Duel: Tankisté v Ardenách:
US Armored Force proti Panzerwaffe

„Bitva o výběžek“ („Battle of the Bulge“), jak se v anglických pramenech často označuje německá ofenziva v Ardenách, představovala pro spojenecké vojáky šok. Třetí říše našla zdroje pro velkou útočnou operaci, jež podrobila kruté zkoušce tanky s bílými hvězdami i černými kříži a samozřejmě zejména jejich osádky.

Bitva v Ardenách představovala zoufalý pokus Německa zvrátit situaci na západní frontě, jenž vedl k posledním velkým střetům amerických a německých tanků. US Army samozřejmě stále sázela na kontroverzní M4 Sherman, zatímco v řadách Wehrmachtu a Waffen-SS bojovaly jak stárnoucí PzKpfw IV, tak novější Panthery a těžké obrněnce Tiger a Tiger II. Pochopitelně ale nešlo jenom o střetnutí techniky, neboť obranné i útočné boje kladly obrovskou zátěž na muže v těchto tancích. Jak si tedy tankisté obou stran vedli?

Výcvik tankistů ve Fort Knoxu
Američtí tankisté, kteří v prosinci 1944 čelili překvapivému německému útoku, reprezentovali dosti pestrou směs. Ve vyšších velitelských funkcích se vesměs nacházeli muži, kteří vstoupili do armády hlavně ve 30. letech, tzn. v době hospodářské krize, kdy uniforma znamenala šanci na slušnou profesionální kariéru. Po vstupu USA do druhé světové války začaly odvody, které přivedly do US Army tisíce nováčků a znamenaly značnou zátěž pro výcvikový program, jenž proto zpočátku neprodukoval zdaleka ideálně připravený personál. Američané dosti zaostávali v taktice, což se projevilo těžkými ztrátami v řadě prvních bitev v severní Africe. Samozřejmě se však dokázali rychle učit a poznatky se implementovaly do výcvikového procesu, který pak více odpovídal válečné realitě. Mezi americkými tankisty v Ardenách tedy bylo zkušené jádro mužů, kteří prošli tvrdými boji v Normandii a dalších oblastech Francie, ale též mnoho vojáků s minimálními nebo žádnými zkušenostmi, ačkoli s poměrně dlouhým výcvikem. Ten obvykle pro budoucího tankistu začal na známé základně Fort Knox, kde fungovalo AFRTC (Armored Force Reserve Training Center). Armáda preferovala mladíky, kteří již měli nějaké zkušenosti se strojní technikou, tedy ponejvíce dělníky z měst či farmáře. Na základě prvních testů se pak nový voják dočkal svého zařazení k příslušné výcvikové jednotce jako řidič, střelec, mechanik apod. Po dokončení této fáze směřoval buďto už přímo k cílové bojové jednotce, nebo si mohl (pokud tomu jeho výsledky odpovídaly) vybrat ještě pokračovací výcvik v tzv. AFS (Armored Forces School). Tam se cvičili např. pokročilí střelci, radisté a zejména velitelé, jelikož se tam odehrával též kurs pro důstojnické kandidáty. Většinou panoval nedostatek kvalitních velitelů, což často vedlo i k přesunům důstojníků z jiných armádních složek, které to samozřejmě nesly s nelibostí. Tito důstojníci navíc mnohdy postrádali také způsob myšlení, jenž byl pro tankové vojsko (resp. pro efektivní velení jeho operacím) třeba.

Reorganizace obrněných divizí
Vycvičený tankista poté každopádně zamířil k vybranému tankovému praporu, jenž byl hlavní taktickou jednotkou. Existovaly dva druhy praporů, a sice samostatné, jež se přičleňovaly jako podpora k pěším divizím, a prapory tvořící součásti obrněných divizí. Tyto divize absolvovaly v roce 1943 zásadní reorganizaci, která z většiny z nich odstranila stupeň pluku. Původně totiž měla divize dva pluky po třech praporech, toto uspořádání však po roce 1944 zůstalo už pouze u 2. a 3. obrněné divize, jimž se poté říkalo „těžké“. Většina divizí získala novou strukturu, ve které fungovalo devět praporů, a sice tři obrněné, tři mechanizované a tři dělostřelecké. Každý obrněný prapor čítal čtyři roty, z nichž tři používaly střední vozidla M4 Sherman, zatímco v té čtvrté se nacházely lehké tanky M5 Stuart, případně novější M24 Chaffee. Každá rota měla 17 tanků, což spolu se dvěma vozidly na úrovni velení praporu znamenalo celkem 70 tanků. Dále měl prapor ještě šest vozidel M4 (105mm), tzn. tanků Sherman nesoucích houfnice, které byly užívány pro palebnou podporu. Bez ohledu na typ měly americké tanky pětičlenné osádky, jež měly tehdy standardní složení, tj. řidiče a jeho pomocníka v korbě a velitele, střelce a nabíječe ve věži. Klíčovou úlohu samozřejmě hrál velitel, který současně mohl být též velitelem roty či čety. V takovém případě seděl ve velitelském tanku, jehož radiostanice fungovala jako vysílač a přijímač, zatímco obrněnce „řadových“ vozidel měly jenom přijímače. Velitel dával rozkazy střelci, avšak měl také možnost sám otáčet věží a obsluhoval 12,7mm kulomet na věži. Střelec měl velikou výhodu díky periskopu pro rozhled okolo tanku. Pomocník řidiče se v praxi staral zejména o čelní kulomet a také pomáhal nabíječi podávat munici ze schránek v korbě. Byla to relativně nejméně potřebná funkce, a tudíž v případě nedostatku mužstva nebylo výjimkou, že toto místo v tanku někdy zkrátka zůstalo neobsazené.

Důkladný výcvik v Panzerwaffe
Také německé obrněné jednotky pochopitelně sázely na vysoce zkušený kádr tankistů, kteří se většinou dostali do této výběrové složky ještě před propuknutím války a pak sbírali zkušenosti v Polsku, západní Evropě, Africe a Sovětském svazu. Výcvik tankistů byl velmi propracovaný a odpovídal vysoké důležitosti této složky a koneckonců také jejímu prestižnímu statusu. Jeho fungování usnadňovala militarizace společnosti ve Třetí říši, protože i úplný nováček většinou již měl základní disciplínu a návyky z Hitlerjugend (a)nebo Říšské pracovní služby, ale přesto musel nejprve prodělat počáteční vojenský výcvik, jenž byl stejný pro všechny složky. Teprve pak nastoupil do jedné z tzv. Panzerschule, jak se nazývala výcviková střediska, kde probíhala hlavní fáze strukturovaného výcviku německých tankistů. Z nováčků se tedy stávali vyškolení řidiči, střelci či nabíječi, kromě toho získávali poddůstojnické hodnosti a někteří zamířili mezi kandidáty na důstojníky. Velitelé tanků byli zpravidla vybíráni z nejlepších střelců, občas také z řidičů, kdežto pouze málo velitelů začínalo na pozici nabíječů (mezi takové výjimky spadalo jedno z největších „es“ na tancích Tiger, slavný Otto Carius). Při výcviku se však vždy dbalo i na to, aby každý muž zběžně znal úkoly ostatních funkcí, neboť to hodně zvyšovalo efektivitu bojové činnosti a navíc to umožňovalo, aby v případě nouze nahradil zabitého nebo zraněného kolegu. Velký význam se přikládal též taktickému výcviku, tedy spolupráci tanků v jednotce a působení s dalšími složkami vojsk, zejména s pancéřovými granátníky, resp. mechanizovanou pěchotou. Průběh války ale postupně vedl k velkým změnám ve výcviku. Nové tanky Panther, Tiger a Tiger II byly složitější a vyžadovaly náročnější školení osádek, opačným směrem však působila zhoršující se pozice Německa, kvůli které se musel důkladný výcvik zjednodušovat a zkracovat, aby stačil narůstajícím požadavkům fronty.

Příliš málo sil k naplnění stavů
V německých tankových divizích, které v prosinci 1944 vyrazily do ofenzivy, se tedy nalézali jak muži s původním propracovaným výcvikem a bohatými bojovými zkušenostmi, tak vojáci s výcvikem zkráceným na nezbytné minimum a někdy bez jediné minuty v reálném boji. Bylo to ostatně i důsledkem krutých bojů ve Francii, kde německá Panzerwaffe utrpěla těžké ztráty, které se musely za každou cenu nahradit. Z tohoto důvodu byli k tankovým silám přesouváni i muži z letectva a námořnictva, kteří měli stále méně šancí se uplatnit v boji, měli však alespoň elementární vojenský výcvik, takže se přeškolovali na tankisty. Údajně nejlépe to šlo bývalým členům posádek ponorek, neboť již byli zvyklí na činnost v uzavřeném kovovém stroji. Přesto však žádná z divizí Panzerwaffe v Ardenách neměla ani zdaleka svůj tabulkový stav mužů ani techniky. Předpisy říkaly, že divizi má tvořit tankový pluk, dva pluky pancéřových granátníků a průzkumný prapor. V tankovém pluku se měl nalézat jeden prapor tanků PzKpfw IV a jeden prapor PzKpfw V Panther, každý se 76 vozidly ve čtyřech četách, dalších osm tanků měly mít velitelské složky. Wehrmacht ovšem ve skutečnosti neměl dostatek vozidel na naplnění těchto stavů a samozřejmě už vůbec ne na to, aby další obrněnce přiděloval ještě jako podporu jiným jednotkám, takže se pěšáci museli spokojit s útočnými děly StuG III. Těžké „Tygry“ vytvářely speciální těžké prapory mimo systém divizí. Všechny typy měly ovšem standardní osádky pěti vojáků, tzn. řidiče, radistu, velitele, střelce a nabíječe. Rozdíl oproti US Army ale spočíval mj. v tom, že v každém obrněnci byla obousměrná radiostanice; velitel ji navíc neobsluhoval sám, nýbrž k tomu dával povely radistovi. Navzdory zkracování výcviku ale trval důraz na přesnost palby, jelikož Panzerwaffe na obou frontách čelila ohromné početní přesile. Německý tankista byl tudíž veden k tomu, že nemusí být nezbytně první, kdo v bitvě vypálí ránu, ale že musí být tím, kdo vypálí první účinnou ránu a vyřadí protivníka.
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Americký tankista
Celková doba výcviku: 8 až 12 měsíců
Počet členů osádky: 5 mužů
Tankový prapor: 70 tanků, 350 mužů
Tanková divize: 245 tanků, 11 000 mužů

Německý tankista
Celková doba výcviku: 4 až 10 měsíců
Počet členů osádky: 5 mužů
Tankový prapor: 76 tanků, 380 mužů
Tanková divize: 160 tanků, 14 700 mužů

Dva systémy nahrazování ztrát
Skutečnost, že se německá Panzerwaffe na konci roku 1944 potýkala s kritickým nedostatkem mužstva i techniky, je dobře známá. Poněkud méně se ovšem ví, že také v US Army v té době existoval nedostatek tankistů (ač nikoli vozidel). Na obou stranách se jednalo o důsledky bitev ve Francii, kde obě armády pozbyly obrovské množství obrněnců i jejich osádek, přestože pro Němce pochopitelně šlo vzhledem k jejich strategické situaci o ztráty daleko citelnější. Každá z armád ovšem měla úplně jiný způsob, jak ztráty nahrazovat. Velení US Army nechávalo své jednotky na frontové linii permanentně, kdežto z týlu směřoval proud nových vojáků a zbraní, který dle potřeby doplňoval ztráty, takže jednotka měla (přinejmenším na papíře) stále stejnou sílu. Němci naopak poskytovali posily omezeně, a proto se divize zmenšovala, až se zpravidla změnila na tzv. Kampfgruppe. Takto zdecimované „torzo“ se pak stáhlo do týlu, kde proběhlo doplnění sil a obnovovací výcvik, tedy integrace nováčků mezi ostřílené veterány. „Jádro“ tak mohlo předávat své zkušenosti, ale celý postup zároveň znamenal, že i těchto veteránů muselo logicky ubývat. Americký systém se tudíž projevil jako dlouhodobě efektivnější, protože nová jednotka bez bojových zkušeností sice utrpěla vysoké ztráty na začátku bojového nasazení, ale poté si vedla lépe a lépe. US Army však samozřejmě ohromně těžila také z logistické převahy, protože si takové ztráty prostě mohla dovolit, kdežto Panzerwaffe ne. Němci však až do konce věřili v kvalitativní převahu a snažili se cvičit tankové osádky tak, aby fungovaly jako sehraný tým, což platilo i v Ardenách. Německá ofenziva představovala vysoce riskantní podnik, který měl jen malé šance uspět (a také nakonec neuspěl), avšak němečtí tankisté znovu prokázali, že i v tak nevýhodné situaci pořád patřili na absolutní špičku.
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