Duel: Smrt za polárním kruhem:
Sovětští námořníci a němečtí horští myslivci

Mezi méně známé, ovšem velice významné úseky východní fronty patřila Arktida, kde se nachází i přístav Murmansk, přes který do SSSR přicházely dodávky ze západních zemí. Wehrmacht proto nasadil proslulé horské myslivce, kteří jej měli obsadit. Proti německé elitě se tam postavily i sovětské námořní brigády.

Arktida představuje extrémně nehostinnou oblast, o které i sami její obyvatelé říkají, že Bůh ji vyrobil z toho, co mu zbylo při tvoření světa. Zima tam trvá od října do května a pouze zhruba dva měsíce se průměrná teplota drží kolem 10 °C, kdežto po většinu roku panuje mráz. Němci neměli, jak známo, dostatek zimního vybavení pro vojáky, měli však i elitní síly, které byly na akce v extrémních podmínkách vycvičené a vystrojené, a sice horské myslivce (Gebirgsjäger). S nelítostným klimatem Arktidy se ale samozřejmě museli vyrovnávat i jejich protivníci, mezi které náležely rovněž brigády námořní pěchoty a námořní střelecké brigády, které vybudovaly jednotlivé flotily Stalinova válečného námořnictva.

Obnovení námořní pěchoty
V carském Rusku vznikla námořní pěchota již v roce 1705, větší uznání si však vybojovala až za občanské války v letech 1917–1922. Námořnictvo totiž patřilo mezi opory bolševiků, takže námořní pěchota významně zasáhla do bojů proti bělogvardějcům, jenže nový režim se jí za to odvděčil velice příznačně, když ji nechal rozpustit. Loďstvu totiž v sovětských plánech patřila nejdříve pouze vedlejší úloha, což se začalo měnit až ve 30. letech kvůli Stalinovým ambicím. V roce 1939 byla obnovena námořní pěchota jako druh vojsk a v následujícím roce se objevila 1. brigáda námořní pěchoty, ale plány jejího rozmachu poté přervala německá invaze v červnu 1941. Sovětské námořnictvo horečně budovalo další prapory, pluky a brigády, ale tentokrát už s jiným účelem, jelikož SSSR tehdy nezbytně potřeboval každého bojeschopného muže a jeho námořní základny se záhy staly terči německého postupu. Velká část sovětských lodí nemohla do války zasáhnout, a tak jejich posádky vytvořily základ bojových jednotek dvou (a později i tří) druhů útvarů. Tím prvním byla už uvedená námořní pěchota, která byla budována zejména pro obojživelné výsadkové operace. Druhou kategorii sil představovaly tzv. námořní střelecké brigády, které byly tvořeny převážně námořníky, jenže sloužily pro běžné pozemní boje, takže se budovaly a nasazovaly i daleko od moře. Jako třetí typ vojsk následně vznikly tzv. námořní průzkumné jednotky, jež sledovaly aktivity v německých přístavech. Určitě ale nepřekvapí, že požadavky východní fronty značně přesahovaly to, co mohlo námořnictvo do pozemních bojů nasadit. Generální štáb v říjnu 1941 požadoval pro nové námořní brigády 108 350 osob, avšak získal jen něco přes 37 000 mužů. Ve stejném měsíci ovšem vstoupil v platnost nový sovětský zákon o vojenské službě, který stanovoval brannou povinnost pro všechny muže mezi 16 a 50 lety. Řada „čerstvých“ sovětských vojáků proto po odvodu zamířila do námořnictva, ačkoli se nikdy nepočítalo s tím, že by měli sloužit na lodích.

Posilování nástrojů podpory
Brigády námořní pěchoty se na začátku formovaly dle vzoru z roku 1940, což znamenalo čtyři až šest praporů pěchoty a jeden až dva prapory dělostřelecké podpory. Tato podpora však byla relativně omezená, protože SSSR neměl výkonná výsadková plavidla, která by dopravila těžší zbraně, a proto měli Stalinovi „mariňáci“ pouze minomety ráže 82 mm a protitankové kanony ráže 45 mm. Takto stavěné brigády se ovšem záhy ukázaly jako příliš velké a onen nedostatek dělostřelecké podpory samozřejmě znamenal fatální problém. Od září 1941 se tedy formovaly i brigády obsahující jen tři prapory a standardem se potom stal počet tří či čtyř pěších praporů. Ty navíc mohly počítat i se silnější dělostřeleckou podporou, jelikož sovětský zbrojní průmysl zvyšoval tempo výroby, takže mohl mužům v modře pruhovaných tričkách dodávat také např. minomety ráže 120 mm či vynikající víceúčelové kanony ráže 76 mm. Kromě brigád námořní pěchoty se budovaly též námořní střelecké brigády, které se v podstatě příliš nelišily od brigád pozemních vojsk. Nezřídka docházelo také k tomu, že se do nich začleňoval personál převzatý od pozemních sil, a tak v mnohých námořních střeleckých brigádách tvořili „praví“ námořníci méně než polovinu stavu. Naopak u sovětské námořní pěchoty taková praxe neexistovala a šlo skutečně pouze o personál původem z loďstva. Oba druhy brigád však spojoval zajímavý fakt, že v nich byl podstatně vyšší podíl členů Komsomolu a komunistické strany, než jaký panoval jinde. Průměr v sovětských ozbrojených silách na počátku války činil kolem 11 %, zatímco na konci války se dostal na 25 %, ale v námořních brigádách nebylo žádnou vzácností, že „rudou knížku“ nosila i polovina mužstva. Sovětská propaganda toho samozřejmě ráda využívala, ale na rozhodnutí námořníků vstoupit do strany se nepochybně velmi výrazně podílel také fakt, že poté se jejich příbuzní takřka vždy spolehlivě dozvěděli o jejich smrti, zranění nebo zajetí, což u bezpartijních neplatilo. Nejvíce přihlášek do Komunistické strany Sovětského svazy se tudíž vyskytovalo krátce před zahájením velkých ofenziv.

Zrození horských myslivců
Také kořeny německých horských jednotek se dají vysledovat do dávné historie, neboť útvary sestavené z horalů existovaly v německých státech (včetně Rakouska) po staletí. Němci v roce 1916 vyslali do bojů tzv. Alpský sbor (Alpenkorps), jenž zahrnoval dvě brigády dobrovolníků se zkušenostmi z hor. Výmarská republika si podle Versailleské smlouvy mohla nechat jediný horský prapor, ovšem to se po příchodu nacistů zákonitě změnilo. V červnu 1935 tedy vznikla 1. horská brigáda, vlastně spojení tří již dříve existujících pluků bavorské pěchoty, které měly de facto horský charakter. Ostatně Bavoři po celou dobu existence německých horských vojsk představovali jeden ze dvou hlavních zdrojů personálu. Druhým byli Rakušané, neboť armáda nezávislého Rakouska v meziválečné éře postavila šest horských pluků a čtyři horské prapory, jež byly po připojení k Německu začleněny do Wehrmachtu. Ona první „bavorská“ brigáda se v roce 1938 rozšířila na 1. horskou divizi, zatímco personál nové 2. a 3. divize tvořili zejména Rakušané. Armáda budovala další horské divize a své horské jednotky stavěly též Waffen-SS, jež do nich později nabíraly mj. i Chorvaty či Albánce. Horští myslivci se zúčastnili už invaze do Polska, kde mohli své schopnosti demonstrovat během bojů v Karpatech, ale největší slávu jim přineslo nasazení v Norsku, kde si získali mimořádný respekt i ze strany svých protivníků. Bojovali též v Jugoslávii, kde představovali velmi účinný nástroj proti partyzánům, a nemohli samozřejmě chybět ani na východní frontě. Dobře známé jsou jejich operace na Kavkazu, kde dokonce příslušníci 1. horské divize v srpnu 1942 vylezli na vrchol hory Elbrus a umístili tam nacistickou vlajku. Goebbelsova propaganda toho pochopitelně rozsáhle využila, daleko méně se ovšem ví, že když se o tom dozvěděl Hitler, několik hodin zuřil, neboť „blázniví horolezci“ podle něj zbytečně plýtvali časem a zásobami. V téže době ale již horští myslivci bojovali i na severu, kde měli obsadit sovětský přístav Murmansk.

Příprava na horské operace
Vyslání horských jednotek do převážně rovinaté Arktidy na první pohled nedává velký smysl, jenže ve skutečnosti se jednalo o velice rozumný krok. Naprostá většina řadových německých sil totiž jednoduše neměla výcvik a vybavení na to, aby si s tamními extrémními podmínkami poradila, kdežto horští myslivci se jevili jako mnohem vhodnější. Nízké teploty pro ně nebyly ničím mimořádným a stejně tak jejich vybavení odpovídalo operacím ve složitém terénu. Tím sice původně měly být velehory, avšak arktické pustiny a alpské velikány pojil mj. mráz nebo absence kvalitních silnic. Automobily v tamním sněhu beznadějně zapadaly, avšak v útvarech Gebirgsjäger se běžně objevovala plemena horských koní a mezků, která si s těmito situacemi dokázala poradit. Do výstroje patřilo též kvalitní zimní oblečení či stanové dílce, ze kterých se budovaly velké stany. O personální úrovni horských myslivců pak hodně vypovídá fakt, že po standardním půlroce pěšího výcviku musel každý z nich absolvovat ještě rok přípravy na akce v horách, což zahrnovalo mj. kurs přežití, výborné zvládnutí lyžování či základy horolezectví. V důsledku válečného tlaku se sice tato speciální příprava musela částečně zkracovat, ale i tak stále platilo, že německý horský myslivec patřil ve svém oboru na světovou špičku. Operacím v nelítostných horách odpovídala též organizace horských vojsk. Základní operační jednotkou v německé armádě byl pluk, ale u „horalů“ se autonomie očekávala již na úrovni praporu, jenž proto disponoval i účinnou dělostřeleckou podporou. Každý německý horský pluk obdržel mj. 81mm minomety a 75mm horské kanony (mimochodem od zbrojovky Škoda), ke kterým poté přibyly i 75mm horské houfnice. Tyto zbraně se daly rozmontovat na díly, které mohla zvířata vynášet do vysoko postavených palebných pozic. Právě na „vertikální převahu“ (tzn. na útoky z vyvýšených pozic) se kladl velký důraz v taktice horských myslivců, od kterých se žádal též např. důkladný průzkum či schopnost improvizovat. Tyto dovednosti jim posléze samozřejmě přišly vhod i při akcích v krutých podmínkách Arktidy.
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Sovětský námořník
Stav družstva: 12 mužů
Stav roty: 144 mužů
Stav praporu: 700 mužů
Průměrná doba výcviku: 3 až 6 měsíců
Základní typ pušky: Mosin vz. 1891/30 ráže 7,62×54R mm
Základní typ samopalu: Špagin PPŠ-41 ráže 7,62×25 mm
Základní typ kulometu: Děgťarjov DP-27 ráže 7,62×54R mm

Německý horský myslivec
Stav družstva: 10 mužů
Stav roty: 220 mužů
Stav praporu: 900 mužů
Průměrná doba výcviku: 12 až 18 měsíců
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 42 ráže 7,92×57 mm

Sovětská aplikace zkušeností
Sovětská námořní pěchota měla od počátku určitý specifický status, jelikož se od ní očekávalo nasazení v rámci výsadkových operací, tedy něco velmi náročného a rizikového. O tom svědčí mj. i fakt, že právě Stalinovi „mariňáci“ přednostně dostávali poloautomatické pušky Tokarev SVT-40 nebo americké samopaly Thompson, ačkoli nejčastěji pochopitelně užívali legendární sovětské samopaly principů Špagin a Sudajev. Slabinou sovětské námořní pěchoty (kterou lze ostatně vztáhnout na většinu ozbrojených sil SSSR) ovšem byla zpočátku velice slabá taktická úroveň, neboť příprava operací se spoléhala spíš na nadšení a údajnou morální převahu než na vojenské umění. To ostře kontrastovalo s profesionalitou německých horských myslivců, kteří se mohli chlubit opravdu špičkovým výcvikem a vybavením. Samozřejmě museli svou taktiku uzpůsobit odlišnému terénu Arktidy, ale stále se drželi svých hlavních zásad, mezi něž náležel mj. kvalitní průzkum, flexibilita či účinná spolupráce různých druhů vojsk. Na sovětské straně naopak tyto zásady zpočátku selhávaly, ale velitelé se dokázali učit a aplikovat zkušenosti, jež byly placeny krví padlých. Němečtí horští myslivci si vedli opravdu výtečně, museli však čelit vzrůstající přesile sovětských vojsk, v jejichž prospěch se už obracela také celková strategická situace. Námořní brigády tedy dokázaly ubránit Murmansk a nasbíraly zkušenosti, takže jejich pozdější výsadkové operace už měly podstatně vyšší úroveň. Z jejich válečných úspěchů tudíž dosud čerpá také étos současné ruské námořní pěchoty.
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