Duel: Pěšáci u Moskvy:
Sovětské a německé divize na frontě

Přestože předválečná propaganda obou stran ukazovala především tanky, ve skutečnosti závisel úspěch útoku přinejmenším stejně i na pěchotě. Prokázalo se to také na počátcích německé kampaně na východní frontě, jelikož sovětská pěchota se někdy vzdávala téměř bez výstřelu, kdežto jindy vzdorovala do posledního muže.

Když 22. června 1941 německá vojska překročila sovětské hranice, měla již za sebou opravdu působivý seznam vítězených kampaní. Rychlost německého postupu na východ byla zpočátku téměř neuvěřitelná a překonávala i původní optimistické plány, a tak očekávání, že celé tažení skončí před příchodem zimy, tehdy vypadala dosti věrohodně. Rudá armáda se takříkajíc před očima rozkládala a většinou vůbec nepřipomínala onen obávaný kolos, který se připravoval na válku proti Evropě. Postupně se však do mysli Němců vkrádaly stále větší pochybnosti, neboť navzdory strašlivým ztrátám Sověti pořád bojovali. V bitvě o Moskvu Němci opravdu narazili a otevřela se před nimi nepříjemná perspektiva vleklého konfliktu. Přestože se často říká, že je porazili „Generál Bláto“ a „Generál Zima“, moderní odborné analýzy dokazují, že rozhodující podíl na zastavení německého postupu měl sovětský pěšák.

Nedostatečné naplňování divizí
Názory na kvalitu či reálnou bojovou hodnotu Dělnicko-rolnické Rudé armády (RKKA, jak se ozbrojené síly SSSR oficiálně jmenovaly) v létě 1941 se dodnes dramaticky odlišují. Někdo ji pokládá za sice mohutnou, ale zoufale neefektivní sílu, která přečkala německý nápor jen díky prosté početní přesile, zatímco podle jiných zdrojů šlo o vojsko připravené velmi dobře, avšak pro zcela jinou válku. Pravdou může být poněkud paradoxně oboje, což lze ukázat na příkladu pěchoty, která tvořila okolo 75 % početního stavu RKKA, jenž činil v červnu 1941 víc než pět milionů mužů. Nejvíce se sice vyzdvihovala zbývající čtvrtina, kterou představovaly pověstné mechanizované sbory, obsahující většinu obrněných vozidel, avšak tyto útvary byly nepružné, těžko ovladatelné a špatně zásobované. Tíha naprosté většiny bojů tudíž ležela na pěchotě, jež se organizovala především do střeleckých sborů. Každý z nich čítal dvě až tři střelecké divize, které měly dle mobilizačního plánu MP-41 zahrnovat po třech pěších plucích, kromě nichž do každé divize patřily též dva dělostřelecké pluky (první s kanony a druhý s houfnicemi), prapor lehkých tanků a další podpůrné síly. Tabulkový stav střelecké divize činil 14 483 mužů, avšak toto číslo i popsaná organizační struktura představovaly opravdu ideál, jenž byl naplněn pouze u malého počtu divizí. 24. července 1941 byl tedy přijat revidovaný nouzový mobilizační plán s tabulkovým stavem 10 859 mužů, což už odpovídalo realitě podstatně více, neboť ve většině divizí se fakticky nacházelo něco mezi osmi a deseti tisíci mužů. Problematické zásobování se tím však zdaleka nevyřešilo, protože logistika Rudé armády představovala značný problém již před válkou, natož pak během ní. Panoval např. notorický nedostatek střeliva, což se projevilo zvláště výrazně u dělostřelectva. SSSR sice měl kvalitativně výborné dělostřelectvo, jistě lepší než Němci, v roce 1941 však mohla sovětská děla poskytovat pěchotě jenom velice omezenou podporu, protože pro většinu zbraní se nedostávala munice.

Tvrdý, jenže nepraktický výcvik
Jiný problém reprezentovalo nekvalitní spojení, protože vysílaček bylo velice málo a v RKKA byly distribuovány spíše nerovnoměrně. Spoléhalo se proto vesměs na zastaralé polní telefony či spojky. Bez ohledu na metodu navíc přicházely značně obsáhlé a složité rozkazy, které bylo třeba plnit do posledního slova přesně, jinak okamžitě přišly disciplinární tresty. Tento systém logicky bránil jakékoliv samostatné iniciativě a v chaotických podmínkách na bojišti mohl mít za následek jen další porážky, protože velení v Moskvě samozřejmě nemohlo přesně vědět, co se na každém místě děje. A aby toho nebylo málo, do pravomocí velitelů promlouvali političtí pracovníci, kteří v ideologickém duchu nařizovali znovu a znovu útočit, přestože bylo zřejmé, že takto Němce zkrátka zastavit nelze. Rigidní organizační a velitelské struktuře odpovídal též výcvik vojáků, jehož základní forma trvala v roce 1941 pouhé dva týdny, byť naprostá většina mužů za sebou již měla dvouletou povinnou službu, které ještě často předcházel polovojenský výcvik v mládežnické organizaci Komsomol. Výcvik byl tvrdý a intenzivní, ale většinou příliš ideologicky pojatý a zahrnující příliš málo praktických dovedností. Základní jednotku pěchoty tvořilo družstvo s jedenácti vojáky. Vedle velitele obsahovalo dvoučlennou obsluhu kulometu DP-27, dva samopalníky se zbraněmi PPD-38/40 a šest střelců se starými, avšak spolehlivými puškami systému Mosin-Nagant (podstatně vzácnější byly modernější poloautomatické pušky Tokarev SVT-40). Družstvo operovalo značně sevřeným způsobem a při přesunu měla vojáky dělit vzdálenost nejvýše dvou kroků, což v praxi leckdy působilo problémy a vedlo k velikým ztrátám. Není divu, že se mnoho útvarů prostě rozpadlo a vojáci masově prchali, ačkoliv se od samého počátku Němci setkávali také s fanatickým odporem. Jak takových případů přibývalo, počáteční optimismus Wehrmachtu se začínal vytrácet.

Proces motorizace Wehrmachtu
Na samém zahájení války proti SSSR se ovšem tento optimismus zdál být na místě, jelikož na straně Wehrmachtu ležely zdánlivě všechny trumfy. Šlo o špičkovou a respektovanou sílu, jež dokázala rozdrtit Polsko, Norsko, Francii, Jugoslávii i další státy. Měla vysoce kvalitní výcvik a moderní zbraně, nasbírala zkušenosti a pyšnila se výtečnou morálkou. Ne všechno však bylo tak dokonalé, jak se mohlo zdát. Ostatně také předcházející kampaně to prokázaly, přestože se tím německá propaganda samozřejmě nechlubila. Nejvíce zdůrazňovala dominantní roli tanků jako hlavního nástroje „bleskové války“, ale bez ohledu na to platilo, že velkou část práce pak odváděli prostí pěšáci, kteří udržovali a prohlubovali úspěch rychle postupujících tankových a mechanizovaných formací. Po západoevropských kampaních pokračovala reorganizace, jež se odrážela v transformaci mnoha pěších divizí na mechanizované (tedy vybavené polopásovými obrněnými transportéry) nebo motorizované (tzn. užívajících pro přesun nákladní auta), avšak tento proces nebyl v červnu 1941 zdaleka zakončen. Standardní pěší divize Wehrmachtu měla 17 734 mužů a z hlediska struktury zahrnovala velení, tři pěší pluky a čtyři podpůrné prapory, a to průzkumný, spojovací, ženijní a protitankový. Poslední zmíněný útvar disponoval kanony PaK 36 ráže 37 mm nebo PaK 38 ráže 50 mm, jež se ale proti mnoha modernějším sovětským tankům ukázaly jako dojemně neefektivní. Motorizované divize měly na začátku shodné stavy jako čistě pěší, ale od konce roku 1940, kdy už probíhaly přípravy na operaci Barbarossa, byla provedena změna. „Nová“ motorizovaná divize pak měla už pouze dva pluky a tabulkový stav klesl na 14 483 mužů. V zájmu úplnosti je nutno dodat, že kromě divizí Wehrmachtu se útoku proti SSSR účastnily též divize Waffen-SS, jejichž struktura (s výjimkou méně početné divize Leibstandarte-SS Adolf Hitler) se shodovala s těmi armádními.

Flexibilita a možnosti kulometů
Výcvik ve Waffen-SS byl celkově náročnější, ovšem to neznamená, že by vojáci Wehrmachtu měli nějaký lehký život. Každý pěšák musel projít intenzivním základním výcvikem trvajícím okolo 16 týdnů. Ačkoliv ideologické poučky ani tady nechyběly, výcvik byl orientován hodně prakticky a odpovídal důrazu Wehrmachtu na moderní taktiku a techniku. S tím souhlasil také velitelský výcvik, v němž se akcentovala flexibilita a důraz na splnění úkolu, nikoliv doslovné následování rozkazů. Ty bývaly většinou formulovány tak, aby poskytly prostor pro iniciativu důstojníků i poddůstojníků. Díky tomu mohli schopní velitelé rychle stoupat a v případě smrti či jiné ztráty velitele nebylo tolik složité nalézat dobrou náhradu. Pokud jde o metody spojení, také Wehrmacht sázel na nižších úrovních u pěchoty především na polní telefony a spojky, ale dbal na to, aby vyšší stupně disponovaly i bezdrátovými vysílačkami. Každý pěší prapor proto měl čtyři kusy a další čtyři mělo velení pluku, takže bylo možno rychle komunikovat zejména s vlastními tankovými a leteckými jednotkami. Německá taktika „bleskové války“ byla hodně náročná na logistiku, ale pověstná německá preciznost většinou dokázala požadavky plnit a až v extrémních podmínkách SSSR začala mít stále větší potíže. Němci byli také snad první, kdo pochopil potenciál univerzálního kulometu, který tedy představoval ústřední element výzbroje a taktiky desetičlenného družstva. Do toho kromě tříčlenné obsluhy kulometu MG 34 náležel i velitel se samopalem MP 38 či MP 40 a šestice mužů s puškami systému Mauser. Družstvo se „po svých“ přesunovalo s poměrně velkým rozestupem (nejméně deset kroků), ovšem na delší vzdálenost používalo nákladní vozidla Opel Blitz či obrněné transportéry SdKfz 251. Moderní technika, která se v západní Evropě osvědčila, ovšem začala v mrazech a blátu SSSR selhávat. Ale tím, co působilo Němcům nejvyšší ztráty a co je nakonec zastavilo takřka u bran Moskvy, se nakonec stal stále sveřepější odpor sovětských pěšáků.
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Pěchota Rudé armády (1941)
Síla střelecké divize: 14 483, později 10 859 mužů
Síla střeleckého družstva: 11 mužů
Doba základního výcviku: 2 týdny
Základní typ pušky: Mosin-Nagant vz. 1891/30 ráže 7,62×54R mm
Základní typ samopalu: Děgťarjov PPD-38/40 ráže 7,62×25 mm
Základní typ kulometu: Děgťarjov DP-27 ráže 7,62×54R mm

Pěchota Wehrmachtu (1941)
Síla pěší divize: 17 734, později 14 319 mužů
Síla pěšího družstva: 10 mužů
Doba základního výcviku: 16 týdnů
Základní typ pušky: Mauser Kar 98k ráže 7,92×57 mm
Základní typ samopalu: Erna MP 38/40 ráže 9×19 mm
Základní typ kulometu: Mauser MG 34 ráže 7,92×57 mm

Zhodnocení morálky
Jaká tedy byla reálná bojová hodnota sovětské pěchoty v červnu 1941? Odpověď není snadná, protože je úzce spojena s charakterem války, na kterou se RKKA připravovala. Sovětští vojáci s válkou počítali, ale předpokládali, že začne „osvoboditelský pochod“ směrem na západ, jenž skončí porážkou fašismu a imperialismu. Tomu koneckonců odpovídala též taktika, která byla ryze útočná a zapadala do sovětského konceptu „hloubkové operace“, jenž byl vlastně určitým předobrazem německého „Blitzkriegu“. Zásadní rozdíl spočíval v tom, že SSSR mohl sázet na početní přesilu, kdežto německá doktrína byla koncipována spíše proti „tabulkově“ silnějšímu protivníkovi. Dá se předpokládat, že pokud by RKKA zaútočila jako první (a dnes existuje víc než dost důkazů, že v červenci 1941 k tomu mělo opravdu dojít), pak by morálka mužů patrně byla vysoká, přestože by ztráty pěšáků nepochybně i tak dosahovaly ohromných hodnot. S tím však sovětské velení prostě počítalo a reálný průběh války prokázal, že lidský potenciál SSSR umožňoval postavit stovky divizí. Náhlý německý útok však znamenal, že se tyto smělé plány zhroutily jako domeček z karet a SSSR najednou musel vést boj o přežití, jelikož na obrannou válku vůbec nebyl připraven. Morálka sovětských pěšáků utrpěla strašlivou ránu a ukázalo se, že komunistické ideje nejsou nejlepší motivací. Sovětské vedení to ale záhy pochopilo a místo ideologie začalo hovořit o vlastenectví a boji za rodnou zemi proti okupantům, jejichž zločiny ostatně již samy o sobě reprezentovaly důvod pro boj do posledního náboje. Myšlenka „Velké vlastenecké války“ přispěla k postupnému růstu morálky a „bleskový“ postup Němců se začal zadrhávat. Varování pro Němce znamenal intenzivní boj o Smolensk v červenci a srpnu 1941, aby pak kombinace rostoucího odporu sovětské armády s podzimním blátem a zimními mrazy vedla takřka v poslední chvíli k zastavení postupu na Moskvu.
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