Duel: Vojáci v obrněncích:
Američtí mechanizovaní pěšáci a němečtí tankoví granátníci

Druhá světová válka znamenala také vznik motorizované a mechanizované pěchoty, tzn. vojáků, které převážely a podporovaly nákladní automobily nebo obrněné transportéry. Ozbrojené síly USA i Německa preferovaly polopásové obrněnce, jejich jednotky se však výrazně lišily strukturou, výzbrojí i taktikou.

Pěšáci seskakující z polopásového obrněného transportéru nepochybně stále představují jeden ze symbolických obrazů německé pozemní armády i Waffen-SS za druhé světové války, jenže tento obraz je hodně zkreslený. Jen menšina německých vojáků totiž mohla využívat „luxusu“ v podobě slavných „Haklů“ (neboli obrněnců SdKfz 251), jelikož většina používala k přesunu nákladní auta, případně vlastní nohy. Jiná situace však panovala v US Army, protože kapacity amerického průmyslu umožnily dodávat mnohem větší počet polopásových transportérů, díky nimž schopnosti pěchoty skutečně dramaticky vzrostly.

Zrod tankových granátníků
Příchod tanků nepochybně přinesl do pozemního válčení skutečně revoluční změny, avšak ani tanky samozřejmě nebyly nepřemožitelné či všemocné. Již na konci první světové války proto sílily snahy zdokonalit spolupráci tanků s pěchotou a dělostřelectvem, a tak se postupně rodila myšlenka zvaná „combined arms“. Mezi pionýry této taktiky patřila na počátku druhé světové války německá armáda, která ji začlenila do doktríny „Blitzkriegu“, ovšem i navzdory veškeré chvále je třeba podotknout, že se záhy projevily i nedostatky. Každé takové spojování různých druhů vojsk do integrovaných jednotek totiž nutně představuje kompromis. Na jednu stranu je pro velitele výhodné, pokud disponuje pěchotou, tanky a děly takříkajíc pohromadě, ale cenou za to jsou zákonitě i logistické a jiné komplikace. Proto se vedla (a vlastně stále vede) diskuse na téma, na jaké úrovni se mají různé druhy zbraní ideálně kombinovat. Když se zrodily první německé tankové divize, obsahovaly tankové a pěší pluky, což v praxi běžně vedlo k tomu, že tanky a pěchota nebojovaly společně, nýbrž spíš vedle sebe, neboť oba typy pluků sváděly své vlastní boje na jednom bojišti. Na základě zkušeností z Polska, západní Evropy a prvních bojů v SSSR se proto začalo experimentovat s integrováním na úrovni praporů a rot, takže vznikaly tzv. Kampfgruppen („bojové skupiny“), většinou odpovídající posíleným praporům. Skutečně zásadní změny se ale dostavily až díky tomu, že pěší útvary v sestavách tankových divizí byly začleněny přímo do velitelské struktury tankových vojsk, zatímco dříve podléhaly velitelským strukturám pěšího vojska. Tato změna přinesla výrazné zlepšení koordinace operací pěchoty a tanků a projevila se i v názvu, když se objevil termín „tankoví granátníci“ (Panzergrenadiere). Vedle vyjádření organizačních změn nesl též velkou symboliku, jelikož odkazoval na někdejší elitní útvary v armádě pruského krále Fridricha Velikého.

Automobily, nebo obrněnce?
Pěší pluky v tankových divizích se tedy změnily na pluky tankových granátníků a současně se začaly stavět samostatné divize tankových granátníků. Za názvem se však zpravidla objevoval ještě sufix v závorce, a sice (gep.) nebo (mot.), jenž odkazoval na dva základní druhy jednotek tankových granátníků. První ze sufixů („gepanzert“) se vztahoval k těm mechanizovaným, jež používaly polopásové obrněné transportéry, kdežto druhý („motorisiert“) sděloval, že se jedná o pěšáky motorizované, tedy dopravované nákladními auty. V představách laiků bývá tankový granátník téměř vždycky ztotožňován s onou první kategorií, avšak skutečnost byla taková, že „polopásy“ provozovala jen asi pětina jednotek tankových granátníků. Jako metoda transportu tedy jasně převládaly nákladní vozy, jež si nevedly tak dobře mimo silnici a nenabízely takřka žádnou ochranu, ale byly daleko jednodušší a lacinější z hlediska výroby a provozu. Německý průmysl zkrátka nemohl vyprodukovat tolik „polopásů“ SdKfz 250 a 251, aby je mohly dostat všechny původně pěší jednotky. Odlišná situace panovala v USA, kde pokusy s propojováním různých typů jednotek začaly dokonce ještě dříve než v Německu. Dokonce i sázku na vozidla s polopásovým podvozkem provedli Američané dřív než Němci, a to díky faktu, že existovaly úzké vazby USA s Francií, jež dodávala „polopásy“ Citroën-Kégresse. Spojení francouzských podvozků a amerických nákladních vozů pak vedlo ke zrození proslulých „Half-Tracks“, tedy amerických polopásových obrněných transportérů. US Army samozřejmě sledovala i úspěchy německých divizí v Evropě a inspirovala se při budování svých tankových divizí, jež proto na počátku měly dva tankové pluky a jeden mechanizovaný pluk. Podobně jako Němci záhy také Američané poznali, že tato struktura není optimálně vyvážená, jelikož tanky mají příliš velkou převahu, ovšem US Army se rozhodla pro jiné řešení.

Odlišné designy „polopásů“
Wehrmacht totiž prováděl četné experimenty s různými počty tankových, mechanizovaných a motorizovaných pluků a praporů, takže divize měly velmi variabilní podobu a zřejmě nikdy se nenašlo ideální uspořádání. US Army udělala vskutku radikální krok, protože z nové struktury tankové divize úplně vynechala plukovní stupeň, takže divizi tvořilo devět praporů, které byly rovnoměrně rozděleny mezi tanky, pěšáky a dělostřelectvo, což ostatně odráželo i velký důraz Američanů na nepřímou palebnou podporu. Všechny pěší jednotky v tankových divizích byly mechanizované, resp. užívající „polopásy“. Američané sice provedli i experimenty s dopravou pěchoty na nákladních autech, avšak záhy je zastavili jako neperspektivní a vsadili výlučně na obrněnce. Němci sice došli v podstatě ke stejnému závěru, zásadní rozdíl však spočíval v tom, že americké továrny chrlily „half-tracky“ tempem, díky kterému vlastně ani nebylo třeba vozit pěšáky na autech. Německo vyrobilo za celou válku skoro 22 000 obrněnců SdKfz 250 a 251, zatímco USA zhotovily přes 54 000 vozidel M2 a M3 a jejich derivátů. Oba státy totiž užívaly „polopásy“ též coby nosiče zbraní (např. podpůrných děl, minometů, protiletadlových kanonů či plamenometů) a mezi další důležité verze patřila mj. velitelská, spojovací či sanitní vozidla. Mezi designy obou zemí však existovaly i značné rozdíly. Americké M2 a M3 měly poháněné přední nápravy, úzké pásy a řadu komponentů z civilních vozidel, a proto si vedly daleko lépe na silnici, byly rychlejší a spolehlivější a snášely často dost agresivní řidičský styl amerických „boys“. Naopak německé SdKfz 251 žádaly mnohem citlivější zacházení, avšak nabízely větší terénní průchodnost a zejména vyšší stupeň ochrany. Šikmé stěny jejich koreb totiž zvyšovaly efektivní tloušťku pancéřování, jenže jejich stinnou stránkou bylo omezení vnitřního prostoru. Americký M3 tak nabízel o asi 15 % větší užitečný objem.

Potenciál různých kulometů
Příslušníci US Army samozřejmě využívali nosnosti svých vozidel k dopravě všeho možného, a to zdaleka nikoli jen předmětů vojenské povahy. Mnohé osádky si tak „half-tracky“ upravily v zájmu většího komfortu, což spolu s množstvím zbraní, beden, košů i jiného materiálu vedlo až ke kritice, že konvoje vozidel M2 a M3 působí spíš jako „stěhování cikánského tábora“. To však pochopitelně nic nezměnilo na vysoké efektivitě mechanizovaných jednotek, kterou ještě podtrhávala americká praxe, která se poněkud podobala německé myšlence „Kampfgruppen“. Také velitelé v US Army totiž pro splnění různých úkolů sestavovali úkolové skupiny, kterým se říkalo „bojové týmy“ (Combat Teams). Na rozdíl od německých ale bývaly zpravidla větší, někdy odpovídaly spíše až pluku a mívaly daleko silnější dělostřeleckou složku, jelikož pokud něco Američanům opravdu nechybělo, pak to byly těžké zbraně a zásoby munice pro ně. Toto americké uvažování se promítalo i do výzbroje „half-tracků“, u níž bylo příznačné, že se dosti lišily předpisy a realita. Podle předpisů totiž měla řadová vozidla užívat jen kulomety M1919, zatímco na velitelských „polopásech“ se měly nacházet 12,7mm zbraně M2HB, avšak v praxi se „půlpalcové“ kulomety běžně instalovaly na všechna vozidla v jednotce a spousta obrněnců vezla dva nebo tři kulomety. Zbraně M2HB ostatně představovaly i významnou výhodu oproti výzbroji německých SdKfz 251, které nesly pouze 7,92mm zbraně. Hitler sice žádal, aby byly útvary tankových granátníků vybaveny původně protiletadlovými obrněnci s 13mm kulomety, které se ukázaly i jako skvělá zbraň v pozemních bojích, avšak takto vyzbrojených „Haklů“ se vyrobil jen zanedbatelný počet. Němečtí velitelé tak mohli nasazovat jen stále omezenější síly a již neměli z čeho nahrazovat ztráty, zatímco proti vyčerpaným německým vojákům se valila ocelová lavina amerických mechanizovaných praporů.
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Americký mechanizovaný pěšák
Doba výcviku: 13 týdnů
Stav družstva: 10–12 mužů
Stav roty: 250 mužů
Stav praporu: 1062 mužů
Standardní puška: M1 Garand ráže .30-06 Springfield
Standardní samopal: M1 Thompson ráže .45 ACP
Standardní kulomet: M1919 Browning ráže .30-06 Springfield

Německý tankový granátník
Doba výcviku: 6 týdnů
Stav družstva: 9–10 mužů
Stav roty: 165 mužů
Stav praporu: 867 mužů
Standardní puška: Kar 98k ráže 7,92 mm Mauser
Standardní samopal: MP 40 ráže 9 mm Luger
Standardní kulomet: MG 42 ráže 7,92 mm Mauser

Odlišnost výzbroje a taktiky
U amerických a německých mechanizovaných divizí, pluků a praporů můžeme vidět i některé podobnosti, ale jestliže sestoupíme na nejnižší úroveň družstev, pak spatříme úplně jiný obraz. Obě strany totiž postavily koncepce svých pěších družstev výrazně odlišně, čemuž odpovídala rovněž odlišná taktika. Americká armáda byla pyšná na střelecké umění svých pěšáků, kteří se mohli pochlubit ve své době špičkovými poloautomatickými puškami M1 Garand, zatímco na kulomety se kladl menší důraz. Američané ostatně neměli skutečný univerzální kulomet, který by zastal role lehkého i těžkého kulometu, tedy přesně to, co zvládaly německé zbraně MG 34 a MG 42. Americký M1919 měl na rychlé přenášení příliš velkou hmotnost, ovšem obrovskou výhodu US Army představovaly „půlpalcové“ kulomety M2HB. Americká taktika preferovala scénář, kdy obrněnec přepraví vojáky na místo akce, vojáci vysednou a postupují vpřed pěšky pod krytím palby kulometů z vozidel. Německé předpisy preferovaly ponechávání pěšáků pod ochranou pancíře vozidel, dokud to bylo možné, a proto „Hakly“ převážely vojáky co nejblíže k pozicím nepřítele. Vojáci tudíž nejdříve pálili z koreb obrněnců, a když vysedli, kulomety si zpravidla brali s sebou. Množné číslo je užito záměrně, jelikož družstvo tankových granátníků se od klasického družstva pěchoty lišilo mj. tím, že mělo dva hned univerzální kulomety. Tato inovace se ale dlouhodobě neujala, a přestože se moderní pěchota v mnohém inspiruje vzorem německých tankových granátníků, standard představuje jeden univerzální kulomet v družstvu. Z organizačního a taktického hlediska však pro rozvoj mechanizované pěchoty a kombinování různých druhů vojsk udělali nejvíce Němci. Dnešní bojová vozidla pěchoty (ačkoli už vesměs pásová, popř. někdy i kolová, ale už dávno ne polopásová) a jejich osádky tak do značné míry stavějí na základech, které položili tankoví granátníci.

Výcvik a zkušenosti
Podle jednoho oblíbeného klišé o bojích na západní frontě se tam naprosto nezkušení američtí „boys“ museli utkávat s ostřílenými veterány Wehrmachtu a Waffen-SS. Přestože se nesporně našlo nemálo případů takových střetnutí, jako celek je toto tvrzení velmi zavádějící. Americký voják měl totiž za sebou mnohem delší a důkladnější výcvik než průměrný německý voják, se kterým se utkával. Nemělo by se zapomenout, že Němci, kteří prodělali svůj výcvik ještě před válkou a prošli několika taženími, představovali v letech 1944 a 1945 malou menšinu, vlastně zkušená „jádra“ jednotek, která se neustále doplňovala nováčky. Původní německý výcvik byl opravdu výborný, neustále se ovšem zkracoval a zjednodušoval, a tak poslední povolaní mladí muži prodělávali jen nejzákladnější rychlokursy. Kvalitnější jednotky se navíc posílaly spíš na východní frontu. Samo velení Wehrmachtu považovalo leckteré jednotky na západní frontě za druhořadé a vhodné jen pro obranu, ačkoli jim obvykle veleli zkušení důstojníci. Je pravda, že řada amerických vojáků postrádala reálné zkušenosti z akce, avšak bylo mezi nimi též nemálo těch, kteří už bojovali v Africe nebo Itálii. Američané si navíc po celou dobu udržovali solidní morálku a jejich odhodlání ještě sílilo po setkáních s následky nacistických zločinů, kdežto na německé straně se morálka trvale zhoršovala. Přibývalo dezercí a nakonec převažovalo hlavně přání, aby celá ta hrůzná válka co nejrychleji skončila.
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