Duel: Smrt ve Stalingradu:
Sovětští a němečtí odstřelovači

Pokud existuje v dějinách nějaká bitva, ve které odstřelovačům patřila jedna z klíčových rolí, je to určitě Stalingrad. Právě tam se odehrály první legendární příběhy o nejlepších střelcích s rudými hvězdami i černými svastikami a o stovkách jejich smrtelných zásahů. Kterým z nich se v troskách města na Volze dařilo lépe?

V Rusku i Německu existovala dlouhá tradice lovectví, jež se pak zákonitě odrazila ve velkém důrazu na odstřelovače. Rudá armáda se ovšem v tomto smyslu dopustila několika chyb, takže ačkoli její nejlepší odstřelovači dokázali způsobovat Němcům vážné ztráty už od června 1941, bylo zjevné, že střelci Wehrmachtu jsou připraveni lépe. Sovětská armáda se však rychle učila a zlepšovala se. Bitva o Stalingrad se tedy stala nejen symbolickým zlomem bojů na východní frontě, ale navíc vstoupila do dějin jako „bitva odstřelovačů“.

Chyby a nedostatky ve výcviku
Standardní puškou Rudé armády zůstala „carská“ opakovačka Mosin vz. 1891, na které se pak provedly určité úpravy, jejichž výsledkem se stala puška vz. 1891/30. O dva roky později bylo přijato rozhodnutí o sériové produkci verze pro odstřelovače, která měla úchyt pro zaměřovací dalekohled. Dost paradoxní je, že na těchto úpravách se spolupracovalo s Němci a německého původu vlastně byly i samotné dalekohledy, jelikož se jednalo o kopie výrobků značky Busch. Nesly sovětské označení PE a nabízely trojnásobné zvětšení. Sovětská armáda tak měla pušky a dalekohledy, podstatně horší to však bylo s výcvikem, neboť v Rusku sice existovala dlouhá lovecká tradice, ale neexistoval systematický výcvik odstřelovačů. Sovětská armáda se to poté snažila změnit, ale dopustila se zásadní chyby, jež byla důsledkem celého stylu výcviku, který byl enormně šablonovitý a mechanický. Doslova miliony sovětských vojáků tudíž získaly tzv. Vorošilovův ostrostřelecký odznak, avšak ten z nich v žádném případě nedělal skutečně dobré odstřelovače, protože nešlo o nic jiného než o palbu na terče na střelnici. Reálné zkušenosti se dostavily až díky sovětským „dobrovolníkům“ a „poradcům“ ve španělské občanské válce. Ta se stala zdrojem informací pro skutečný odstřelovačský výcvik a na jejím základě byly rovněž provedeny úpravy přístroje PE, takže vznikla zdokonalená verze PEM. Odhaduje se, že v roce 1939 měla Rudá armáda asi 60 000 vyškolených odstřelovačů, což bylo jistě impozantní číslo, ovšem „zimní válka“ s Finskem poukázala na další nedostatky. Sovětští odstřelovači totiž byli začleněni do normálních pěchotních čet a často byli nuceni bojovat jako řadová pěchota, takže se jejich speciální schopnosti nemohly uplatnit. V bojích proti Finsku tak byla jejich efektivita nízká, což ostře kontrastovalo s úspěchy finských odstřelovačů. Teprve poté došlo k zásadním změnám ve výcviku a taktice sovětských odstřelovačů, kteří dostali větší samostatnost a mohli „lovit“ víceméně nezávisle na činnosti řadové pěchoty.

Krutý, ale účinný způsob učení
Výsledky se záhy dostavily, protože už v prvních dnech bojů na východní frontě měli němečtí vojáci možnost setkávat se s tvrdým odporem sovětských odstřelovačů. Ti jim leckdy působili těžké ztráty a nejednou dokázali zastavit postup velkých německých jednotek. Samozřejmě se pokračovalo ve výcviku nových odstřelovačů, jenže ten byl postupně zkracován, takže někteří odstřelovači šli na frontu po pouhých několika dnech školení a terčové střelby. Nezbývalo jim nic jiného než učit se přímo v boji, což bylo pochopitelně kruté, ale svým způsobem efektivní, jelikož právě tak se zrodily mnohé legendy mezi sovětskými odstřelovači. Nejvíce jich přivedl na scénu epochální zápas o Stalingrad, protože městské boje nabízely pro odstřelovače mnoho příležitostí. V tomto prostředí se také více uplatnily poloautomatické pušky, zejména SVT-40, pro kterou vznikl i zcela nový dalekohled PU. Ten se postupně stal nejrozšířenějším typem i u odstřelovačských opakovaček Mosin, ačkoli mnozí z nejlepších sovětských střelců preferovali starší přístroje PE či PEM. Bez ohledu na výzbroj ale byli sovětští odstřelovači ve Stalingradu právě tou složkou Rudé armády, které se obyčejní němečtí vojáci nejvíce obávali. Sověti dbali na perfektní maskování, rychle se učili a jejich nejlepší odstřelovači měli brzy na kontě stovky zásahů. Nejčastěji fungovali ve dvojicích, tj. odstřelovač a pozorovatel, ale také druhý z mužů měl vlastní pušku, takže prakticky šlo někdy spíše o dva střelce. Podléhali veliteli čety, ovšem jejich činnost byla v praxi zpravidla nezávislá, což koneckonců odpovídalo celému charakteru bitvy o Stalingrad. Jejich hlavní cíle představovali němečtí důstojníci a kulometčíci, ale oproti obecně rozšířené představě se jen poměrně vzácně odehrávaly vzájemné souboje odstřelovačů obou stran. To byl úkol vyhrazený pouze těm opravdu elitním střelcům, z nichž se pak stávaly i propagandistické legendy. Nelze se proto divit, že je Rudá armáda mnohdy raději pověřovala vedením výcviku, při kterém jim samozřejmě nehrozilo nebezpečí a který jim umožňoval, aby své neocenitelné zkušenosti předávali další generaci „lovců“.
 
Důraz na vybavení i na školení
Naopak Třetí říše od samého začátku věnovala pozornost jak výzbroji, tak kvalitnímu výcviku svých odstřelovačů. Jejich standardní zbraní byla nejdříve přesná obměna opakovačky Mauser Gewehr 98 z první světové války, kterou později doplnila odstřelovačská verze pušky Kar 98k s úchyty pro dalekohledy. Na rozdíl od Rudé armády existovalo v Německu opravdu ohromně rozsáhlé spektrum přístrojů, jelikož kromě nejznámější optické firmy Zeiss je vyráběly rovněž značky Busch, Ajack, Hensoldt, Kahles a jiné. Nebylo žádnou vzácností, že se špičkoví střelci vybavovali komerčními dalekohledy za vlastní peníze, což souviselo s faktem, že nezřídka šlo o vojáky s loveckými zkušenostmi z civilního života. Sovětská propaganda tvrdila, že němečtí odstřelovači jsou vybíráni mezi zločinci, což mělo zřejmě kořeny ve faktu, že mezi nimi byli i někdejší pytláci. Německé armádě ovšem na civilním povolání odstřelovačů samozřejmě moc nezáleželo, protože je vybírala jen podle jejich schopností, a to již během základního výcviku. Muži, kteří se ukázali jako dobří střelci, dostali možnost (popř. rozkaz) projít speciální školou pro odstřelovače, kde absolvovali původně dvouměsíční výcvik, avšak během války bylo jeho trvání zkráceno na polovinu. Vycvičení odstřelovači se sice následně obvykle vraceli ke svým původním útvarům, kde ale byli osvobozeni od běžných činností (mj. strážní služby) a velitelé je neposílali do bojů s řadovou pěchotou. Postupně se etablovala i praxe vytváření speciálních odstřelovačských týmů, z nichž každý měl kolem 22 osob. Část byla k dispozici pro velitelství praporu a zbytek se přiděloval velitelům čet, avšak vždycky se dbalo na samostatné fungování odstřelovačů. Ti se zpravidla pohybovali na křídlech pozic „své“ čety, ovšem nijak výjimečný nebyl ani postup před vlastními jednotkami. Němečtí odstřelovači byli pobízeni k tomu, aby si iniciativně troufali blízko k postavením nepřítele, kde měli provádět průzkum a vést střelbu na důstojníky, spojaře, kulometčíky a další hodnotné cíle.

Trpké zkušenosti z ruské fronty
Výcvik německých odstřelovačů vedli obvykle veteráni se zkušenostmi z první světové války, avšak (podobně jako v případě Rudé armády) se záhy naskytla možnost získat praxi v reálném boji ve Španělsku. Tam se ovšem střelci zapojovali většinou do poziční zákopové války, která byla značně vzdálena od toho, co je za několik let čekalo v Sovětském svazu. Němci sice měli výtečný odstřelovačský výcvik, jenže ten je nemohl připravit na extrémní podmínky východní fronty. Brzy se tak např. ukázalo, že německé dalekohledy nejsou stavěné na tak velké mrazy, protože nebyly dokonale utěsněné a docházelo k jejich zamlžování, navíc jejich točítka nebyla uzpůsobena k ovládání v rukavicích. Kromě notoricky známé skutečnosti, že německá armáda měla nedostatek zimního oblečení, je nutno zmínit i nedostatek maskovacích prostředků, který němečtí odstřelovači museli řešit různými improvizacemi. Kdykoli proto mohli, vybavovali se kořistními prostředky sovětských vojáků, případně maskovacími oděvy od Waffen-SS. Hodně si cenili také sovětských pušek a zaměřovačů, jež byly pro mrazivé podmínky ideální, a zaujal je fakt, že část sovětských střelců užívala poloautomatické zbraně SVT-40. Němci zkopírovali jejich mechanismus do podoby pušky Gewehr 43, která se později také uplatňovala jako zbraň pro přesnou palbu. Kromě speciálně vycvičených odstřelovačů přidělovali Němci různé pušky s dalekohledy také několika dobrým střelcům v každé četě, kteří pak mohli zastávat část úkolů „skutečných“ odstřelovačů, což předznamenávalo moderní funkci „určeného střelce jednotky“ (designated marksman). Trpké zkušenosti z fronty se odrážely i ve změnách ve výcviku, takže nakonec existovalo kolem třiceti škol pro odstřelovače, z nichž některé obsahovaly též makety sovětských ulic či vesnic, což demonstrovalo rostoucí důraz na boj v zástavbě. Zlomem se stal právě Stalingrad, kde se sovětští odstřelovači ukázali jako vysoce důležitý faktor. Nedá se sice tvrdit, že by měli v bitvě rozhodující úlohu, ovšem to, jak narušovali bojeschopnost a morálku Němců, nepochybně mělo na výsledek velmi silný vliv.
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Diskuse o výbušném střelivu
Mezi vedlejší, ale svého času značně oblíbená témata sovětské a německé propagandy spadalo používání výbušných střel, z něhož se obě velmoci vzájemně obviňovaly. Dostupné výpovědi, archivní dokumenty a další zdroje ukazují, že tato obvinění byla pravdivá z obou stran, jelikož zejména právě odstřelovači příležitostně sahali k munici, jejíž užívání proti osobám bylo (a je) mezinárodními dohodami zakázané. Zároveň je však nutno zdůraznit, že ani na jedné straně to nebyla munice, která by byla k palbě na živé cíle záměrně vytvořena. U sovětských střelců šlo o projektily B-32, PP či PZ, jež měly průbojný a zápalný efekt a měly sloužit hlavně pro palbu na lehce obrněné cíle. Na německé straně se jednalo o střelivo, které bylo skutečně a doslovně explozivní, resp. obsahovalo malé množství výbušniny. Bylo navrženo pro letecké kulomety a onen malý výbuch měl pilotům usnadňovat zastřelování na cíl, což ostatně dokazuje i oficiální název Beobachtungspatrone (zkráceně B-Patrone), tj. „pozorovací střela“. Velmi paradoxní je, že zákaz používání této munice proti živé síle vydal sám Hitler, jelikož měl špatné vzpomínky na první světovou válku, během níž zvěsti o nepřátelských explozivních střelách spadaly mezi populární témata šeptandy i propagandy. Navzdory „Vůdcovu“ zákazu však odstřelovači tento náboj občas používali a v roce 1944 to bylo i oficiálně (ač utajeně) povoleno, avšak jenom pro východní frontu jako „nezbytná“ odpověď na „brutalitu Rusů“.

Sovětský odstřelovač
Základní pěchotní výcvik: 2 týdny
Speciální střelecký výcvik: 1–3 týdny
Standardní puška: Mosin vz. 1891/30 ráže 7,62×54 mm
Standardní dalekohled: PU (3,5násobné zvětšení)

Německý odstřelovač
Základní pěchotní výcvik: 12 týdnů
Speciální střelecký výcvik: 4–8 týdnů
Standardní puška: Mauser Kar 98k ráže 7,92×57 mm
Standardní dalekohled: Zeiss ZF42 (4násobné zvětšení)

Měření sil
Obecně lze říci, že německý odstřelovač měl delší a kvalitnější výcvik, ovšem ten byl mnohdy příliš rigidní a jeho úpravy zabraly dlouhou dobu. Fundamentální změny tedy přišly vlastně až po Stalingradu. Výcvik odstřelovačů v sovětské armádě měl do německého útoku četné chyby a slabiny, ale po něm se rychle adaptoval, ačkoliv za cenu enormního zkrácení a těžkých ztrát, které mezi sovětskými odstřelovači zpočátku působili zkušenější Němci. Ti měli také většinou optiku s lepšími „papírovými“ výkony, ale v praxi méně vhodnou pro extrémní podmínky, jež byly na východní frontě běžné. Sovětský odstřelovač byl na tyto situace připraven daleko lépe a svého protivníka také většinou převyšoval schopností maskovat se. Každopádně ale platí, že „řemeslo“ odstřelovačů představovalo (a stále představuje) mimořádně individuální záležitost, ve které více než kdekoli jinde záleží na osobních kvalitách vojáka, a tak prostě nelze určit, ve které z armád tehdy sloužili „ti lepší“. Nepochybné je tedy jenom to, že Sovětský svaz zvítězil u Stalingradu také díky schopnostem svých odstřelovačů.
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