Duel: Válka za frontou:
Sovětští partyzáni a německé bezpečnostní síly

Na východní frontě zuřily těžké bitvy mezi Wehrmachtem a Rudou armádou, vedle toho ale docházelo k bojům v německém týlu, kde rostla síla partyzánského hnutí. Přestože se z německého pohledu nikdy nejednalo o fatální problém, nutnost čelit partyzánům často znamenala komplikace a vázala početné jednotky.

Partyzánské hnutí v SSSR je někdy líčeno jako spontánní lidové povstání, což je ovšem hodně zjednodušující pohled. První „živelně“ vzniklé skupinky toho mnoho nedokázaly a významné úspěchy se dostavily teprve později, kdy organizaci a zásobování partyzánů převzaly centrální orgány sovětské moci. Také na německé straně se metody vůči partyzánům výrazně vyvíjely a sahaly od brutálních plošných represí po snahu zapojit do operací místní obyvatele, jelikož tak nebylo třeba nasadit tolik vlastních vojáků. Německý postup však od začátku provázelo i silné soupeření různých organizací a institucí Třetí říše.

Změny názorů na partyzány
Přípravy na vedení partyzánské války v případě nepřátelského útoku se v SSSR realizovaly už vlastně od etablování sovětské moci, při čemž se čerpalo ze zkušeností z občanské války. Tato příprava ale skončila v polovině 30. let, kdy nárůst sil pouze útočně orientované Rudé armády přivedl Stalinovo vedení k závěru, že není nutno se chystat na obrannou válku. Kromě toho se vyskytovaly (a možná ne úplně neoprávněně) obavy, že budování kapacit pro partyzánský boj by mohlo posloužit i jako základ pro odpor proti režimu. Když tedy 22. června 1941 německá armáda vpadla do SSSR, žádný rozsáhlejší partyzánský odboj nepropuknul. To však rozhodně neznamená, že by odpor v německém týlu neexistoval. Již od prvních dnů se totiž začaly spíše spontánně vytvářet první odbojové skupiny, jež zpravidla formovali místní šéfové stranických buněk, případně vojáci Rudé armády, kteří zůstali za rychle postupující frontou. Z Moskvy již ostatně zněly plamenné výzvy k partyzánskému boji, ale faktem je, že naprostá většina skupin tohoto druhu během roku 1941 dosáhla jen malých úspěchů a záhy byla zlikvidována. To však mělo paradoxní následek v podobě klidu Němců, kteří si pak mysleli, že rozsáhlý partyzánský odpor už na okupovaném území nehrozí, v čemž se ale tragicky pletli. V květnu 1942 byl totiž zřízen nový stranický orgán, který nesl název CŠPD (Centralnyj štab partizanskogo dviženija, Ústřední štáb partyzánského hnutí) a sloužil pro organizaci partyzánského boje, jenž byl tímto podřízen stranické kontrole. Po vojenské stránce však měla hnutí vést Rudá armáda, která pro ně poskytovala zásoby a důležitý personál. Do německého týlu tedy začaly směřovat výsadky, díky kterým partyzáni získávali zbraně a jinou výbavu, ale též velitele, instruktory či politické komisaře. Tuto „dvojkolejnost“ velení dokazoval mj. fakt, že v partyzánských skupinách měli komisaři velitelské pravomoci i po říjnu 1942, kdy je ztratili ve frontových silách. Patrně není třeba dodávat, že to nezřídka vedlo ke komplikacím.

Velké partyzánské dilema
Rudá armáda totiž od partyzánů požadovala hlavně zpravodajskou a sabotážní činnost, kdežto ambiciózní funkcionáři strany toužili po výsledcích, které se daly co nejvíce propagandisticky využít. To stavělo partyzány před složité dilema. Z taktického hlediska totiž byly nejúčinnější malé oddíly řádově desítek lidí, kteří se mohli rychle přesouvat a provádět akce ve stylu „udeř a uteč“, po kterých se bleskově „ztráceli“ v lesnatém či bažinatém terénu. Právě to bylo jejich nejsilnější stránkou, ovšem stranické vedení často žádalo spojování oddílů v brigády, jež měly nezřídka čtyřciferný počet členů, takže mohly provádět rozsáhlejší operace a kontrolovat větší území. Takové jednotky měly někdy k dispozici i lehké dělostřelectvo, příležitostně dokonce i obrněná vozidla, která ukořistily nepříteli. V německém týlu občas vznikaly větší partyzánské základny či „vesnice“ s infrastrukturou, jež někdy zahrnovala též přistávací dráhy, jež sloužily pro zásobování. Tím ovšem partyzáni ztráceli svou největší přednost, jíž byla pohyblivost, ale z hlediska palebné síly se stejně nemohli vyrovnat protivníkovi, a tudíž záhy museli vzdorovat zničující přesile. Navzdory snahám o zásobování navíc platilo, že se partyzáni prakticky celou dobu potýkali s materiálním nedostatkem a z hlediska potravin byli životně závislí na podpoře místních obyvatel. Moskva posílala hlavně zbraně, výbušniny či radiostanice, jež byly logicky nutné pro dodávání informací, ovšem téměř trvalý nedostatek radiostanic měly i frontové síly, takže nebylo nijak vzácné, když partyzánská brigáda čítající přes tisícovku mužů a žen dostala jen jedinou (a ne moc spolehlivou) vysílačku. Navzdory všem těmto komplikacím se postupně vytvořila celkem dobře fungující struktura, a přestože někteří charismatičtí partyzánští velitelé odmítali plnit úlohu poslušného „nástroje“ strany, velká část partyzánských oddílů a brigád se mohla následně začlenit do postupující Rudé armády.

Německý organizační chaos
Německé bezpečnostní síly, jež reprezentovaly hlavní prostředek k potlačování partyzánského odporu na sovětském území, měly hodně daleko k organizační jednotě. Dokonce lze říci, že to byly právě (pro Třetí říši velmi charakteristické) organizační zmatky, které značně omezovaly jejich efektivitu. Samotný Wehrmacht zahrnoval i tzv. bezpečnostní divize, jak se označovaly lehké pěší síly druhého sledu, které se měly starat o pořádek v týlu. Strukturálně to byly zcela běžné divize lehké pěchoty, ovšem v jejich personálu se nacházel výrazně vyšší podíl starších záložníků a zaostávala technická úroveň jejich výzbroje. Konkrétním důkazem je fakt, že se u nich standardně používaly kulomety MG 08 a MG 08/15 z první světové války. Vedle toho se na bezpečnosti týlu podílelo polní četnictvo (Feldgendarmerie) a tajná polní policie (Geheime Feldpolizei), která měla v podstatě úlohu armádní kontrarozvědky a dohlížela také na chování místního obyvatelstva. Většinou při tom spolupracovala s Hlavním úřadem říšské bezpečnosti (RSHA), jenž představoval další institucí s důležitým podílem na boji proti partyzánům a byl i přímo spojen s organizací SS. Do té náležely i nechvalně proslulé Einsatzgruppen, které vedle masového vraždění Židů nezřídka prováděly vojenské akce proti partyzánům. Do podřízenosti RSHA spadaly rovněž policejní pluky a prapory, které se vesměs utvářely z běžných jednotek pořádkové policie, ovšem počátkem roku 1943 byly začleněny do SS. Tím však výčet zdaleka nekončí, neboť armáda i RSHA stavěly početné jednotky také z občanů SSSR, kteří z různých důvodů souhlasili s kolaborací. U některých (např. u Ukrajinců, vojáků z Pobaltí či kozáků) se jednalo o skutečný odpor proti nenáviděné sovětské moci, kdežto jiné (převážně Rusy) k tomu vedla jednoduše snaha nějak přežít. Pro mnohé to však nevyhnutelně znamenalo, že pak stali i pachateli nebo spolupachateli těch nejhorších zločinů.

Od represí ke kolaboraci
Už samo rekrutování sovětských občanů do „německých“ bezpečnostních sil ale prokazuje, že postupy vůči partyzánům nelze zjednodušovat na brutální represe. Metody se značně lišily dle konkrétního místa, což často záleželo i na osobnostech armádních velitelů, ale vyvíjely se také v čase. Likvidace prvních partyzánských oddílů v roce 1941 byla vcelku snadná a obvykle ani nebylo nutno se uchylovat k masovým represím vůči obyvatelstvu. Ty následovaly až v letech 1942 a 1943, když začaly aktivity partyzánů dramaticky narůstat. Němci často likvidovali celé vesnice podezřelé z podpory partyzánů, takže v praxi docházelo k hromadnému vraždění nebo k odsunu obyvatel na nucené práce. Takové postupy ale pochopitelně budily stále větší odpor, resp. znamenaly posilování partyzánských skupin. Němci se pak začali snažit o diferencovaný postup, resp. o systém „cukru a biče“. Represe neskončily, avšak stále více se kombinovaly se snahou získat obyvatelstvo na německou stranu a pro akce proti „banditům“, jak Němci běžně partyzánům říkali. Začaly se budovat tzv. EKA (Einwohner-Kampf-Abteilungen), tedy bojové oddíly místních obyvatel, v podstatě jakési Němci podporované lokální domobrany. Důležitou pomoc představovaly jízdní jednotky, které kromě německých sil zahrnovaly též zrekrutované kozáky a fungovaly mj. coby odpovědi na útoky silných partyzánských skupin, jež vysílaly do akcí i jízdu. Na německé straně vykazovaly velkou efektivitu síly Ukrajinců, Estonců, Litevců a Lotyšů, zatímco kolaboranti z řad Rusů kolísali, což zákonitě souviselo i s tím, jak se měnila situace na frontě. Němci koneckonců začali aplikovat onen diferencovaný postup též proto, že se válka nevyvíjela podle jejich představ, ovšem právě proto bylo stále složitější přesvědčovat místní obyvatele o tom, že kolaborace přináší reálné výhody. Některé „východní“ útvary tudíž sice bojovaly na straně Třetí říše až do posledních hořkých dnů války, avšak jiné začaly hledat a využívat příležitosti pro přechod na sovětskou stranu.
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Sovětský partyzán
Stav oddílu: do 100 mužů
Stav brigády: 600 až 1200 mužů
Puška: Mosin vz. 1891/30 ráže 7,62×54 mm
Samopal: Špagin PPŠ-41 ráže 7,62×25 mm
Kulomet: Děgťarev DP-27 ráže 7,62×54 mm

Německý policista
Stav roty: okolo 140 mužů
Stav praporu: 500 až 700 mužů
Puška: Mauser Kar 98k ráže 7,92×57 mm
Samopal: Vollmer MP 40 ráže 9×19 mm
Kulomet: Spandau MG 08/15 ráže 7,92×57 mm

Dva základní typy operací
Německé operace proti sovětským partyzánům se daly v zásadě rozdělit do dvou kategorií. Tu první tvořily okamžité odpovědi na partyzánské akce a většinou znamenaly to, že na příslušné místo dorazily z širšího okolí různé bezpečnostní síly, které se snažily partyzány nalézt. To se ale podařilo jen vzácně, jelikož partyzáni sázeli na taktiku „udeř a uteč“, takže Němci obvykle sáhli k hromadným represím proti místním obyvatelům, které podezírali z podpory partyzánů. Na reálnou bojeschopnost partyzánských oddílů to ale zpravidla mělo minimální vliv. Druhou kategorií německých operací představovaly systematicky plánované akce s cílem „vyčistit“ od partyzánů určitou oblast. Pro takové mise se dokonce někdy stahovaly z fronty jednotky, které poskytly obrněná vozidla a dělostřelectvo. Němci se zpravidla snažili obklíčit a uzavřít oblast, kde partyzáni operovali, a posléze do ní vyslat mobilní síly, jež měly partyzány nalézt a zničit. Tyto skupiny, jimž se říkalo „Jagdkommando“, měly často značně pestré složení a zahrnovaly vojáky Wehrmachtu, muže z SS i příslušníky „východních“ jednotek. Tito „lovci“ se nezřídka dokonce inspirovali u Rudé armády a partyzánů také z hlediska výstroje, která bývala mnohdy spíš improvizovaná, a proto „lovci“ nakonec vypadali podobně jako jejich „kořist“ (což bylo i jejich záměrem). Velké „vyčišťovací“ akce byly zpravidla úspěšné, avšak Němci na ně museli vyčleňovat neúměrně početné síly. Vojáci vázaní bojem proti partyzánům pak logicky chyběli na frontě a stejně nemohli takových akcí provádět větší počet najednou. Sovětské partyzánské hnutí pro Němce nikdy neznamenalo fatální hrozbu a po hypotetické porážce Rudé armády na frontě by zřejmě bylo rychle (a brutálně) eliminováno, ale představovalo nepříjemný problém, který odčerpával prostředky a komplikoval válečné úsilí.
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