky T-34. Třetí říše však právě v té době posílala do boje nové tanky Panther, takže se na území dnešní Ukrajiny odehrály úporné bitvy těchto obrněnců. Jakou roli v nich měli tankisté pod rudými hvězdami a černými kříži?

Odborníci dobře vědí, že i ta nejmodernější zbraň je ve skutečném boji jen tak výkonná, jak je výkonná její obsluha. Pochopitelně to platilo a stále platí také pro tanky, při jejichž činnosti je vysoce důležitá souhra velitele, střelce, nabíječe a řidiče, aby se podařilo rychle najít, zaměřit, zasáhnout a zničit nepřátelský tank. Stejně jako v případě samotných vozidel lze i při výcviku jejich osádek sázet buď na kvalitu, nebo na kvantitu, jak prokázaly také intenzivní střety mezi sovětskými a německými středními tanky T-34 a Panther.

Nevhodné rozložení osádky T-34
Sovětský T-34 byl nepochybně vysoce vyspělou konstrukcí, jež po stránce výzbroje, pancíře a pohyblivosti překonávala všechny tanky, s nimiž Němci v červnu 1941 zaútočili na SSSR. Na seznam jeho slabin je naopak třeba zapsat extrémně stísněné vnitřní prostory a fakt, že měl jen čtyřčlennou osádku. V čele korby seděl řidič a radista-kulometčík, zatímco ve věži se nalézala místa velitele-střelce a nabíječe 76mm kanonu. A právě to značně snižovalo efektivitu vozidla v boji, jelikož jeden muž musel zastávat dvě důležité funkce, a tak často nemohl pořádně plnit ani jednu. Pokud navíc šlo o velitelský tank, musel se ještě starat o velení podřízeným tankům ve své jednotce. Z tanků T-34 prvních výrobních sérií však měla radiostanice pouze menšina a ještě v roce 1943 je neměla minimálně třetina kusů. To v praxi znamenalo, že aby velitel mohl vydat rozkaz, musel se vysunout z poklopu a signalizovat za pomoci praporků, což z něj ihned dělalo lákavý cíl, nehledě k tomu, že tento způsob velení byl v chaosu boje neefektivní. Nutno však dodat, že vyšší velení Rudé armády si s tím nedělalo velké starosti, protože se nepočítalo s tím, že by velitelé malých jednotek na bojišti měli vydávat nějaké sofistikované rozkazy. Od sovětských vojáků včetně tankistů se žádal zejména postup podle předem daného plánu, nikoli vydávání a plnění rozkazů podle měnící se situace. Jejich úkolem nebylo porazit protivníka za pomoci vyspělé taktiky, nýbrž jej rozdrtit početní přesilou, kterou umožňovaly ohromné počty tanků T-34 a lidský potenciál SSSR. Pokud se na strategické i operační úrovni sovětští velitelé s postupem času dokázali učit a aplikovat značně sofistikované postupy, z hlediska taktiky byl nadále nejdůležitější prostý počet. Důrazu na kvantitu odpovídal též výcvik tankistů, kteří byli zpravidla velice mladí, mnozí sotva dosáhli dospělosti a leckteří velitelé čet i rot měli jen něco přes dvacet let. S výjimkou malého kádru veteránů, kteří přežili strašlivé boje let 1941 a 1942, neměla velká většina sovětských tankistů žádné zkušenosti.

Nejkratší a nejjednodušší výcvik
Typický tankista Rudé armády bojující v roce 1943 byl povolán z chudých podmínek, které se jeho nástupem do služby příliš nevylepšily, jelikož zásobování sovětské armády bylo po celou válku problematické. Absolvoval pouhý měsíc až dva základního výcviku ve cvičném praporu podle toho, k jaké funkci byl určen. Existovaly proto prapory řidičů, nabíječů a radistů, ovšem ve všech se kladly pouze malé požadavky. Vycvičený řidič byl tudíž schopen nastartovat tank, s nímž pak dovedl pojíždět v koloně či rychle útočit v klínu, kdežto radista znal pouze základy ovládání vysílačky a nabíječ se naučil jen „strojově“ vkládat náboje do závěru kanonu. Během tohoto základního výcviku byli vytipováni schopnější vojáci, kteří dostali rozkaz přesunout se do kursů pro poddůstojníky či důstojníky. Tito muži měli zastávat úlohu velitelů-střelců, popř. též velitelů čet či rot. Většinu těchto výcvikových kursů ovšem zabíralo memorování předpisů a únavná politická školení. Jen málo přednášejících mělo praktické zkušenosti, jelikož zkušení tankisté byli třeba na frontě, takže úroveň nově vycvičených velitelů byla logicky nízká. Když voják absolvoval základní, popř. též velitelský výcvik, přesunul se k výcvikovému pluku, jenž působil nedaleko jedné ze tří továren produkujících T-34, které se nacházely v Nižním Tagilu, Sverdlovsku a Čeljabinsku. Teprve tam byla sestavena čtyřčlenná osádka, která dostala „svůj“ tank a absolvovala závěrečný výcvik. Ten byl ovšem neuvěřitelně jednoduchý, protože osádka byla prohlášena za „bojeschopnou“ poté, co vypálila jenom tři rány z kanonu a jeden zásobník z kulometu na statický terč. Z těchto osádek a tanků se potom už sestavovaly bojové čety, roty a prapory, které se přesunovaly na frontu. Tam byly začleněny do tankových brigád a vyrazily do bojů, ve kterých většinou utrpěly ohromné ztráty, ale ti nemnozí, kteří přežili, získali cenné zkušenosti a začleňovali se do rostoucího kádru veteránů. Právě z nich se pak mohly formovat gardové útvary, které postupovaly na čele Rudé armády. 

Osádka jako dobře sehraný tým
Na rozdíl od svého sovětského protivníka byl německý tankista nejčastěji dobrovolník, jelikož Panzerwaffe platila za elitní složku s velkou prestiží. Nový německý voják, který nastoupil do Wehrmachtu, nejdřív prodělal čtyři měsíce základního výcviku, jež byly společné pro všechny druhy vojsk, načež nastoupil do tzv. Panzerschule ve Wünsdorfu na další čtyři měsíce, aby byl proškolen na úroveň budoucího tankisty. Teprve pak se rozhodovalo o jeho dalším úkolu, tedy vlastně o tom, jakou pozici v pětičlenné osádce středního tanku bude plnit. Ačkoli byl Panther úplně novou konstrukcí obrněnce, po stránce taktiky či fungování osádky se podobal tomu, co už bylo etablováno u starších vozidel PzKpfw IV (a také u těžkých tanků Tiger). Osádku tudíž tvořil řidič a radista-kulometčík v čele korby a velitel, střelec a nabíječ ve věži. Každý tak měl přesně určený úkol, kterému se věnoval, avšak současně se kladl důraz na to, aby každý voják rámcově znal i úkoly ostatních. To jednak dovolovalo, aby dokázal v krajním případě dočasně zastoupit padlého či zraněného druha, a jednak to znamenalo, že věděl, co se v kterékoli chvíli odehrává u zbylých členů osádky. To pochopitelně výrazně zvětšovalo bojovou efektivitu celé osádky, která od počátku pracovala jako dobře sehraný tým. Tomu napomáhalo i obecně vyšší vzdělání a lepší zkušenosti německých vojáků, kteří byli též starší než ti sovětští. Mezi veliteli rot a čet byl běžný věk okolo třiceti let a několik let zkušeností v armádě, jelikož nadpoloviční většina působila ve Wehrmachtu již od předválečných dob. Velitelé proto obvykle absolvovali kampaně v Polsku a západní Evropě i operaci Barbarossa, byť situace roku 1943 pochopitelně znamenala zhoršující se úroveň. Požadavky na počet tankistů narůstaly, takže ani Panzerwaffe už nemohla být tak náročnou a výběrovou složkou, ale navzdory zkracování a zjednodušování výcviku se dosud kladl důraz zejména na kvalitu. Tankista Wehrmachtu měl být tím, kdo jako první uvidí nepřítele, vystřelí, zasáhne jej a vyřadí z boje.

Důraz na taktiku a přesnou palbu
Po absolvování individuálního výcviku se tudíž vojáci přesunuli k tzv. doplňovacímu praporu, jenž tvořil významnou součást každé německé tankové divize. Tam byly postaveny pětičlenné týmy, tedy budoucí osádky tanků, které tam již společně absolvovaly závěrečnou fázi výcviku pod vedením špičkových instruktorů. Těmi obvykle byli muži se zkušenostmi z boje, většinou takoví, kteří právě dorazili z fronty kvůli odpočinku, případně se zotavovali ze zranění, a tudíž mohli nováčkům předávat své zkušenosti. Speciální případ tvořili střelci, jelikož Němci dávali důraz na něco, co jim jejich výkonné kanony i zaměřovače vždy dovolovaly, a sice na přesnou palbu na dlouhé vzdálenosti. Střelci (někdy i s celými osádkami) tedy ještě občas prodělávali i zvláštní výcvik v elitní střelecké škole v Putlosu. S nástupem nových vozidel Panther, která se od starších typů technicky hodně lišila, začal také nový kurs pro jejich osádky u Grafenwöhru, jenž zabíral okolo dvou měsíců. V každém případě však platilo, že každá osádka musela projít závěrečným výcvikovým programem, který vytvořil Heinz Guderian a který nejvíc akcentoval již zmíněnou přesnou palbu. Tankisté tedy stříleli na statické a pohyblivé terče, a to za pomoci protipancéřových a tříštivo-trhavých nábojů. Žádalo se, aby při střelbě na statický cíl velikosti tanku ve vzdálenosti mezi 1200 do 2000 m trefili nejméně jednou ranou ze čtyř, zatímco když stříleli na pohyblivý cíl vzdálený mezi 800 a 1200 m, měli zasáhnout minimálně jednou ranou ze tří. Kromě toho se ale cvičila i spolupráce tanků v rámci čet a rot a většinou také činnost ve spolupráci s pěchotou. Teprve poté mohla vyškolená posádka nasednout do „svého“ Pantheru, stát se součástí bojové čety a roty a v sestavě praporu vyrazit do skutečného boje. Nežádalo se od ní zdaleka jen slepé plnění rozkazů, nýbrž také schopnost improvizovat a využívat bojovou situaci, terén a další podmínky k získání výhody. To všechno jim mělo pomoci při úkolu, jímž nebylo nic menšího než zastavení Stalinova „parního válce“.
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Sovětský tankista v T-34-76
Počet členů osádky: 4 muži
Tanková četa: 3 tanky, 12 mužů
Tanková rota: 10 tanků, 42 mužů
Tankový prapor: 31 tanků, 180 mužů
Celková doba výcviku: 2 až 6 měsíců

Německý tankista v PzKpfw V Panther
Počet členů osádky: 5 mužů
Tanková četa: 5 tanků, 25 mužů
Tanková rota: 22 tanků, 172 mužů
Tankový prapor: 71 až 96 tanků, 1160 mužů
Celková doba výcviku: 14 až 19 měsíců

Kvalita proti kvantitě
Vedení německých tankových sil (Panzerwaffe) pochopitelně vždy dobře vědělo, že protivníci Německa se budou těšit výhodě z hlediska počtu obrněnců a obsluh, což se v kampani v SSSR rychle projevilo. V bojích v západní Evropě zvítězil Wehrmacht zejména díky vyspělé taktice, nikoli díky pokročilé technice, ale v SSSR se koncept „bleskové války“ vyčerpal a tanky T-34 představovaly opravdu pokročilou a obávanou zbraň. Naneštěstí pro Rudou armádu však měly také velké nedostatky, mj. nevhodné rozložení osádky. To se změnilo až s příchodem varianty T-34-85, jež kromě děla ráže 85 mm nabídla prostor pro pátého muže, takže se funkce velitele a střelce konečně oddělily. V létě 1943 ovšem Rudá armáda disponovala jenom původní verzí T-34-76 se čtyřčlennou osádkou, jež byla v evidentní nevýhodě proti pětičlenné obsluze tanku Panther. Německý tankista se navíc mohl pochlubit daleko propracovanějším výcvikem, který ho vybavil dobrou znalostí jeho obrněnce i všestrannými praktickými dovednostmi, díky nimž dokázal výhody svého tanku efektivně využít. Naproti tomu sovětský tankista měl obvykle jen nejkratší možný výcvik a spoustu nutných dovedností získal až v boji, když jej tedy přežil. Šlo o nesmírně krutý, ale dlouhodobě účinný způsob získávání zkušených tankistů, z nichž se poté sestavovaly gardové jednotky. Německý důraz na kvalitu mohl dobře fungovat jenom v krátké válce, ale „vyčerpávací“ konflikt s obrovským průmyslovým a lidským potenciálem SSSR byl něčím zcela odlišným. V roce 1943 se již začínal projevovat nedostatek osádek, a tak se musel výcvik zkracovat, což ale logicky snižovalo německý kvalitativní náskok, jenž navíc pozvolna mizel i díky elitním gardovým útvarům Rudé armády. Přesto lze ovšem říci, že si Panzerwaffe udržovala velmi dobrou úroveň personálu až do konce války.
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