Duel: Vojáci ve Francii:
Francouzští, britští a němečtí pěšáci

Popis bojů ve Francii se někdy zužuje na drtivé útoky německých tankových divizí, jimž vojáci francouzské armády a britských expedičních sil nedovedli čelit. Ve skutečnosti ale v této kampani hrála nesmírně důležitou roli i německá pěchota, jež rozšiřovala úspěchy tanků a které vzdorovali pěšáci spojeneckých vojsk.

Jestliže všechny tři armády, které se na jaře 1940 střetnuly na francouzském bojišti, spojovalo něco důležitého, pak to byla snaha aplikovat poznatky z první světové války, jež byla v zásadě konfliktem pěchoty a dělostřelectva. Každá ze tří zemí ovšem vyvodila poučení zcela jiné, což se pak pochopitelně projevilo v jejich odlišnostech. Rozdíly se týkaly zejména pohledu na roli pěšáků a motorových (a)nebo obrněných vozidel, resp. na optimální vyvážení těchto složek ve struktuře armády, jež zajistí maximální efektivitu na bojišti. Největších úspěchů tehdy dosáhli Němci, zatímco spojenecké armády potkalo fiasko.

Velký nepořádek v puškách
Mnozí odborníci v roce 1939 označovali francouzskou armádu za nejlepší na světě, protože ta britská se jevila jako příliš malá a elitářská, kdežto ta německá postrádala zkušenosti. Brzy ale měly vyjít najevo fatální nedostatky armády země galského kohouta, které pramenily zejména (ovšem nikoli výhradně) z atmosféry v politice a společnosti. Obrovské ztráty v první světové válce vytvořily takřka chorobný strach z dalšího konfliktu a podpořily obranné uvažování, což se pak projevilo v budování Maginotovy linie. Ta ale nebyla jenom důsledkem onoho strachu, jak se často říká, nýbrž také důsledkem poklesu porodnosti, který pochopitelně také způsobily ony válečné ztráty. Právě na konci 30. let se tedy silně projevil nedostatek mužů v odvodovém věku, a to navíc právě v době velkého společenského napětí a politické nestability, což se zase odráželo v nedostatečném financování armády. Modernizační proces probíhal, jenže pomalu a někdy chaoticky, což lze dobře ilustrovat mj. na tématu pušek. Francouzská armáda totiž měla hned několik standardních vzorů, a aby toho nebylo málo, užívala i více ráží střeliva. Pořád se udržovaly klasické opakovačky Lebel vz. 1886/93 a zbraně Berthier vz. 1907, obě ráže 8 mm, tedy stejné zbraně, s nimiž francouzský pěšák bojoval ve „Velké válce“. Ačkoliv to asi působí groteskně, některé záložní útvary měly dokonce ještě jednoranné pušky Gras vz. 1874 ráže 11 mm! Situaci zkomplikoval fakt, že v roce 1924 byl zaveden nový kulomet Châtellerault, který se pak dočkal zmodernizované verze vz. 1924/29. Jednalo se o nepochybně kvalitní zbraň, ale na střelivo ráže 7,5 mm, takže pěchota byla nucena používat dva různé kalibry. To se dočasně řešilo zavedením pušky vz. 1934, což byla úprava zbraně Lebel vz. 1907/15 pro 7,5mm náboj, ale generálové chtěli zcela novou pušku na toto střelivo.

Jednotky z pevniny a kolonií
V roce 1936 se začala dodávat moderní 7,5mm opakovačka MAS 36 a pracovalo se i na pušce s poloautomatickým systémem, která vstoupila do výzbroje v roce 1940, vznikl však jen malý počet exemplářů. Také „šestatřicítek“ prostě nebylo dost na to, aby mohly v obranných bojích sehrát větší roli, jelikož jimi disponovalo jen několik elitních pluků. Tato pestrost zbraní se dá použít i jako příklad opravdu extrémně variabilní úrovně francouzských pěších jednotek, která sahala od špičkové lehké pěchoty (označované též „chasseurs“) a horských útvarů až po pluky záložníků, jež tvořili veteráni z první světové války s puškami z téhož konfliktu. Francie měla samozřejmě i spoustu mladších záložníků, jenže značná část z nich měla nedostatečný výcvik, protože po většinu meziválečné éry trvala povinná služba jenom jeden rok, teprve v roce 1935 byla prodloužena na dva roky. Specifickou součást francouzské armády tvořili „barevní“ muži z kolonií v severní a střední Africe a jihovýchodní Asii, kteří v roce 1940 představovali kolem třetiny celkové síly francouzské pěchoty, neboť se jich na frontě nalézalo přibližně 115 pluků, zatímco z metropolitní Francie pocházelo zhruba 215 pluků. Také u koloniálních vojsk ovšem platila teze o velmi variabilní kvalitě, což se zákonitě projevilo i v boji, protože některé útvary černých vojáků bojovaly s příkladnou odvahou, kdežto jiné se rychle vzdávaly Němcům, kteří s nimi ale často nejednali právě v rukavičkách. Francouzská pěchota trpěla také nedostatečnou motorizací (jež podivně kontrastovala s vysokou úrovní tamějšího automobilového průmyslu), avšak mezi její silné stránky spadal velký počet podpůrných zbraní. Francie zavedla do služby množství kulometů a měla i značně silné dělostřelectvo, jež sice užívalo převážně starší vzory, avšak jednoznačně překonávalo artilerii Wermachtu.

Pokusy s motorizací pěšáků
Rovněž pro Brity znamenala jatka na západní frontě „Velké války“ strašlivý šok, ovšem jejich meziválečná reakce se od té francouzské dramaticky odlišovala. V mírových časech totiž byla vojenská služba dobrovolná a jádro armády představoval profesionální sbor, jehož hlavní úkol tvořily „policejní“ akce v koloniích britského impéria. Rozsáhlejší válka na kontinentu se sice nevylučovala, ale předpokládalo se, že se bude podobat té z let 1914–1918. Lze říci, že britské ozbrojené síly 20. a 30. let téměř dokonale ilustrovaly tezi, že generálové se vesměs připravují na minulou válku. Velká Británie disponovala velmi vyspělým strojírenským průmyslem, jenž byl schopen zajistit obrněná vozidla, automobily i další prostředky mechanizace, s nimiž tudíž britští vojáci nasbírali velké zkušenosti, vlastně největší ze všech armád, jež se účastnily první světové války. S tím ale kontrastovaly diskuse o správném uplatnění „motorů“, protože se sice ozývali vizionáři jako J. F. C. Fuller či Basil Liddell Hart, kteří pokládali motorová vozidla za cestu k vítězství, ale silné slovo dosud měli i tradicionalisté, kteří hájili klasickou roli pěchoty a jízdy. Ostatně ani Fuller a Hart se úplně neshodovali, jelikož ten první nekompromisně sázel na dominanci tanků, kdežto ten druhý prosazoval vyváženou spolupráci tanků a motorizované pěchoty. Britská armáda tedy provedla řadu experimentů s motorizací, ale výsledky byly dosti proměnlivé a konzervativce ve velení nepřesvědčily. Výsledkem se pak stal kompromis, který ale řešil pouze málo. Každá pěší četa dostala nákladní automobil, který měl sloužit k přepravě vybavení a podpůrných zbraní, zvláště minometů, ovšem samotní vojáci se museli standardně přesouvat „po svých“. Vznikaly sice i vyšší motorizované jednotky, ale ty tvořily jen menšinu a často byly naplněny spíš druhořadým personálem.

Neefektivní výběr důstojníků
Vedle onoho skutečně kvalitního profesionálního jádra totiž britské ozbrojené síly obsahovaly také tzv. Teritoriální armádu (Territorial Army), která působila jen na domovských ostrovech. Tvořili ji především záložníci, jejichž služba v mírových časech čítala jedno delší letní cvičení a čtveřici víkendových cvičení ve zbytku roku. Důstojníci byli převážně profesionálové, avšak (nikoliv překvapivě) většinou ne tak schopní jako ti v onom „expedičním“ jádru armády, které samozřejmě nabízelo lepší kariéru. Ostatně celý přístup k důstojníkům se dá označit i za jeden z největších nedostatků meziválečné britské armády. Ta se někdy popisuje pomocí klišé, že se jednalo o vyhraněně „třídní“ instituci, jelikož její důstojníci pocházeli téměř výlučně z vyšších vrstev společnosti. Toto klišé ale v podstatě odpovídá skutečnosti, protože výběr důstojníků se dlouho neodehrával na bázi testů dovedností a zkušeností, nýbrž jen podle rozhodnutí komise, kterou tvořili další místní velitelé. Noví důstojníci tudíž často neměli zkušenosti a před válkou jen okolo 5 % z nich pocházelo z dobrovolně sloužících mužů. Jinými slovy, šance na kariérní postup v tehdejší britské armádě byly minimální, což korelovalo i s tím, že britští velitelé měli sklon takřka všechno řídit z vysokých pozic, jelikož tvrdili, že muži přímo na frontě postrádají „celkový obraz“. Žádalo se precizní plnění rozkazů, nikoliv iniciativa. Britská pěchota trpěla i slabinami v oblasti radiostanic a podpůrných zbraní. Vysílaček bylo málo a byly nespolehlivé, britské minomety byly enormně těžké a slavný kulomet Bren nedokázal (přestože nepochybně šlo o velice kvalitní konstrukci) zastat úlohu univerzálního kulometu. Naopak mezi nejsilnější stránky britské pěchoty patřil velký počet protitankových pušek Boys, jelikož tuto (tehdy ještě dosti účinnou) zbraň obdrželo každé pěší družstvo.

Důmyslná koncepce výcviku
Podobu německé armády na počátku druhé světové války zákonitě determinovala dvě období. To první trvalo do roku 1935, kdy Německo přinejmenším oficiálně dodržovalo Versailleskou mírovou dohodu, a tak udržovalo pouze armádu o počtu 100 000 mužů. Německý Reichswehr se držel důmyslné koncepce, kterou vypracoval Hans von Seeckt. Základem byl propracovaný systém výcviku, jehož výsledkem měl být stav, kdy každý voják dokáže zastat funkci o stupeň vyšší než tu, kterou zastává standardně. S nevelkou nadsázkou tak lze říci, že když Hitler roku 1935 nařídil v Německu obnovit povinnou službu, měl k dispozici sbor čítající kolem 100 000 poddůstojníků a důstojníků, a to většinou velmi kvalitních. Ono početní omezení Reichswehru totiž znamenalo možnost si skutečně pečlivě vybírat kandidáty. V onom druhém období se tak mohl nový Wehrmacht mimořádně intenzivně rozvíjet a realizovat nové koncepce, kdežto jiné armády se pořád konzervativně držely zavedených principů. To však samozřejmě neznamená, že vojenští vizionáři v Německu nemuseli překonávat odpor. Ve skutečnosti také tam působili zastánci „starých pořádků“ v čele s generálem pěchoty Ludwigem Beckem, jenž do roku 1938 zastával funkci náčelníka generálního štábu a nehleděl příliš nadšeně na různé „novoty“, které prosazovali propagátoři tanků jako Manstein či Guderian. Je dokonce vysoce pravděpodobné, že ona německá „sázka na tanky“ se uskutečnila jen díky podpoře Adolfa Hitlera, který se (na rozdíl od většiny politiků své doby) nebál technických inovací. Ani „tankoví generálové“ však pochopitelně nezapomínali na pěchotu, neboť esencí „bleskové války“ nebylo nekompromisní nasazení tanků, nýbrž úzká spolupráce obrněnců s pěšáky a taktickým letectvem, která se dala uskutečňovat díky rozšíření bezdrátových vysílaček.

Kulomet jako jádro družstva
Někteří experti proto dokonce tvrdí, že zejména radiostanice (a nikoliv tank nebo letadlo) byla onou přelomovou inovací, která umožnila vést „bleskovou válku“. Velice důležitou roli sehrál 7,92mm univerzální kulomet MG 34, z něhož se stal primární prvek palebné síly družstva. Dá se v podstatě říci, že německé pěší družstvo bylo vybudováno právě „okolo“ kulometu, kdežto další vojáci s puškami sloužili především jako jeho ochrana při přesunech mezi pozicemi a při jeho nabíjení. Německá armáda rovněž experimentovala s motorizací pěchoty a potom přidala i mechanizaci, resp. nasazení polopásových obrněných transportérů pro přesuny družstev, byť je třeba zdůraznit, že služby „polopásů“ vždy využívala jen malá menšina německých pěšáků. Těchto obrněnců prostě nikdy nebyl dostatek, takže většina pěšáků musela spoléhat na převoz v nákladních autech, případně na vozech s koňskými potahy (protože navzdory propagandě se německá armáda neobešla bez milionů koní), popř. prostě na vlastní nohy. Bez ohledu na tyto debaty však logicky platí, že ani sebelepší technické vynálezy by nebyly mnoho platné, pokud by je neobsluhovali dobře vycvičení vojáci s kvalitními důstojníky. Wehrmacht to však velice správně chápal a jeho výcvik branců z let před vypuknutím války patřil mezi nejlepší na světě. Dbal na opravdu užitečné dovednosti a sloužil zároveň k výběru kandidátů na velitele, protože navzdory občasnému odporu tradiční šlechtické kasty se velmi dbalo na to, aby se povyšování vojáků odehrávalo nikoli podle původu, nýbrž zejména podle schopností a zásluh. Vojáci tedy měli reálné šance na kariérní postup, s čímž souvisel též důraz na osobní iniciativu, což platilo pro mužstvo i velitele. To v praxi znamenalo obrovskou taktickou pružnost, která nepochybně hodně přispěla k prvním velkým triumfům Wehrmachtu.
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Francouzský pěšák (1940)
Základní výcvik: 16 týdnů
Stav družstva: 12 mužů
Stav čety: 53 mužů
Stav praporu: 870 mužů
Standardní puška: Berthier vz. 1934 ráže 7,5 mm MAS
Standardní kulomet: Châtellerault vz. 1924/29 ráže 7,5 mm MAS

Britský pěšák (1940)
Základní výcvik: 12 týdnů
Stav družstva: 8 mužů
Stav čety: 30 mužů
Stav praporu: 668 mužů
Standardní puška: Lee-Enfield Mark III ráže 7,7 mm British
Standardní kulomet: Bren Mark I ráže 7,7 mm British

Německý pěšák (1940)
Základní výcvik: 16 týdnů
Stav družstva: 10 mužů
Stav čety: 38 mužů
Stav praporu: 958 mužů
Standardní puška: Mauser Kar 98k ráže 7,92 mm Mauser
Standardní kulomet: Rheinmetall MG 34 ráže 7,92 mm Mauser

Měření sil
Pouhé „papírové“ srovnání čísel by mohlo svádět k otázkám, jak je možné, že početná armáda Francie a špičková profesionální armáda Velké Británie utrpěly takovou katastrofální porážku od nezkušeného německého Wehrmachtu. Skutečnost však samozřejmě byla daleko složitější. Francie opravdu disponovala velkým počtem pěšáků a mezi její silné stránky patřilo působivé dělostřelectvo, jenže vojáci byli nedostatečně vycvičení, značná část techniky byla zastaralá a v dimenzi taktiky a strategie Francouzi zaostávali takřka ostudně. Poslední výtku lze směrovat i na britskou armádu, kterou lze též označit bezmála za odstrašující příklad, pokud jde o výběr důstojníků a velitelskou pružnost, resp. v jejím případě nepružnost. Na rozdíl od Francouzů se sice Britové docela ochotně pouštěli do pokusů s motorizací, jenže zaváhali a do roku 1940 se etabloval jen nepovedený kompromis. Zdaleka největší odvahu v tomto směru ukázali Němci, jimž vlastně paradoxně pomohlo období existence početně omezeného Reichswehru, neboť se tak podařilo vybudovat vynikající velitelský sbor. Němci dosti zaostávali v dělostřelectvu, ale to více než vyrovnávalo taktické letectvo a především precizní koordinace díky radiostanicím. Wehrmacht vytvořil také kvalitativně novou podobu družstva, které spoléhalo v první řadě na univerzální kulomet jako hlavní prvek palebné síly, a v maximální míře se snažil o motorizaci (případně mechanizaci) pěchoty. Nesmírně důležitou roli sehrál i německý výcvik, který kladl důraz na individuální iniciativu. Němci přijali chaos na bojišti jako nezměnitelný fakt, a proto se jejich vyšší důstojníci ani nepokoušeli získat absolutní kontrolu, spíš jenom určovali hlavní směr postupu a konkrétní kroky nechávali na podřízených. Je ovšem nutno zdůraznit, že právě tento přístup si následně osvojili též mnozí špičkoví velitelé v britské a americké armádě, kteří se postavili proti Wehrmachtu v dalších fázích války.
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