Brazilské expediční síly:
Z tropických džunglí do zasněžených hor

Globální charakter druhé světové války dokládá i málo známý fakt, že se do ní zapojily i země Latinské Ameriky. Většina tak učinila jen formálně, kdežto Brazílie přispěla velice zásadním způsobem. Vyslala totiž na italskou frontu expediční síly, jež zahrnovaly jednu divizi pěchoty a leteckou podporu včetně stíhaček.

Ve střední Evropě se o bojové účasti největší jihoamerické země ve druhé světové válce ví jen málo, ačkoliv rozhodně nešlo o počin bezvýznamný. Brazilské letectvo a námořnictvo sehrály důležitou roli v bitvě o Atlantik, protože značně znepříjemňovaly život Hitlerovým ponorkám, Brazilci se ovšem neomezili zdaleka jen na to. V roce 1943 totiž postavili expediční síly, které v následujícím roce odeslali do Itálie, kde asi 26 000 brazilských vojáků bojovalo až do konce války v Evropě. V kontextu celého obrovského konfliktu šlo jen o malou epizodu, ale Brazilci tehdy nasbírali ohromně cenné zkušenosti z reálného boje.

Vstup Brazílie do tábora Spojenců
V roce 1930 se brazilským prezidentem stal Getúlio Vargas, jehož styl vlády napovídal, že jde o muže s diktátorskými ambicemi. To se potvrdilo v roce 1937, kdy proběhl vojenský převrat, díky němuž se Vargas stal neomezeným vládcem největší latinskoamerické země. Vzbudilo to znepokojení ve Washingtonu, neboť americká vláda v čele s F. D. Rooseveltem se obávala, že by se Vargas mohl v nadcházející válce spojit s Osou. Kromě povahy jeho vlády šlo o fakt, že v Brazílii žilo mnoho osob německého, italského a japonského původu a že Brazílie udržovala čilé obchodní styky s Berlínem i Římem (to ovšem platilo takřka o všech vyspělých státech na světě). Vargas býval americkým tiskem někdy označován i za „fašistu“, ačkoli jeho vláda byla ve skutečnosti diktaturou vojáků a úředníků bez většího ideologického náboje. Objevily se ale také zprávy o jednání Brazílie s Německem o dodávkách zbraní výměnou za suroviny a menší počty techniky skutečně dorazily, a tudíž se Američané rozhodli zasáhnout. Začali na Brazilce vyvíjet utajený, ale značně silný diplomatický nátlak a přislíbili Vargasovi zbraně i výcvik pro brazilskou armádu, jež naléhavě potřebovala modernizaci. V lednu 1942 se konala konference amerických zemí, kde všechny kromě Argentiny a Chile slíbily, že přeruší diplomatické styky s Osou. Brazílie také poskytla Američanům dvě základny na svém severovýchodním výběžku, což představovalo velmi důležitý příspěvek do bitvy o Atlantik. Definitivní zvrat ovšem přišel v srpnu 1942, když německá ponorka U-507 potopila u brazilských břehů pět obchodních lodí a způsobila smrt stovek Brazilců. Vargasova vláda tak dne 22. srpna 1942 vyhlásila válku Ose a brazilské letouny i lodě se brzy připojily ke snaze Spojenců v jižním Atlantiku. Vzdušné síly a pozemní armáda získávaly od USA novou výzbroj, zatímco brazilští důstojníci směřovali do amerických vojenských škol. A brzy se v důstojnickém sboru začali ozývat ti, kdo prosazovali operace sil přímo na evropském bojišti. Počáteční návrhy počítaly dokonce s jednou obrněnou a třemi pěšími divizemi, ale nakonec došlo „jen“ na jednu pěší.

Formování a výcvik expedičních sil
Tato 1. samostatná pěší divize se posléze stala jádrem Brazilských expedičních sil neboli FEB (Força Expedicionária Brasileira), které navíc zahrnovaly ještě dvě malé letecké jednotky. Dle dohody mezi oběma státy měla být pozemní část (tj. ona pěší divize) začleněna do amerických armádních struktur, což znamenalo její organizaci, výcvik a vybavení podle vzoru USA. První požadavek byl splněn při sestavování divize, jež oficiálně začalo 15. července 1943. Výsledek představoval ekvivalent americké pěší divize se třemi pluky po třech praporech a podporu, jež fungovala na divizní úrovni a zahrnovala (mj.) čtyři dělostřelecké prapory a průzkumnou rotu. Současně s formováním divize probíhal výcvik, o který se starali američtí důstojníci a Brazilci z amerických škol. Brzy se však ukázalo, že splnit právě tento požadavek bude nejtěžší, neboť brazilská armáda sice ve 30. letech cvičila pod vedením Francouzů, avšak většina důstojníků a poddůstojníků si potřebné dovednosti příliš neosvojila. Chyběly zkušenosti a nemálo kulhala i disciplína, což logickou souviselo i s jihoamerickou mentalitou. Dalším problémem byla příliš velká etnická a sociální roztříštěnost. V brazilské armádě neexistovala oficiální segregace, což znamenalo, že vedle sebe sloužili běloši, černoši, indiáni, Asiaté či nejrůznější míšenci, ovšem latentní rasismus pochopitelně nezmizel. V sestavě FEB se navíc scházeli muži s nejrůznějším sociálním původem, vzděláním či zaměstnáním, což rovněž znamenalo překážky při budování soudržného bojového tělesa. Navzdory tomu všemu však výcvik běžel a v červenci 1944 mohl první brazilský kontingent vyrazit na cestu přes Atlantik do Itálie, kde se začlenil do americké 5. armády. Divizi velel generál João Batista Mascarenhas de Moraes a na pozici jeho zástupce sloužil generál Euclydes Zenóbio de Costa. Teprve v Itálii získali Brazilci většinu své výbavy, která kromě pěchotní a dělostřelecké výzbroje zahrnovala též vozidla pro 1. průzkumnou rotu, a sice 18 obrněných automobilů M8 Greyhound s 37mm kanony, pět polopásových obrněných transportérů M3A1 a 24 terénních automobilů Jeep.

První snahy získat Monte Castello
Coby první prodělal „křest ohněm“ brazilský 6. pěší pluk, jenž byl už 15. září 1944 odeslán na frontu u řeky Tarno v Toskánsku. Linie byla víceméně statická, takže neprobíhaly žádné velké útočné ani obranné akce, ale Brazilci tam absolvovali zhruba osm týdnů hlídkování, přestřelek a menších výpadů, jichž se účastnily jednotky do velikosti roty. Na konci října byl 6. pěší pluk přesunut do oblasti řeky Serchio poblíž Boloně, kde bojoval s elitními horskými útvary Italské sociální republiky a německého Wehrmachtu. Navzdory nezkušenosti Brazilci prokázali velké odhodlání, přestože toto střetnutí fakticky prohráli. V té době už dorazily do Itálie další složky divize, která tak byla na počátku listopadu 1944 kompletní a mohla se plně zapojit do činnosti americké 5. armády, která se právě chystala na zimní operace. Většina Brazilců prožívala cosi neznámého, protože mnozí z nich vůbec poprvé spatřili sníh. Ten se nalézal též na vrcholu, ze kterého se postupně stal takřka objekt „posedlosti“ emotivních Jihoameričanů, kteří se dne 24. listopadu poprvé pokusili o jeho dobytí. Šlo o vrch Monte Castello u řeky Reno a určitě nikdo netušil, jak dlouhé a tvrdé boje přijdou. Němci obsazený vrch odhodlaně bránili, a tak Brazilci se svým prvním pokusem neuspěli. O den později se uskutečnil druhý a 29. listopadu třetí, ale němečtí vojáci vytrvale odolávali. V noci z 2. na 3. prosince zaznamenali Brazilci velké ztráty kvůli německé dělostřelecké palbě, jedna z rot zcela zpanikařila a opustila své pozice, což pak vystavilo její velitele obecnému pohrdání. 12. prosince provedli Brazilci čtvrtý pokus o dobytí vrchu Monte Castello, avšak Němci se i tentokrát udrželi. Bylo však zřejmé, že se Brazilci učí a bojují stále efektivněji, což se týkalo nejen pěchoty, ale i dělostřelectva. Zimní počasí ovšem další větší operace znemožnilo, takže až do února zůstávala linie statická a boj se omezoval na různé přestřelky a výpady s cílem získat informace či zajatce. Brazilci se zúčastnili též akcí na podporu italských partyzánů a střetnuli se i s obávanými německými horskými myslivci, které zastavili při jejich pokusu o zničení mostu přes řeku Marano.

Třídenní dobývání města Montese
V polovině února 1945 se fronta opět dala do pohybu a Spojenci nezbytně potřebovali vytlačit německé síly z několika vrcholů, odkud německé dělostřelectvo pořád ohrožovalo významnou zásobovací trasu do Boloně. Do operace Encore, jak Američané tuto ofenzívu pojmenovali, se zapojila mj. americká 10. horská divize, pro kterou šlo o bojovou premiéru, a po jejím pravém boku útočili právě Brazilci. Tentokrát již bezpodmínečně museli dobýt Monte Castello, kde se Němci dosud drželi a kde měli minimálně 42 kulometných hnízd. Američané tedy zaútočili na několik dalších vrcholků, zatímco Brazilci se 21. února 1945 pustili do svého pátého pokusu o dobytí Monte Castella. Po dvanácti hodinách krutých bojů konečně uspěli. Jejich pátý útok již nebyl jen ukázkou velké odvahy a odhodlání, ale i demonstrací získaných zkušeností a vysoké úrovně profesionality. Jako zajímavost lze doplnit, že celý útok naplánoval operační důstojník štábu 1. pěší divize, generálporučík Humberto de Alencar Castelo Branco; vedle pozoruhodné shody náhod v podobě jeho jména je třeba zdůraznit, že se po vojenském puči v roce 1964 stal prezidentem Brazílie. Po této úspěšné operaci síly FEB obsadily též další vrchy a pokračovaly dál spolu s americkými horskými jednotkami. V dubnu 1945 přišla další série operací, v nichž Brazilci bojovali rovněž po boku Britů, vyzkoušeli si spolupráci pěchoty s tanky a zapojili se i do obsazování měst. Dne 14. dubna 1945 pak začala vůbec nejrozsáhlejší bitva za účasti FEB, jíž se stalo dvoudenní dobývání města Montese. Původně mělo jít jen o diverzní útok, němečtí vojáci však město bránili neobyčejně úporně, takže Brazilci ho čistili dům po domu a nakonec byly asi tři čtvrtiny městské zástavby zničeny. Na počest této bitvy dosud v Montese existuje i Piazza Brasile, tzn. Brazilské náměstí. Za dobytí Montese ale musely FEB zaplatit ztrátou 453 mužů, shodou okolností však získaly přesně tentýž počet německých zajatců. Ti jistě prožívali velice zvláštní pocity, když je zajali exoticky vypadající Brazilci, nehledě k tomu, že v Evropě panovala vůči schopnostem Jihoameričanů velká skepse.

Operace brazilské průzkumné roty
Dobytí vrchu Monte Castello a města Montese však muselo přesvědčit i největší pochybovače o tom, že se Brazilci po půlroce bojů dostali na pozoruhodně vysokou úroveň. Demonstrovaly to i výsledky 1. průzkumné roty, která až v dubnu 1945 mohla naplno předvést své schopnosti a využít svůj vozový park. Němci se stále bránili, obrana se však již pomalu rozkládala a linie ztrácela svou celistvost, takže rychlé obrněné jednotky mohly vyrážet na hloubkový průzkum, při němž získávaly informace a zajatce. Přesně to udělala i brazilská 1. průzkumná rota, jež se ve spolupráci s americkými jednotkami téhož druhu z 5. armády vydala na sever. Nejednou se utkala se vzdorujícími Němci a v těchto bojích přišly vhod hlavně 37mm kanony na vozidlech M8 Greyhound, jež si dovedly účinně poradit i s německými lehkými obrněnci. Další brazilští vojáci nasedli na americké tanky a účastnili se pronásledování ustupujících Němců. 28. dubna byl italskými partyzány popraven Mussolini a o den později německé síly v Itálii kapitulovaly s účinností od 2. května, spojenecké jednotky však postupovaly dál směrem na Turín. U města Fornova zajali Brazilci téměř 15 000 Němců, kteří jim salutovali, což znamenalo další doklad, že si vojáci z tropických džunglí vybojovali v Itálii respekt, a to i od protivníka. Dne 4. května se síly Spojenců postupující z jihu a severu setkaly v Brennerském průsmyku a konec války se stal už pouze otázkou několika dnů. Na rozdíl od dalších armád se však ta brazilská nezapojila do poválečné okupace a už na začátku léta zahájila přesun zpět domů. Poslední transport se na cestu vydal dne 19. září 1945. Na italském bojišti přišly FEB o celkem 948 osob (včetně členů leteckých složek) a získaly 20 573 zajatců (včetně dvou generálů). Patrně nejdůležitější ovšem bylo nasbírání neocenitelných zkušeností z boje, díky nimž se vojáci z FEB stali základem pro poválečný vzestup brazilské armády. Brazílie si získala rovněž důvěru USA a zařadila se mezi jejich významné spojence. Angažmá FEB ve vzdálené Itálii pak dosud představuje zdroj velké hrdosti, ze kterého čerpají i ozbrojené síly dnešní Brazílie.
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Struktura 1. samostatné pěší divize FEB
Hlavní bojové složky divize:
1. pěší pluk, 6. pěší pluk a 11. pěší pluk, v každém z nich:
Velitelská rota, dělostřelecká rota (6 houfnic ráže 105 mm), protitanková rota (6 kanonů ráže 57 mm), servisní rota a zdravotnická rota
Tři střelecké prapory, v každém z nich rota těžkých zbraní a tři střelecké roty
Podpůrné složky celé divize:
I, II. a III. dělostřelecký prapor (v každém 12 houfnic ráže 105 mm)
IV. dělostřelecký prapor (12 houfnic ráže 155 mm)
9. ženijní prapor, 1. zdravotnický prapor a 1. průzkumná rota

Brazilské letectvo na italském nebi
Vedle pěší divize obsahovala FEB také dvě letecké jednotky, z nichž první byla 1. spojovací a pozorovací eskadra (v portugalštině 1ELO), kdežto tu druhou představovala 1. stíhací skupina (v portugalštině 1GAVCA). V první z jednotek sloužili piloti a dělostřelečtí pozorovatelé a do její výbavy patřilo deset lehkých strojů Piper L-4H Grasshopper. Doprovázela postup pěchoty a zejména při dobývání Monte Castella prokázala cenné služby díky navádění palby houfnic a minometů, když se její stroje spouštěly do takřka sebevražedně malých výšek. Navzdory silné protiletadlové palbě nepřítele však žádný z letounů nebyl sestřelen. Stíhací skupina 1GAVCA, která čítala přibližně 350 mužů (z toho 48 pilotů) a letadla P-47D Thunderbolt, se začlenila do americké 350. stíhací skupiny jako jedna z jejích čtyř eskader a většinou operovala zcela jinde než brazilští pěšáci. Odlétala 445 bojových misí, což čítalo 2546 individuálních bojových letů. Vzhledem k takřka absolutní vzdušné převaze Spojenců se Brazilci jenom vzácně dostávali do leteckých soubojů, a tak si nemohli připsat žádný sestřel, způsobili však nepříteli veliké škody na zemi, protože zničili mj. přes 1300 motorových vozidel. O intenzitě jejich nasazení svědčí i fakt, že ze čtyř eskader 350. skupiny si brazilská připsala nejvíce zničených sílů, avšak musela za to zaplatit obětí v podobě devíti padlých pilotů. Následně byla navržena též na prezidentské vyznamenání, resp. citaci v rozkazu prezidenta USA, jenže se dočkala až za neuvěřitelných 41 let (!), protože ji takto v roce 1986 ocenil Ronald Reagan.

Sarkastický emblém
Vojáci FEB nosili na ramenou skutečně podivný emblém se zeleným hadem kouřícím dýmku. Šlo o sarkastickou narážku na dřívější (mylný) názor, že brazilský autoritativní režim pociťuje sympatie k nacistickému Německu, a proto se nehodlá do války zapojovat. V samotné Brazílii se říkalo, že se sám Hitler vyjádřil, že „dříve uvidíme hada kouřit dýmku než brazilské vojáky bojovat v Evropě“. Tento výrok nacistického „Vůdce“ ale historicky doložený není a nezdá se pravděpodobné, že by něco takového opravdu pronesl, protože ono úsloví „až bude had kouřit dýmku“ býval kdysi brazilský ekvivalent našeho „až budou prasata létat“. Bez ohledu na to se ale právě had s dýmkou dostal na emblém FEB, příslušníci divize si říkali „Cobras Fumantes“ („Kouřící hadi“) a na svoje dělostřelecké granáty s oblibou psali větu „A cobra está fumando“ („Had kouří“). Nasazení FEB v Evropě se potom odrazilo i v posunutí významu onoho úsloví, protože po válce se pojem „kouřící had“ začal v brazilské portugalštině používat v situaci, kdy se přihodí nějaká zcela nečekaná, ale velmi důležitá věc.
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