150. SS-Panzer-Brigade:
Falešní Američané v Ardenách

Součástí německé ofenzívy v Ardenách byla i speciální operace Greif, která měla vyvolat u Američanů překvapení a chaos. Za tímto účelem vznikl zvláštní útvar, jenž disponoval nejen ukořistěnou americkou technikou, ale i německými vozidly, jež byla upravena tak, aby na pohled připomínala obrněnce US Army.

Otto Skorzeny jistě patří mezi nejznámější postavy II. světové války. Proslul především řadou odvážných až drzých operací, které jsou dosud předmětem obdivu a slouží coby vzor pro akce moderních útvarů zvláštního určení. Právě vynalézavý a nekonvenční Skorzeny velel i operaci Greif, jež byla významným prvkem Hitlerovy ofenzívy v Ardenách v prosinci 1944. Pořád lze vést vášnivé diskuse na téma, zda se jednalo o vynikající válečnou lest, nebo o hrubé porušení mezinárodního práva. Nepochybným faktem je, že operace Greif zahrnovala i bojové nasazení německých vojáků v amerických uniformách a s americkými vozidly, popř. s technikou, která sice byla vyrobena v Německu, ale na pohled připomínala americkou. To se týkalo především tanků Panther v roli „falešných“ stíhačů tanků M10.

Smělé plány a střízlivá realita
Německá ofenzíva s krycím jménem Wacht am Rhein (Stráž na Rýně), jež vstoupila do dějin i pod názvem „bitva v Ardenách“, byla v podstatě posledním pokusem Třetí říše o zvrat situace na západní frontě. Její průběh byl již mnohokrát popsán a zpracován, někdy se ovšem opomíjí význam, který pro ni (alespoň dle Hitlerových záměrů) měla mít diverzní akce, do jejíhož čela byl postaven legendární, byť velmi kontroverzní velitel zvláštních jednotek SS Otto Skorzeny. Posláním německých sil jako celku bylo obsazení přístavu Antverpy a oddělení vojsk USA od jednotek Velké Británie a Kanady. Významnou roli v tom mělo sehrát obsazení tří mostů přes řeku Mázu u obcí Huy, Amay a Andenne. Představa byla zhruba taková, že 6. tanková armáda pod velením Seppa Dietricha provede v amerických liniích průlom, jímž poté projde speciální jednotka pod Skorzenyho velením, která mosty bez poškození obsadí. Klíčovou úlohu měl mít moment překvapení, a proto měla ona speciální jednotka obdržet americké uniformy a zbraně. Dostala označení 150. SS-Panzer-Brigade (tedy 150. tanková brigáda SS), představovala však z hlediska původu skutečně hodně specifický případ, neboť byla sestavena z mužů čtyř složek německých ozbrojených sil. Původní plány počítaly s tabulkovým stavem 3300 mužů, pro něž bude k dispozici kořistní americká výzbroj, a to kolem 15 tanků, 20 obrněných automobilů, 20 samohybných děl, 100 jeepů, 120 nákladních vozidel a 100 motocyklů. Jednotka se formovala v bavorském Grafenwöhru, jenže realita za plány dost zaostávala. Nakonec bylo shromážděno 2500 mužů, z nich zhruba 1000 přišlo z pozemní armády, 800 z Luftwaffe, 200 z námořnictva a 500 z Waffen-SS. Také jejich znalosti angličtiny značně pokulhávaly za tím, co žádali Hitler a Skorzeny; pouze deset mužů mluvilo opravdu výborně včetně znalosti slangu, 30 až 40 mělo dobré znalosti bez slangu a několik stovek se dokázalo víceméně domluvit. V každém případě se nedala sestavit celá „anglicky mluvící brigáda“.

„Náhražka“ za stíhače tanků
To ještě podtrhla problematická situace okolo výzbroje, jelikož Skorzeny získal pouze zlomek toho, co žádal. Tanky M4 Sherman obdržel všehovšudy dva, z nichž první nefungoval vůbec a druhý selhal krátce před zahájením operace, a tak ani jeden do boje nezasáhl. K dispozici byly čtyři šestikolové průzkumné obrněnce M8 Greyhound, šestice polopásových transportérů M3, necelé tři desítky vozů Jeep, asi čtyřicet amerických motocyklů a patnáct nákladních vozů, ale z toho všeho měla minimálně třetina různě vážné poruchy. Bylo tedy nezbytné doplnit výbavu 150. tankové brigády německou technikou. Zřejmě nejzajímavější položku tvoří vozidla, která dostala označení Panther Ersatz M10. Jak napovídá označení („Náhražka“), jednalo se o tanky PzKpfw V Panther Ausf. G, jež byly modifikovány do podoby amerických stíhačů tanků M10 (známých též pod britským jménem Wolverine). Úprava zahrnovala montáž ocelových plechů měnících tvary obrněnců; první dva plechy přišly na boky věže, třetí tvořil obrněný štít hlavně a dva tvořily záď věže, celkem čtyři představovaly boky korby „amerického“ obrněnce a další pak záď. Vedle toho byly (s příslovečnou německou důkladností) napodobeny i mnohé detaily M10, ačkoli výsledek mohl nezkušeného pozorovatele oklamat asi jen na velkou dálku. Tanky Panther v úloze M10 byly natřeny „americkou“ zelenou barvou (Olive Drab) a dostaly též bílé hvězdy. Obdobné zbarvení a znaky obdržela i jiná technika německé výroby, která se objevila ve výbavě Skorzenyho brigády, zejména útočná děla Sturmgeschütz III či polopásová obrněná vozidla SdKfz 250. V zájmu eliminace rizika „přátelské palby“ byla vozidla opatřena i malým žlutým trojúhelníkem, který informoval německé vojáky. Omezené počty lidí i techniky vedly k redukci plánů nasazení brigády; ta byla rozčleněna na tři skupiny označené Kampfgruppe X, Y a Z (veliteli skupin byli SS-Obersturmbannführer Hardieck, kapitán Scherff a podplukovník Wolf), z nichž každá měla zamířit k jednomu z trojice mostů. Asi 150 mužů s nejlepší znalostí angličtiny pak dostalo jiný, ještě delikátnější úkol.

Skorzenyho brigáda v boji
Dne 14. prosince 1944 byla 150. tanková brigáda připravena v Münstereifelu. Dva dny poté se rozběhla ofenzíva v Ardenách a každá ze tří skupin se přidala k postupu jedné německé divize mířící k řece Máze. Byla to 1. tanková divize SS „Leibstandarte SS Adolf Hitler“, 12. tanková divize SS „Hitlerjugend“ a 12. divize lidových granátníků. Od počátku ale šlo všechno špatně, neboť Skorzenyho síly zdržely těžké dopravní zácpy v okolí Losheimu, takže se vlastně vůbec nedostaly na své pozice v sestavách oněch divizí. Hned prvního dne zahynul velitel skupiny X Hardieck, kterého tak nahradil SS-Hauptsturmführer Adrian von Fölkersam. Tankové síly pod vedením Seppa Dietricha nedosáhly svých úkolů a zkušený Skorzeny záhy poznal, že tato část operace Greif musí skončit neúspěchem, jelikož jeho síly se k mostům ani nedostanou. Navrhl tedy opětovné spojení tří bojových skupin, jež pak měly být nasazeny coby „normální“ bojová jednotka, jež však stále mohla přinést velký moment překvapení. To se stalo 20. prosince, kdy skupiny X a Y vyrazily k útoku, aby obsadily důležitou křižovatku u města Malmédy (skupina Z stále vězela v dopravních potížích). Skupina Y vedená kapitánem Scherffem postupovala na pravém křídle, stala se však nečekaně terčem palby dělostřelectva US Army a se ztrátami byla nucena se stáhnout. K městu Malmédy se proto přiblížila jen Kampfgruppe X na levém křídle, jež v té chvíli měla všechny obrněnce Panther Ersatz M10. U města se 21. prosince rozpoutala intenzivní bitva proti americkému 120. pěšímu pluku. V té se velice vyznamenal vojín Francis Currey, který jeden z Pantherů zničil raketou ze zbraně Bazooka a na další obrněnce poté pálil puškové granáty. Němci přišli o čtyři „Náhražky M10“ (označené čísly B-4, B-5, B-7 a B-10), jejich postup byl zastaven, a přestože se Scherffova skupina Y pokusila o podporu, Američané udrželi pozice a další dělostřelecká palba přinutila Němce k ústupu. 150. tanková brigáda poté působila v oblasti bojů až do 28. prosince, kdy ji vyprostila 18. divize lidových granátníků, ale žádného faktického bojového úspěchu již nedosáhla.

Chaos za americkými liniemi
Podstatně větší vliv na operaci v Ardenách však mělo oněch 150 vojáků, kteří nejlépe hovořili anglicky a z nichž Skorzeny zformoval speciální jednotku, tzv. Einheit Stielau. Tito muži měli americké uniformy, americké zbraně a dopravovali se v jeepech. Měli proniknout za americké linie, kde měli vyhazovat do vzduchu mosty, sklady munice a paliva, dále provádět průzkum a také vytvářet mezi překvapenými Američany chaos tím, že budou likvidovat telefonní spojení, obracet ukazatele cesty, vydávat falešné rozkazy nebo informovat o neexistujících minách. Za americké linie několik desítek Němců tímto způsobem opravdu proniklo, podařilo se jim např. poslat celý americký pluk špatnou cestou či získat cenné informace o amerických postaveních u města Malmédy (ty posléze využily bojové skupiny X a Y), celkově však nezpůsobili nějaké zvlášť závažné škody. Skorzeny ale vsadil především na psychologické a symbolické účinky a v tomto smyslu vyšly jeho plány téměř dokonale. Mezi šokovanými Američany se totiž rychle šířily pověsti o armádě sabotérů, jež působí všude kolem nich. Logickým důsledkem byl nejen zmatek, ale i enormní podezřívavost. Američtí vojáci museli neustále prokazovat příslušnost a totožnost, čemuž se nevyhnuli ani vysocí důstojníci. K tomu se ještě přidaly zprávy, že Němci chtějí zabít či unést generála Eisenhowera (to podle Skorzenyho tvrzení nebyla pravda, ovšem existují náznaky, že podobný plán možná přece jen vznikl). Dokonce došlo k tomu, že několik Američanů zastřelili jejich spolubojovníci, kteří je považovali za přestrojené Němce. Chaos se podařilo zvládnout až po 20. prosinci a řada Němců zadržených v amerických stejnokrojích se ocitla před americkou popravčí četou jako špioni. Operace Greif (stejně jako vlastně celý útok v Ardenách) nakonec neuspěla, ale dosud představuje pozoruhodnou ukázku psychologického boje a kontroverzní, ovšem potenciálně účinné lsti.

Lukáš Visingr

Hlavní zdroje:
Tom Cockle: Panzers of the Ardennes Offensive 1944-45, Hong Kong 2003
Jean-Claud Pallud: Ardennes 1944 – Peiper and Skorzeny, Londýn 1987
Otto Skorzeny: Mé velitelské operace, Praha 2004
HPM, Panzernet.net, Wikipedia.org

Fotografie: Bundesarchiv, US Army, archiv autora

Němci v amerických uniformách
Zvláštní jednotka v amerických uniformách, které velel kapitán Stielau, měla působit chaos za liniemi US Army, což se do určité míry zdařilo. Skorzeny po válce uváděl, že reálně vyslal do akce 44 mužů, z nichž se 36 vrátilo, jeho tvrzení však logicky nelze považovat za nesporná. Je známo, že během ardenské operace Američané zadrželi, odsoudili a popravili celkově šestnáct německých vojáků, kteří byli označeni za špiony, neboť měli americké uniformy. Po válce byl i sám Skorzeny (ještě s dalšími devíti důstojníky 150. tankové brigády) obžalován právě za to, že organizoval a prováděl akce za využití „cizích“ uniforem, což odporuje válečnému právu, a sice článku 23 Haagské konvence z roku 1907. Ten zakazuje „zneužití“ nepřátelské uniformy, vlajky, znaku atd., ale přesná definice onoho „zneužití“ v něm chybí. Skorzeny byl osvobozen mj. na základě (asi velmi překvapivých) výpovědí amerických a britských velitelů speciálních jednotek, kteří dosvědčili, že i oni během války užívali uniformy nepřítele. Posléze byl přijat i dodatek k onomu článku 23 zmíněné konvence, kde se nově uvádí, že vojáci nesmějí používat nepřátelské uniformy přímo v boji (to by znamenalo válečný zločin) a nesmějí s jejich pomocí získávat informace (pak by byli pokládáni za špiony), mohou však nepřátelské uniformy nosit mimo bojové situace, např. při přesunu k frontové linii. Otázkou je, jestli by zajatým Němcům ono nové ustanovení pomohlo. Skorzeny tvrdil, že „jeho“ muži sice nosili americké uniformy, avšak pod nimi měli stejnokroje německé a dostali pokyn před zahájením boje americké odění svléknout a ukázat svou pravou příslušnost. To sice mohla být pravda, ovšem tehdejší chápání zmíněného článku bylo velmi jednoduché. Němce zajaté na „americkém“ území v amerických uniformách (bez ohledu na to, co nosili pod nimi, jaké úkoly plnili nebo v jaké situaci padli do zajetí) čekal jen rychlý „špionský“ soud a popravčí četa.
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