Duel: Pěšáci v zimní válce:
Bílý David proti rudému Goliáši

Sovětský diktátor Stalin se domníval, že válka proti Finsku bude takřka cosi jako trochu náročnější cvičení pro Rudou armádu. Katastrofálně se zmýlil, protože malá, ale výtečně cvičená a odhodlaná finská pěchota si vedla skvěle. Ztráty hrozivě rostly a sovětští vojáci cítili hrůzu z neviditelných, ale všudypřítomných Finů.

„Zimní válka“, tzn. zhruba tříměsíční konflikt Finska a Sovětského svazu v letech 1939–1940, představuje skutečně pozoruhodný případ strategicky úspěšné obrany velice malého státu před mnohem silnějším agresorem, který extrémně přecenil své schopnosti. Stalin deklaroval, že se mu jedná pouze o sporné území na hranici obou zemí, v podstatě nikdo však nepochyboval, že ve skutečnosti hodlá ve Finsku nastolit loutkový komunistický režim a pak ho připojit k SSSR jako další republiku. Úspěšná finská obrana ho ovšem donutila změnit plány. Z hlediska ztráty území sice Finové prohráli a o spornou oblast přišli, avšak ubránili svou samostatnost a získali (ačkoliv otevřeně nikdy nepřiznaný) respekt nepřítele. Jak vůbec dokázala malá finská armáda tak úspěšně bojovat proti daleko silnějšímu útočníkovi?

Národ „předurčený“ pro válčení
První obrovskou výhodu Finů představovalo domácí prostředí, které se vyznačovalo mnohými zvláštnostmi, jež malý skandinávský národ dokázal skutečně výtečně využít. Sama kombinace arktických mrazů a hustých lesů znamenala pro jakéhokoli útočníka velkou překážku, zatímco pro Finy byla něčím úplně normálním, na co byli zvyklí, a to zdaleka nejen v armádě. To bylo ostatně jejich další výhodou, protože obrana Finska rozhodně nespoléhala jen na armádu, ale i na početné polovojenské jednotky (tzv. Bílou gardu), jež fungovaly vlastně jako záložníci. Pro všechny ozbrojené síly byl navíc nesmírně důležitý charakter společnosti i ekonomiky Finska, jež bylo tradičně zemí s poměrně malými sociálními rozdíly, což hodně pomáhalo soudržnosti armády. Muži, kteří rukovali na povinnou službu a pak do války, byli z velké části dřevorubci, pastevci a lovci, tedy příslušníci povolání, která se z principu neobejdou bez perfektní znalosti přírody a bez účinného zvládání pušky. S menší nadsázkou lze tudíž říci, že to vše Finy jistým způsobem „předurčovalo“ k tomu, aby byli dobrými vojáky. K tomu je samozřejmě ještě třeba připočíst sám fakt, že se mohli chlubit výtečnou morálkou, neboť bránili svou zemi proti jasné agresi. Byli rozhodnuti bojovat do posledního muže a náboje, a pokud by prohráli, přinutili by agresora zaplatit obrovskou cenu. V tomto smyslu se Stalin dočkal velikého zklamání, protože spoléhal na pomoc finských komunistů, ovšem až na zcela zanedbatelnou menšinu se dokonce i finská komunistická strana tvrdě postavila proti sovětské agresi a vyzvala svoje členy, aby se všemi silami zapojili do obrany vlasti. Navíc platilo, že Finsko už od získání nezávislosti, tedy od roku 1917, v podstatě počítalo s tím, že se znovu stane cílem útoku Ruska, resp. SSSR, což ho přimělo budovat ozbrojené síly právě pro takovýto konflikt. Finsko mělo dva odlišné plány obrany, z nichž jeden předpokládal boj s podporou spojenců, zatímco druhý (na který opravdu došlo) byl pesimistický a znamenal osamocenou obranu.

Spektrum kvalitní finské výzbroje
Pokud ale odhlédneme od strategie, na taktické úrovni obsahovaly oba plány prakticky shodné postupy. Nejdůležitějším faktorem bylo maximální využití přírodního prostředí k obraně země před agresí a Finům se musí přičíst ke cti, že tento princip dokázali naplnit skvěle. Měli takřka jen pěchotní armádu se slabým dělostřelectvem a minimem tanků, jenže finská pěchota patřila v obranné válce prakticky na světovou špičku. Kromě již zmíněných personálních výhod šlo o fakt, že Finsko jako stát sice nemělo příliš velké armádní zásoby, ovšem řada mužů nastoupila s vlastním oblečením a výbavou na úrovni, jež fakticky odpovídala vojenským požadavkům, a proto mobilizace proběhla pozoruhodně rychle a efektivně. Finští vojáci také disponovali (a to dnes už není příliš známým faktem) velmi kvalitní výzbrojí, která výrazně převyšovala to, čím se mohl chlubit nepřítel. Finské obměny ruských pušek Mosin-Nagant byly vesměs kvalitnější než sovětské vzory (mj. proto, že Finové kupovali nové hlavně od Němců a Švýcarů), navíc si finská armáda koupila moderní domácí lehké kulomety LS-26 a měla i modernizované zbraně principu Maxim se zvýšenou kadencí. Všechny tyto jmenované zbraně užívaly finské střelivo, které vycházelo z ruského náboje ráže 7,62×54 mm, avšak bylo o milimetr kratší (ale původní ruská munice se stále dala používat). Prakticky nejdůležitější zbraní finské pěchoty byl ovšem vynikající samopal KP/-31 ráže 9 mm (známý rovněž jako samopal Suomi), ve své době jeden z nejlepších typů své kategorie na světě a údajně zbraň, jež za „zimní války“ zabila víc vojáků Rudé armády než jakákoli jiná zbraň Finů. Na straně obránců stál i velmi schopný důstojnický sbor, který měl zkušenosti z první světové války, jelikož řada Finů bojovala v řadách německé armády jako dobrovolníci. Naopak mezi slabiny finské armády náležel nedostatek vysílaček, a proto se rozsáhle využívaly ukořistěné sovětské přístroje, což ostatně platilo i o jiných druzích techniky, např. o sovětských vozidlech nebo dělostřelectvu.

Nízká připravenost Rudé armády
Dělnicko-rolnická Rudá armáda (RKKA), jak se sovětská armáda tehdy nazývala, působila na podzim 1939 jako nezastavitelný kolos, jenž dokáže malé Finsko smést patrně za několik dnů. Bez velké nadsázky se však dá konstatovat, že sovětské vojenské a politické vedení do značné míry podlehlo vlastní propagandě, protože realita se od onoho dojmu dramaticky lišila. Hlavní důvod, který hrál v neprospěch RKKA, lze popsat jako celkovou nepřipravenost, což ohromně kontrastuje s Finskem, které se naopak více než dvě dekády cílevědomě připravovalo právě na útok svého velkého východního souseda. Rudá armáda se koncem 30. let nacházela v procesu, jehož cílem byla kompletní modernizace a mechanizace, tento proces však byl zcela evidentně nedomyšlený, opakovaně v něm docházelo k organizačním změnám a byl zasažen stalinskými čistkami, jež zlikvidovaly velkou část důstojnického sboru. To byl možná vůbec nejdůležitější faktor, který se podepsal na oslabení Rudé armády, jelikož tisíce důstojníků byly popraveny či uvězněny v době, kdy RKKA absolvovala dramatický početní nárůst a organizační změny, jež naopak vyžadovaly co nejvíce schopných a zkušených důstojníků a poddůstojníků. Není divu, že výsledkem byla armáda sice početně obrovská, ale kvalitativně dost problematická, protože velitelský sbor (až na výjimky) postrádal zkušenosti. Jiný velice negativní faktor představoval vliv politických komisařů, kteří měli dohlížet na „ideologickou správnost“ velení, ale většinou neměli žádné vojenské schopnosti. Měli však prakticky stejnou pravomoc jako velitelé útvarů, jejichž rozkazy schvalovali, což ve výsledku znamenalo chaos a problémy. Komisaři se takřka vždy zasazovali o bezohledný útok bez ohledu na situaci či podmínky, a tak i schopní vojenští velitelé měli takříkajíc „svázané ruce“, protože pokud chtěli zvolit jiný postup, riskovali, že se dočkají obvinění z poraženectví, ne-li sabotáže. Mnohdy tak posílali sovětské vojáky do útoků s mizivými šancemi na úspěch a s gigantickými ztrátami.

Ofenziva bez vybavení pro zimu
Kromě nezkušenosti důstojnického sboru a politických zásahů do vojenských záležitostí se ale na neúspěchu Rudé armády podepsala i její celková nevhodnost pro takovýto konflikt. RKKA spoléhala na doktrínu „hloubkové operace“, tzn. strategickou ofenzivu na široké frontě, kde se rozhodujícím způsobem projeví početní přesila pěchoty, silná dělostřelecká podpora a masivní použití tanků, právě Finsko se svými hustými lesy a množstvím jezer a bažin se však pro tento postup naprosto nehodilo. Sovětská ofenziva takřka okamžitě uvázla a RKKA zjistila, že proti ní stojí nepřítel zcela odlišného druhu. Stalin se poněkud paradoxně dopustil i podobné chyby, kterou zanedlouho udělal Hitler, když předpokládal, že válka bude trvat jen pár týdnů a skončí před příchodem mrazů, a tudíž není nutné speciální vybavení pro zimní podmínky. Jakkoliv to tedy může vyhlížet neuvěřitelně, sovětští vojáci vstupovali do Finska s výbavou, jež prakticky odpovídala té, kterou měli při obsazení východu Polska nebo při střetech s Japonci na Dálném Východě. V arktických lesích Skandinávie se pak ukázala jako tragicky nevhodná a RKKA se záhy přesvědčila, že ani její převaha v tancích a dělostřelectvu jí příliš nepomůže. Pokud jde o zbraně pěchoty, s výjimkou nových lehkých kulometů DP-28 měla RKKA vesměs zbraně, jež pocházely ještě z carské éry. Na rozdíl od Finů neměla žádné samopaly, když se však ukázalo, jak efektivní tyto zbraně mohou být, vytáhla ze skladů další „starožitnosti“, a sice automatické pušky („automaty“) systému Fjodorov ráže 6,5 mm. Jednalo se o technicky nepochybně velmi zajímavé zbraně, pro které ale neexistovala vhodná taktika, a tak výsledkem bylo, že o většinu Rudá armáda přišla, kdežto Finové si této kořisti hodně vážili. Přestože početní přesila RKKA nakonec donutila Finy podepsat mírovou smlouvu a vzdát se části teritoria, pro Rudou armádu se ve skutečnosti jednalo takříkajíc o vojenskou katastrofu. Naopak finská armáda v této velké zkoušce obstála se ctí a dokázala ubránit nezávislost země.
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Finská pěchota
Stav divize: 14 200 mužů
Stav družstva: 10 mužů
Standardní puška: Mosin-Nagant M/28 nebo M/39 ráže 7,62×53 mm
Standardní samopal: Lahti-Koskinen Suomi KP/-31 ráže 9×19 mm
Standardní lehký kulomet: Lahti-Saloranta LS-26 ráže 7,62×53 mm
Standardní těžký kulomet: Maxim-Lahti M/32-33 ráže 7,62×53 mm
Standardní granát: útočný M32 a „Molotovův koktejl“

Sovětská pěchota
Stav divize: 18 881 mužů
Stav družstva: 15 mužů
Standardní puška: Mosin-Nagant vz. 1891/30 ráže 7,62×54 mm
Standardní automat: Fjodorov AF vz. 1916 ráže 6,5×50 mm
Standardní lehký kulomet: Děgťarjov DP-28 ráže 7,62×54 mm
Standardní těžký kulomet: Maxim PM vz. 1910 ráže 7,62×54 mm
Standardní granát: útočný RGD-33 a obranný F-1

Taktika finské armády
Přírodní podmínky Finska nedovolovaly sovětské armádě využívat její přesilu v počtu mužů a vozidel. V neprostupném terénu plném lesů, bažin a jezer totiž většinou existovaly pouze úzké průchody, jimiž musely postupovat dlouhé kolony RKKA. To zákonitě představovalo spoustu příležitostí pro Finy, protože máloco nabízí tak lákavý cíl jako dlouhá kolona vojáků a vozidel bez efektivní ochrany boků. Finové tedy s oblibou připravovali léčky, které zastavily sovětský postup na čele. Následoval překvapivý útok na zadní část kolony, jež se pak nemohla pohnout dopředu ani dozadu. To už sovětské jednotky obvykle panikařily a rozkládaly se, a proto série úderů ze stran dokončila dílo zkázy. Finové využívali koncepci „udeř a uteč“, protože v lesích měli jejich pěšáci výhodu díky schopnosti rychlých přesunů pěšky či na lyžích. Právě lyžařské jednotky se samopaly KP/-31 se staly skutečným postrachem sovětských vojáků, neboť rychle útočily, zasypaly šokované muže RKKA několika smrtícími dávkami a poté zase zmizely jako duchové v lese. Sovětská armáda byla proti této taktice vlastně bezmocná a obtížně čelila také řadě finských odstřelovačů. Další velice efektivní finskou zbraní byly „Molotovovy koktejly“, tedy zápalné lahve uzpůsobené k ničení tanků. Je ale třeba zdůraznit, že navzdory vojenskému debaklu, který RKKA ve Finsku utrpěla, projevila také schopnost učit se. Lyžaře se samopaly, odstřelovače či improvizované protitankové zbraně totiž včlenila do metodiky partyzánů, kteří měli zanedlouho začít komplikovat život německé armádě.
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