Duel: Tankisté u Kurska:
Pod pancíři s rudými hvězdami a černými kříži

Bitva u Kurska znamenala pro Rudou armádu převzetí iniciativy, ačkoliv Třetí říše pak vzdorovala ještě téměř dva roky. SSSR spoléhal především na tanky T-34, kdežto Němci nasazovali nové typy Panther a Tiger, ovšem vedle technických parametrů pochopitelně hrály zásadní roli i schopnosti tankistů obou zemí.

Experti dobře vědí, že i ta nejmodernější zbraň bude ve skutečném boji jen tak výkonná, jak je výkonná její obsluha. Samozřejmě to platilo a pořád platí také pro tanky, při jejichž činnosti je ohromně významná kooperace velitele, střelce, nabíječe a řidiče, aby se povedlo rychle nalézt, zaměřit, zasáhnout a zničit nepřátelský tank. Stejně jako v případě samotných tanků lze též při výcviku osádek vsadit buď na kvalitu, nebo na kvantitu, což koneckonců dokazovaly i úporné bitvy na východní frontě včetně té v Kurském oblouku.

Nešťastné řešení osádky v T-34
Sovětský T-34 byl zajisté vysoce pokrokovou konstrukcí, která po stránce výzbroje, pancíře a pohyblivosti překonávala všechny tanky, s nimiž Němci v červnu 1941 zaútočili na SSSR. To však rozhodně neznamená, že by byl bezchybný, protože měl velmi stísněné vnitřní prostory a pouze čtyřčlennou osádku. V čele korby seděl řidič a radista-kulometčík, zatímco ve věži měli místa nabíječ 76mm kanonu a velitel-střelec. To značně omezovalo reálnou efektivitu vozidla v boji, neboť velitel musel současně vést palbu kanonem, takže často nedokázal dobře zvládat ani jedno. Pokud navíc šlo o velitelské vozidlo, musel provádět též velení podřízeným tankům své jednotky. Mezi tanky T-34 prvních výrobních sérií měla ovšem radiostanice jen menšina a ještě v roce 1943 je měly nejvýše dvě třetiny kusů. V praxi to znamenalo, že velitelé se museli vysunout z poklopů a signalizovat s pomocí praporků, což z nich zákonitě udělalo lákavé cíle, a navíc byl tento systém velení v chaosu boje vysoce neefektivní. Je však třeba dodat, že vyšší velení Rudé armády se s tím příliš netrápilo, protože se nepočítalo s tím, že by velitelé malých jednotek měli na bojišti vydávat komplikované povely. Od sovětských vojáků se žádal zkrátka postup podle předem daných rozkazů, a nikoli jejich flexibilní úpravy podle měnící se situace. Nepřítele neměla porážet vyspělejší taktika, nýbrž zejména početní přesila, kterou dovolovaly obrovské počty tanků T-34 i lidský potenciál SSSR. Pokud se na strategické a operační úrovni sovětští důstojníci postupně učili a užívali značně sofistikované metody, na úrovni taktiky byl rozhodující pouhý počet. Důrazu na kvantitu odpovídal i výcvik tankistů, kteří bývali obvykle velice mladí. Mnozí sotva dosáhli dospělosti a řada velitelů čet i rot měla jen něco přes dvacet let. S výjimkou malého jádra veteránů, kteří přežili strašné bitvy v letech 1941 a 1942, neměla velká většina Stalinových tankistů bojové zkušenosti.

Až absurdně jednoduchý výcvik
Typický tankista Rudé armády bojující v létě 1943 pocházel ze skromných podmínek, které se jeho vstupem do služby nikterak nevylepšily, jelikož sovětské zásobování bylo po celou válku velmi problematické. Prodělal jen měsíc až dva základního výcviku ve cvičném praporu podle toho, pro jakou funkci byl určen. Fungovaly proto prapory řidičů, nabíječů a radistů, ačkoli ve všech existovaly jenom malé požadavky. Vycvičený řidič musel být schopný nastartovat tank, s nímž poté uměl pojíždět v koloně a rychle útočit v klínu, zatímco radista ovládal jen základy obsluhy vysílačky a nabíječi se naučili „strojově“ zasunovat náboje do závěru kanonu. Během základního výcviku byli průběžně vytipováni schopnější vojáci, kteří obdrželi povel přesunout se do kursů pro poddůstojníky či důstojníky. Ti měli zastávat úlohu velitelů-střelců, popř. také velitelů čet a rot. Většinu výcvikových kursů ovšem zabíralo zdlouhavé memorování předpisů a ubíjející ideologická školení. Jen málo přednášejících mělo reálné zkušenosti, neboť zkušení tankisté byli potřební na frontě, a tak úroveň nově vycvičených velitelů logicky kulhala. Když voják prodělal základní, případně i velitelský výcvik, přesouval se k výcvikovému pluku, jenž působil nedaleko jedné ze tří továren, které dodávaly T-34. Ty se nacházely v Nižním Tagilu, Sverdlovsku a Čeljabinsku, a tudíž byly až tam sestavovány čtyřčlenné osádky, které obdržely „své“ tanky a absolvovaly závěrečný výcvik. Ten byl ovšem až absurdně jednoduchý, protože osádka získala osvědčení o „bojeschopnosti“ tím, že vypálila pouhé tři rány z kanonu a jediný zásobník z kulometu na statický terč. Z těchto osádek a vozidel se poté již sestavovaly bojové čety, roty a prapory, které mířily na frontu. Tam byly zařazeny do tankových brigád a vyrazily do bojů, v nichž zpravidla utrpěly strašlivé ztráty. Ti nemnozí, kteří přežili, však získali cenné zkušenosti, čímž obohacovali rostoucí kádr veteránů. Tak často vznikaly i gardové útvary, jež postupovaly na čele ofenzivních operací Rudé armády.

Dobře sehraný tým pěti vojáků
V kontrastu se svým sovětským soupeřem byl německý tankista obvykle dobrovolník, protože Panzerwaffe se těšila pověsti elitní a prestižní složky. Nový německý voják, jenž nastoupil do Wehrmachtu, nejdřív absolvoval čtyři měsíce základního výcviku, jež byly stejné pro všechny druhy vojsk. Poté na další čtyři měsíce přišel do tzv. Panzerschule ve Wünsdorfu, aby se z něj stal základ budoucího tankisty, a teprve pak se rozhodovalo o jeho dalším úkolu, resp. vlastně o jeho pozici v pětičlenné osádce. Nové tanky Panther a Tiger sice přinášely technické změny, avšak fungování jejich osádky a základní taktické postupy se víceméně shodovaly s tím, co se etablovalo u starších tanků PzKpfw III a PzKpfw IV. Právě ty přinesly sestavu osádky, kterou poté převzaly i další země a v níž figuroval řidič a radista-kulometčík v korbě a velitel, střelec a nabíječ ve věži. Každý měl přesně zadaný úkol, jemuž se věnoval, kladl se ovšem i důraz na to, aby každý muž znal též základy úkolů svých kolegů. Díky tomu mohl v extrémním případě dočasně zastoupit padlého či zraněného druha, a navíc věděl, co se v kterékoli chvíli odehrává u zbylých čtyř členů. To logicky nesmírně zvyšovalo bojovou efektivitu celé osádky, která od začátku fungovala jako dokonale sladěný tým. Tomu napomáhalo také obecně lepší vzdělání a delší zkušenosti německých vojáků, kteří byli také starší než sovětští tankisté. Mezi veliteli rot a čet byl standardem věk kolem třiceti let a několik let zkušeností v boji, protože většina mužů sloužila ve Wehrmachtu už od předválečných časů. Velitelé tudíž zpravidla prošli kampaněmi v Polsku a západní Evropě i operací Barbarossa, jenže situace v létě 1943 už byla samozřejmě horší, takže i Němci museli slevovat z původních požadavků. Panzerwaffe se ale stále snažila, aby si uchovala onen výběrový status, takže navzdory určitému zkrácení a zjednodušení zůstal výcvik hodně náročným. Německým tankistům bylo vštěpováno, že musejí být těmi, kdo jako první spatří protivníka, vypálí, zasáhnou jej a zneškodní.

Vyspělá taktika a přesná střelba
Po absolvování individuálního výcviku se muži přesouvali k tzv. doplňovacímu praporu, který tvořil důležitou část každé německé tankové divize. Byly tam sestaveny pětičlenné týmy, tedy budoucí osádky tanků, které pak společně prošly finální fází výcviku pod vedením špičkových instruktorů. Těmi byli vždy muži s bojovými zkušenostmi, nejčastěji ti, kteří nedávno dorazili z fronty kvůli odpočinku, popř. se zotavovali ze zranění, a proto mohli nováčkům předat svoje zkušenosti. Zvláštní případ tvořili střelci, jelikož Němci dávali důraz na něco, co jim výkonné kanony a zaměřovače vždy dovolovaly, tedy na přesnou střelbu na dlouhé vzdálenosti. Střelci (příležitostně také celé osádky) tudíž ještě občas získali zvláštní výcvik v elitní střelecké škole v Putlosu. Navíc vznikl zvláštní kurs pro osádky tanků Panther, jež se od starších typů značně technicky lišily; fungoval u Grafenwöhru a trval zhruba dva měsíce. Každá osádka ale musela projít ještě závěrečným výcvikovým programem, který sestavil Heinz Guderian a který nejvíc zdůrazňoval zmíněnou přesnou palbu. Tankisté proto pálili na pevné i pohyblivé terče, a to za pomoci protipancéřových a tříštivo-trhavých granátů. Při střelbě na statický cíl velikosti tanku vzdálený od 1200 do 2000 m museli zasáhnout alespoň jednou ranou ze čtyř, a když stříleli na pohyblivý cíl v dálce mezi 800 a 1200 m, museli uspět aspoň při jedné ráně ze tří. Kromě toho se cvičila spolupráce tanků v rámci čet a rot a zpravidla rovněž akce v součinnosti s pěchotou. Teprve poté mohla vyškolená posádka usednout do „svého“ tanku, stát se součástí čety, roty a praporu a vyrazit do boje. Ve Wehrmachtu bylo samozřejmostí, že se vedle poslušnosti žádala schopnost improvizovat a využívat aktuální situaci, terén a jiné podmínky pro získání výhody, která by eliminovala početní přesilu Rudé armády. Německé velení doufalo, že právě sázka na vyšší kvalitu dokáže zastavit Stalinův „parní válec“.
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Sovětský tankista
Celková doba výcviku: 2 až 6 měsíců
Osobní zbraň: 7,62mm pistole Tokarev TT-33
Počet členů osádky tanku: 4 muži
Tanková četa: 3 tanky, 12 mužů
Tanková rota: 10 tanků, 42 mužů
Tankový prapor: 31 tanků, 180 mužů

Německý tankista
Celková doba výcviku: 14 až 19 měsíců
Osobní zbraň: 9mm pistole Walther P 38
Počet členů osádky tanku: 5 mužů
Tanková četa: 5 tanků, 25 mužů
Tanková rota: 22 tanků, 172 mužů
Tankový prapor: 71 až 96 tanků, 1160 mužů

Kvalita proti kvantitě
Velení německých tankových sil (Panzerwaffe) pochopitelně vědělo, že se nepřátelé Německa budou těšit výhodě z hlediska počtu tanků a vojáků, což se záhy potvrdilo i v bitvách v SSSR. Wehrmacht v západní Evropě vítězil hlavně díky pokrokové taktice, a nikoliv díky kvalitnější technice, avšak v SSSR se metoda „bleskové války“ vyčerpala a tanky T-34 znamenaly velice pokročilého protivníka. Naneštěstí pro Rudou armádu však měly také výrazné nedostatky, mj. nevhodné rozložení osádky. To změnila verze T-34-85, jež kromě kanonu ráže 85 mm nabídla i prostor pro pátého muže (a tudíž oddělení pozic velitele a střelce), ale v létě 1943 měla Rudá armáda pořád jen původní verzi T-34-76 se čtyřčlennou osádkou, jež byla ve zjevné nevýhodě proti pětičlenné obsluze Hitlerových tanků. Německý tankista se navíc mohl pochlubit daleko propracovanějším výcvikem, jenž ho vybavil dobrými znalostmi jeho obrněnce i všestrannými praktickými dovednostmi, díky nimž dovedl přednosti svého vozidla účinně využívat. Naopak sovětský tankista měl krátký a jednoduchý výcvik, takže většinu nutných dovedností získal až v boji, pokud jej ovšem přežil. Tento lidsky krutý, ale z hlediska Rudé armády velmi efektivní způsob získávání kvalitních osádek logicky fungoval i v bitvě u Kurska, kde se sovětské tanky utkaly se skutečnou elitou Panzerwaffe. Obě strany utrpěly obrovské ztráty, ovšem ty byly pro daleko méně početné Němce mnohem závažnější, jelikož přišli i o mnoho zkušených osádek a následně museli doplňovat stavy stále méně zkušenými a méně vycvičenými vojáky. Sovětská armáda naopak využila Kurský oblouk v podstatě jako brutální „závěrečný výcvik“, ve kterém sbírala zkušenosti budoucí elita jejích gardových útvarů.
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