Duel: Výsadkáři ve Středomoří:
Britský Paratrooper a německý Fallschirmjäger

Ve většině ozbrojených sil dnes výsadkáři patří mezi špičkovou elitu, ovšem tento stav je výsledkem dlouhého a složitého procesu. Některé armády na ně zpočátku hleděly značně přezíravě a měnily se názory na ideální způsob jejich použití, jak ukazují četné peripetie z historie britských a německých výsadkářů.

Nad cílovou plochou prolétají transportní letadla, z nichž se do prázdnoty vrhají odvážní muži s padáky na zádech. Další výsadkové jednotky směřují k cíli v dopravních kluzácích. Ale jaký vlastně má být tento jejich cíl? Mají výsadkáři sloužit spíše pro sabotážní údery na strategické cíle, nebo mají bojovat jako „vzdušná pěchota“ v rozsáhlých manévrových operacích? Takové i jiné otázky si kladli velitelé německých „padákových myslivců“ a britských „Paras“, když se tento nový druh vojsk rodil. Teoretické úvahy pak ovšem narazily na krutou válečnou realitu a výsadková vojska musela za získání respektu platit krví.

Zrod s Churchillovou podporou
Někteří britští důstojníci zkoumali a prosazovali koncept výsadkového vojska již před válkou, ale trvale naráželi na neochotu tehdejších konzervativních velitelů. Situace se příliš nezměnila ani na začátku války, ačkoliv již existovaly informace o úspěších Němců. Kromě toho se silně projevovala rivalita armády a letectva, které nechtělo poskytnout transportní letadla (čemuž se na druhou stranu nelze zase tolik divit, jelikož Royal Air Force se nacházelo v kritické situaci, v níž zoufale potřebovalo takřka vše, co létalo). V každém případě ale převažoval názor, že by se výsadkáři měli zapojovat do konfliktu stylem „rychle tam a rychle ven“. Zvažovaly se tudíž zejména diverzní a sabotážní mise, při nichž měli výsadkáři bleskově zaútočit na vybraný cíl a pak nepřátelské území zase rychle opustit. Z toho vyplýval malý důraz na logistickou podporu operací, neboť se prostě nepředpokládalo, že bude třeba výsadkáře dlouhodobě zásobovat, což mělo později přinést neblahé důsledky. Budování útvarů „Paratroopers“ však stále naráželo na nesouhlas mnoha velitelů, což se změnilo až v červnu 1940, kdy plán osobně podpořil premiér Winston Churchill, který nařídil vycvičení 5000 výsadkářů. V Ringway tedy vzniklo středisko pro výcvik, za necelý rok byl (teoreticky) připraven první prapor a plánovalo se, že v polovině roku 1942 bude bojeschopná první výsadková divize. Mezi výsadkáře směřovali dobrovolníci, kteří doufali v cosi „nového“ a „jiného“, v čemž se opravdu nemýlili. Velitelé dobře věděli, že už sama povaha výsadkářů vylučuje rigidní disciplínu, a proto ochotně přijímali i vojáky, kteří měli v záznamech nejeden „škraloup“. Přijímací řízení však bylo fyzicky velmi náročné, takže řada uchazečů neprošla; pro mnoho vojáků byl šokující i padákový výcvik, při němž se museli tísnit v upraveném bombardéru Armstrong Whitworth Whitley. To bylo totiž to jediné, co byli činitelé letectva schopni poskytnout. Kromě toho se počítalo s nasazením kluzáků a až později dorazily z USA nové dopravní stroje C-47 čili „Dakota“.

Důraz na co nejlehčí vybavení
Z hlediska typů zbraní se britští výsadkáři příliš nelišili od obyčejné pěchoty. Mezi malý počet neobvyklých zbraní patřila výsadkářská úprava dvoupalcového (50,8mm) minometu, ale jinak používali „Paratroopers“ převážně standardní výzbroj zahrnující pušky Lee-Enfield, samopaly Sten, kulomety Bren a Vickers či protitankové pušky Boys. Od pěšáků se ale lišily počty kusů zbraní v družstvu, neboť u výsadkářů se mnohem častěji vyskytovaly zmíněné samopaly Sten. Nebylo žádnou výjimkou, když mělo tyto kompaktní zbraně celé desetičlenné družstvo, jež se vedle toho mohlo chlubit i jedním kulometem Bren a jedním minometem. Na úrovni čety byly k dispozici pušky Boys, zatímco silnější podpůrné zbraně jako třípalcové (76,2mm) minomety nebo 57mm protitankové kanony QF 6-pdr se nacházely až na úrovni roty či praporu, což poté mělo (spolu s již zmíněnou nedostatečnou logistickou podporou) působit problémy. Britové se totiž od počátku soustředili na rychlé „nájezdové“ operace, jež nepočítaly s delším působením za liniemi nepřítele, a tudíž také preferovali co nejlehčí výzbroj. Zvláštní povaha výsadkářů se projevila i v tom, že výcvik poddůstojníků a důstojníků (na rozdíl od tradičně konzervativního pojetí u pěchoty) akcentoval flexibilitu a ochotu riskovat, pokud to bojová situace vyžadovala. Ačkoliv se formálně očekávalo, že velitelé čet i rot budou dohlížet spíše na podpůrné zbraně a nebudou takříkajíc „v první linii“, instruktoři dali aspirantům jasně najevo, že každý velitel by měl zvládat vše, co žádá od svých podřízených. Značný důraz se kladl i na prostředky spojení, protože se předpokládalo, že výsadkové čety a roty budou za liniemi operovat odděleně, avšak ve vzájemné koordinaci. Každá četa tedy obdržela velkou radiostanici, ačkoliv její dosah silně omezoval terén, což se projevilo hlavně v Tunisku a na Sicílii. Na těchto bojištích ovšem ještě větší roli sehrály chyby na operační a strategické úrovni, kvůli kterým britští výsadkáři (ačkoli všude bojovali nesmírně statečně) utrpěli vážné ztráty.

Velké plány generála Studenta
Oproti Britům zahájili Němci budování výsadkových vojsk daleko dříve, protože první prapor byl u Luftwaffe postaven už roku 1936. Za dva roky vznikl výsadkový prapor u pozemních sil a v roce 1939 byly oba spojeny do pluku. Dva pluky poté utvořily výsadkovou divizi, jíž velel generál Kurt Student, dosud pokládaný za „otce“ německých výsadkářů. Jeho názor na ideální způsob nasazení nového druhu vojsk se ale radikálně lišil od toho britského a koneckonců i od toho, co na samém začátku předpokládala většina velitelů Luftwaffe. První němečtí výsadkáři, tzv. Fallschirm-Pioniere, totiž měli fungovat (jak ostatně jméno napovídá) především jako síly pro demoliční a sabotážní akce proti klíčovým cílům, např. mostům či pevnostem. Student byl ale odpůrcem takových „nájezdů“ a říkal, že jediným zaručeným výsledkem takové operace je zajetí výsadkáře, s nímž by pak nepřátelé mohli zacházet i jako se špionem. Podle jeho mínění mohlo výsadkové vojsko realizovat i masivní útočné operace v koordinaci s pozemními silami a s nasazením velké palebné síly. Od počátku tedy důsledně prosazoval, aby pro „jeho“ útvary Fallschirmjäger existovala adekvátní divizní logistická a dělostřelecká podpora, což mělo brzy přinést ovoce při úspěšných operacích ve Skandinávii, Belgii a Nizozemí. Generál Student též důvěřoval německé koncepci „Auftragstaktik“, tedy orientaci na splnění úkolu, nikoli na slepé plnění rozkazů. Vzhledem k povaze výsadkářů to ostatně ani jinak nešlo. Výsadkáři proto sice pochopitelně obdrželi i moderní bezdrátové vysílačky, jenže Studentův způsob velení spoléhal na iniciativu nižších důstojníků a poddůstojníků, takže vysílačky měly zajistit spíše informace a koordinaci než direktivní řízení. S tím těsně souvisel i styl výcviku, ve kterém byla pověstná pruská disciplína přítomna zřetelně méně než v tradičních druzích vojsk, což budilo nelibost u mnoha konzervativních důstojníků, kteří pokládali jednotky Fallschirmjäger za jakýsi podivný experiment, navíc silně propojený s nacistickým režimem.

Mladí idealisté toužící po slávě
Budování výsadkových jednotek skutečně probíhalo i za osobní podpory Adolfa Hitlera, který si od nich sliboval velké vojenské a prestižní úspěchy. Od počátku se jim tudíž dostávalo silné pozornosti nacistické propagandy, díky čemuž rychle rostl zájem mezi mladými muži, kteří se do Studentových výsadkových jednotek hlásili jako nadšení dobrovolníci. Často šlo o mladíky z organizace Hitlerjugend, kromě nichž ale k výsadkářům směřovala i řada vojáků od letectva, pozemních sil i námořnictva. V některých případech se hlásily celé kompletní jednotky, jež se tak mohly začlenit k výsadkářům již jako secvičená tělesa. Většinou šlo o odvážné ambiciózní idealisty, kteří hledali dobrodružství a dychtili po slávě, s čímž však bylo hodně často spojeno také takřka fanatické ideologické přesvědčení. O jednotkách Fallschirmjäger se proto nezřídka mluvilo jako o jedné z nacismem nejvíce prodchnutých složek ozbrojených sil, ačkoliv během války náležely paradoxně mezi ty, se kterými bylo spojeno nejméně válečných zločinů. Stejně jako jejich britští soupeři používali němečtí výsadkáři převážně standardní pěchotní zbraně, až v roce 1942 se objevila oblíbená poloautomatická puška FG 42, jež se navíc vždy vyskytovala jen v relativně malých počtech. „Padákoví myslivci“ tudíž spoléhali vesměs na pušky Mauser, samopaly MP 40 a kulomety MG 34 a MG 42, ovšem je nutno zdůraznit, že jejich elitní status jim často umožňoval přednostní přístup k nové technice, a tak např. obávané kulomety MG 42 získali jako jedni z prvních. Studentův důraz na palebnou sílu vedl k tomu, že od roku 1942 se v řadě jednotek užívalo nové schéma, kdy každé družstvo mělo dva kulomety. Výsadkáři měli též široké spektrum podpůrných zbraní, mj. 28mm protitankové pušky sPzB 41, bezzákluzové kanony IG 40 a IG 42 či protitanková děla PaK 40 ráže 75 mm, což jim umožňovalo efektivně bojovat i s nepřátelskými tanky. V závěru války tak existovalo už deset divizí výsadkářů, kteří se ovšem uplatňovali především v obranných operacích.
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Britský Paratrooper (1942)
Základní výcvik: 8 týdnů
Stav družstva: 10 mužů
Stav praporu: 613 mužů
Standardní puška: SMLE No 4 Mk I ráže .303 British
Standardní samopal: Sten Mk II ráže 9 mm Luger
Standardní kulomet: Bren Mark II ráže .303 British

Německý Fallschirmjäger (1942)
Základní výcvik: 10 týdnů
Stav družstva: 12 mužů
Stav praporu: 716 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

Měření sil
V Německu se výsadkáři zrodili daleko dříve než ve Velké Británii a měli i pevnou politickou podporu. Jejich kvality poté potvrdily operace v severní a západní Evropě, avšak ty paradoxně vedly i k určitému přecenění schopností „padákových myslivců“, což se poté tragicky ukázalo na Krétě. Němečtí výsadkáři nakonec uspěli, ovšem ztráty byly děsivé a Hitler potom rozsáhlé výsadkové operace zakázal, a proto se neuskutečnil ani Studentův plán dobytí Malty (který by v případě úspěchu možná změnil i celou situaci ve Středomoří). Britové naopak od počátku šli cestou početně omezených výsadků, tzn. „nájezdů“ na důležité cíle v hloubce území nepřítele, avšak to zároveň způsobilo, že britské útvary „Paratroopers“ za Němci dramaticky zaostávaly, co se týče palebné síly a logistiky. Změny trvaly velmi dlouho a projevily se vlastně až během invaze v Normandii. Situace Fallschirmjäger se naopak zhoršovala, což koneckonců souviselo též s tím, jak sláblo německé letectvo, takže nakonec už pro útočné výsadkové operace nebyly nejen strategické podmínky, ale ani letouny (zejména Ju 52). Němečtí výsadkáři se tak vlastně měnili na jakési „hasiče“, tedy vysoce efektivní síly, které byly vysílány do nejvíc ohrožených míst, aby zastavily postup Spojenců, případně se pokusily o lokální ofenzivu. Právě takto byly německé výsadkové divize nasazeny mj. na Sicílii, u Monte Cassina nebo Saint-Lô, ačkoliv to bylo velmi vzdáleno jejich původnímu poslání. Naopak britské výsadkové jednotky se posléze zapojily i do rozsáhlých ofenziv, ačkoli jejich výsledky zůstávaly velice proměnlivé. Dá se tak trochu paradoxně říci, že němečtí výsadkáři se po celou dobu ukazovali jako lepší, přestože na konci války šlo o „výsadkáře“ vlastně už jen podle jména.
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