Duel: Za cara a císaře:
Ruská a německá pěchota ve Východním Prusku

Vypuknutí první světové války na východě se většinou spojuje s boji rakousko-uherské a ruské armády, jenže carovi muži se od počátku utkávali rovněž s poddanými německého císaře. Němci před válkou hleděli na ruskou pěchotu spíš s pohrdáním, avšak po prvních bitvách se jejich názor ukázal jako dosti zavádějící.

Jak známo, německý strategický plán pro „Velkou válku“ předpokládal, že se za krátkou dobu podaří rozdrtit Francii a potom se armáda císaře Viléma II. obrátí proti carskému Rusku, které nezvládne rychle mobilizovat. Tlak Rusů měla zadržovat především armáda rakousko-uherské monarchie. Tyto plány ovšem z několika důvodů nevyšly. Francie nebyla bleskově poražena a na východě se rozpoutaly úporné boje, v nichž se Rusům proti armádám Centrálních mocností vedlo daleko lépe, než císařští generálové očekávali. Dosud se sice často opakuje, že německý voják byl svému ruskému soupeři takřka ve všem nadřazen, ale to do značné míry představuje jen „recyklaci“ tehdejších tvrzení vilémovské propagandy.

Nastínění strategické situace
Když císařské Německo 1. srpna 1918 vyhlásilo válku Rusku, záhy se předpokládala ofenziva carových vojsk proti Východnímu Prusku, také se však čekalo, že ruský tlak bude pouze slabý a že jej dokáže zadržet německá 8. armáda generálplukovníka von Prittwitze. Soudilo se, že se Rusku nepodaří rychle mobilizovat a že většinu svých vojáků stejně vyšle do Haliče, kde měla pozice armáda rakouského císaře. Poslední předpoklad se projevil jako správný, jelikož Rusko skutečně vyslalo více než polovinu své armády na haličské bojiště a zhruba šestinu na Balkán, takže proti Východnímu Prusku směřovala „jen“ dvě ruská uskupení, Němci se ovšem zmýlili v předpokladu, že tento postup bude slabý a pomalý. Nevěděli, že Rusové v rámci spojenectví přislíbili Francii ofenzivu proti německým územím nejpozději patnáctý den po mobilizaci. Na německá očekávání mělo zásadní vliv rovněž dlouhodobé podceňování Ruska, jež se odráželo v názoru, že ruský voják je primitivní, nevzdělaný a špatně vycvičený „mužik“, kterého vedou neschopní důstojníci, jejichž jedinou taktikou je nemilosrdné vysílání „lidských vln“. V tomto se ale Vilémovi generálové zmýlili stejně jako v očekávání, že Rusko bude mobilizovat velice pomalu. Generálplukovník von Prittwitz měl ve své 8. armádě celkově 57 pluků, z nichž 25 se skládalo z profesionálů, 12 tvořili záložníci a 20 zeměbranci. Proti nim postupovaly dvě ruské armády, a sice 1. armáda generála von Rennenkampfa (celkem 40 pluků) a 2. armáda generála Samsonova (36 pluků). První měla provést ofenzivu z Litvy, zatímco druhá z Polska, takže by německou obranu Východního Pruska mohly sevřít v obrovských kleštích. Němcům ale tehdy pomohly dva faktory, a sice bažinatý terén mezi oběma ruskými armádami a ruský spěch, jenž nedovolil efektivně zkoordinovat postup obou uskupení, na taktické úrovni však ruská armáda připravila Němcům nejedno nepříjemné překvapení.

Silné a slabé stránky Ruska
Rusové tak celkově sice měli „papírově“ početní převahu, ale kvůli objektivním podmínkám a chybám vrchního velení ji nezvládli správně využít. Němci se pak na některých úsecích fronty těšili dokonce i početní přesile, což zrovna neodpovídá dosud opakovaným tvrzením o ruském „parním válci“ a „lidských vlnách“, které zastavila hrstka mnohem schopnějších Němců. Také sama představa „lidských vln“ je hodně zavádějící, neboť odpovídá tomu, jak se ruská armáda chovala na samém počátku 20. století, resp. před válkou s Japonskem a během ní. Z této velké porážky ale dokázala vyvodit důležitá poučení, kterých si Němci nejspíš nevšimli, případně je podcenili. Pravdě se ale celkově blížilo německé mínění o průměrném ruském vojákovi jako o negramotném venkovanovi, neboť asi dvě třetiny branců carovy armády pocházely z venkova. Z příslušníků „mírové“ armády umělo číst a psát asi 60 %, ale po masové mobilizaci se poměr obrátil a okolo 60 % ruských vojáků bylo negramotných. Navíc platilo, že vzdělanější muži se nacházeli ponejvíce u kavalerie, dělostřelectva, ženistů apod., a tudíž prostou pěchotu opravdu tvořily tisíce negramotných rolníků. Z toho však ještě nelze automaticky vyvodit, že by to byli neschopní vojáci. Jejich výcvik byl totiž značně důkladný a zaměřený na praktické dovednosti v poli. Dvojsečnou zbraní byla špatně fungující logistika, která sice způsobila, že carský voják byl zvyklý na špatné zásobování a dovedl vyjít i s málem, dlouhodobě však samozřejmě vedla k poklesu bojeschopnosti. Vážný problém se nalézal v poddůstojnickém sboru, jelikož typický ruský poddůstojník byl vycvičený dobře, vojsko jich však mělo absurdně malý počet, takže již po prvních bitvách se projevil kritický nedostatek. Na jejich místo tudíž museli nastoupit noví, zpravidla méně kvalitní velitelé. To spolu s těžkými ztrátami a horšící se morálkou znamenalo pokles zpočátku poměrně dobré úrovně carské armády.

Německá sázka na soudržnost
Německá armáda sázela na výborně propracovaný systém povinné služby, mezi jehož důležité prvky patřilo zařazování mužů z jednoho města či regionu do jednoho pluku, protože to hodně přispívalo k soudržnosti jednotky. V případě obranné války byla přínosem i skutečnost, že tito muži bojovali v blízkosti svých domovů (zatímco v Rusku bylo zvykem posílat vojáky sloužit do velmi vzdálených oblastí). Platilo to též v případě německé von Prittwitzovy 8. armády, jež byla tvořena ponejvíce vojáky z venkovských oblastí Východního Pruska; ostatně i proto bylo od Němců dost pokrytecké hledět na carskou armádu jen jako na „masu venkovanů“, protože i Vilémovo vojsko vždy upřednostňovalo brance ze zemědělských oblastí, jelikož u těch se dala očekávat lepší fyzická odolnost. Německý voják byl oproti ruskému zajisté vzdělanější, neboť negramotní branci tvořili jen zanedbatelný zlomek armády, a absolvoval také delší výcvik. Do životní úrovně svých vojáků německá armáda investovala mnohem více než ruská, jelikož pro Vilémovu militaristickou říši byla loajalita armády životně důležitá. Mezi mladými Němci tak tehdy skutečně převažoval názor, že prostřednictvím služby konají nejčestnější povinnost vůči vlasti, kdežto ruští branci zpravidla pokládali službu za nevyhnutelné a ponižující zlo. Zásadní rozdíl se nalézal v přístupu k poddůstojníkům, jelikož německá armáda správně chápala úlohu velitelů malých jednotek na bojišti. Přikládala jejich přípravě velký význam, a tudíž nehrozilo, že by její bojeschopnost ohrozil nedostatek schopných poddůstojníků. Německá armáda velmi dbala i na dobré spojení polními telefony a efektivní průzkum, o který se starala zejména jízda (každá pěší divize tudíž měla pluk kavalerie). Paradoxní ovšem je, že německá armáda vyslala do Východního Pruska jen malý počet jízdních jednotek, ačkoli tamější rozlehlé roviny by pro operace tohoto druhu vojska nabízely ideální prostředí.

Srovnání výzbroje a výstroje
Muži obou armád nastupovali s osvědčenými opakovačkami Mosin-Nagant a Mauser, které se zrodily ještě v 19. století, avšak ukázaly se být nesmírně účinnými a spolehlivými (což ostatně prokazuje fakt, že se oba tyto systémy v různých obměnách uplatňují dosud). Rusové zavedli i tehdy pokrokovou zbraň konstruktéra Fjodorova, vlastně jeden z pravzorů útočných pušek, ale tato zbraň se rozšířila pouze omezeně. Co naopak bojeschopnosti ruské armády pomohlo dosti zásadně, to bylo masové rozšíření ručních granátů, jelikož na začátku války jim carovo vojsko věnovalo zřejmě větší pozornost než kterékoli jiné. Ruský pěšák byl totiž v roce 1914 jediným řadovým pěšákem, který standardně „fasoval“ ruční granát, kdežto u jiných armád se většinou jednalo jen o výzbroj některých elitních jednotek a ženistů. Hodně paradoxní situace panovala v oboru kulometů, protože Němci i Rusové používali v podstatě identickou konstrukci zbraně, tedy kulomet systému Maxim, který obě země licenčně vyráběly podle britského vzoru, byť si jej každá adaptovala pro vlastní ráži střeliva. Důležitý rozdíl se ale nacházel v taktice, protože Němci brali kulomet především jako obrannou zbraň, zatímco Rusové mu přikládali význam i při útoku. Tomu koneckonců odpovídala i konstrukce lafet, jelikož Němci používali klasickou trojnožku, zatímco v ruské armádě byl „Pulemjot Maksima“ instalován na dvoukolové lafetě a opatřen ochranným štítem, takže lépe chráněná obsluha jej mohla rychle vysunovat vpřed i při ofenzivních akcích. Rusové většinou trpěli nedostatkem munice pro své zbraně, mohli se však chlubit vysoce kvalitní výstrojí, která byla vhodná i do extrémního klimatu a poskytovala také vizuální maskování, kdežto uniformy Němců obsahovaly mnoho lesklých (a tudíž nápadných) prvků a příliš se nehodily do zimního počasí. S trochou nadsázky lze dodat, že podobné chyby se Německo dopustilo také o necelé tři dekády později.
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Ruský pěšák (1915)
Základní výcvik: 7 až 8 měsíců
Stav družstva (Otdělenije): 12 mužů
Stav praporu (Batalion): 950 mužů
Stav pluku (Polk): 4000 mužů
Opakovačka: Mosin-Nagant obr. 1891 ráže 7,62×54 mm
Těžký kulomet: Maxim PM obr. 1910 ráže 7,62×54 mm
Ruční granát: Ručnaja granata obr. 1914

Německý pěšák (1915)
Základní výcvik: 10 až 12 měsíců
Stav družstva (Gruppe): 9 mužů
Stav praporu (Battalion): 1080 mužů
Stav pluku (Regiment): 3200 mužů
Opakovačka: Mauser Gewehr 98 ráže 7,92×57 mm
Těžký kulomet: Spandau MG 08 ráže 7,92×57 mm
Ruční granát: Kugelhandgranate M1913

Srovnání taktických přístupů
Z hlediska strategie a taktiky vznikla ve Východním Prusku vskutku paradoxní situace. Němci působili na vlastním území a od 8. armády se očekávala strategická defenziva, tzn. zadržování ruského nástupu do doby, než dorazí vojáci ze západní fronty, kde mělo nastat rychlé vítězství nad Francií. Německá taktika ale tehdy byla ryze ofenzivní a na jakýkoli útok protivníka měla armáda odpovědět okamžitým protiútokem proti odhaleným křídlům. Naopak ruská armáda se měla pokoušet o ofenzivu s cílem obsadit Východní Prusko, ovšem její taktika byla z podstaty spíš obranná, vhodná nejvýše pro pomalý postup. Ruští velitelé si totiž většinou uvědomovali, že po stránce logistiky a spojení Rusko zaostává, a proto carovi vojáci vždy opatrně postoupili na krátkou vzdálenost, potom se zakopali a vyčkávali, zatímco velení vyhodnocovalo situaci a podle toho nařídilo buďto další opatrný postup, nebo udržování pozic. Vojáci obou armád byli vycvičeni pro mířenou střelbu na jednotlivého zvoleného nepřátelského vojáka (tzn. nikoli pro „nasycení prostoru palbou“ jako Britové) a Němci zjevně byli značně zaskočeni, že Rusové se jim v tomto směru vyrovnají. Němci navíc očekávali, že nepřítel bude postupovat v sevřených liniích, které skýtaly ideální cíl, jenže Rusové se dokázali rychle rozptýlit do menších rojnic, a proto byli obtížněji zasažitelní (což bylo jedno z poučení z krutých bojů s Japonci). V souhrnu se tak dá konstatovat, že se německý voják nakonec přece jen ukázal jako lepší než jeho ruský protivník, ale tento rozdíl rozhodně nebyl tak propastný, jak říkala německá propaganda, která zpočátku odrážela zejména předsudky vůči „méněcenným“ Slovanům a potom i problémy, jež začaly carovu armádu rozkládat v dalších letech. V prvních bojích ve Východním Prusku však byl ruský voják pro německého důstojným soupeřem.

Publikace: Extra Válka – I. světová 4/2019

