Fiasko v Normandii

Operace Overlord, spojenecká invaze do Francie, která začala 6. června 1944, bezesporu patří mezi nejnáročnější a nejpůsobivější vojenské operace všech dob. Měli Němci šanci se tomuto obrovskému podniku ubránit? Co kdyby nacistické tankové divize zasáhly do kritické situace na pláži Omaha? Jak by pokračovala válka, pokud by se Němcům tehdy skutečně podařilo „zahnat Spojence zpět do moře“?

Některé současné popisy operace Overlord vyvolávají (možná nikoli úmyslně) dojem, že šlo o podnik, který jako celek nemohl selhat. Že mohlo dojít k daleko větším problémům a ztrátám, je zcela jisté, ale ne vždycky se připouští, že ony problémy a ztráty mohly dosáhnout i úrovně, jež by ohrozila výsledek celé operace. Ovšem před více než 68 lety, když se námořní a letecké výsadkové síly Spojenců vydávaly na svoji osudovou cestu k přistávacím zónám v okupované Normandii, panovala ve štábech úplně jiná atmosféra. Spojenci si vůbec nebyli jisti úspěchem a Němci doufali, že zvládnou invazi odrazit. V tomto textu tak nabídneme alternativní scénáře vylodění v Normandii, v nichž by se Spojencům tolik nedařilo.

Přípravy na gigantický střet
Nejpozději od léta 1943 bylo naprosto jasné, že se Třetí říše nachází ve strategické defenzívě. Na východě Němci utrpěli katastrofální porážky u Stalingradu a Kursku, Spojenci se vylodili na Sicílii, v září následoval útok na pevninskou část Itálie. Němci si však dobře uvědomovali, že opravdová druhá fronta západních Spojenců bude otevřena v jiné oblasti. V listopadu 1943 vydal Adolf Hitler direktivu č. 51, v níž mluvil o očekávané invazi angloamerických vojsk na jaře 1944 a nařizoval výrazné posílení obrany západní fronty. Inspektorem obranných zařízení na západě jmenoval polního maršála Erwina Rommela, který měl se Skupinou armád B bránit pobřeží Belgie, Nizozemí a Francie severně od ústí Loiry. Rommel záhy zjistil, že tak halasně vychvalované opevnění pobřeží, přezdívané Atlantický val, je ve skutečnosti jen lehké a slabé a silnější opevnění mají jen klíčové přístavy. Se svou typickou energičností však ihned zahájil práce na zkvalitnění obrany. První linii měly vytvořit miliony min a nejrůznějších překážek na invazních plážích. Druhou linii měly představovat kulomety a děla mířící na pláže. A konečně třetí a nejsilnější prvek měly tvořit obrněné jednotky, jejichž nepochybná kvalitativní převaha měla sehrát klíčovou roli. Vynikající německé střední tanky Pz V Panther a těžké Pz VI Tiger jednoznačně převyšovaly angloamerickou techniku a správné nasazení německých tankových divizí mohlo mít skutečně rozhodující vliv. Kardinální problém ovšem spočíval v otázce, kde a jak by se tyto jednotky měly nasadit. Rommel samozřejmě věděl, že jeho protivník bude mít potencionálně obrovskou materiální převahu, avšak na počátku operace bude mít jen omezené možnosti, jak svou přesilu uplatnit. Němci tedy věřili, že vhodným nasazením svých menších, ale kvalitnějších sil mohou výsadkovou operaci překazit.

Klamné operace Spojenců
Americké a britské jednotky, jež se ve Velké Británii už dlouho shromažďovaly a chystaly se na největší výsadkovou operaci všech dob, se však netěšily jen gigantické materiální převaze. Možná ještě důležitější byl fakt, že Spojenci měli na své straně informační nadvládu, neboť se jim podařilo totálně přelstít a zmást německé zpravodajské služby. Klíčová byla pochopitelně otázka, kde k vylodění dojde. Právě za tímto účelem byl spuštěn klamný plán Bodyguard, jenž (jak vlastně říkal i jeho název) sloužil jako „doprovod“ samotné výsadkové operace Overlord. Nešlo však o jednotný plán, nýbrž o soubor klamných akcí, které měly rozptylovat německou pozornost mezi více oblastí. V rámci plánu Fortitude North měl vzniknout dojem, že Spojenci se vylodí v Norsku a posléze zaútočí na sever Německa. Ovšem zřejmě nejdůležitější byl plán Fortitude South, vytvářející dojem, že invaze sice proběhne v severozápadní Francii, ale bude to v oblasti Pas de Calais, tj. v nejužším místě Lamanšského průlivu. Operace Bodyguard byla nakonec obrovským úspěchem, neboť vázala velké počty německých vojáků v oblastech, kde očekávali spojeneckou invazi (která nikdy nepřišla) a nemohli se zapojit do bojů v Normandii, kde by jejich nasazení možná způsobilo zvrat. Je ale zajímavé, že podle řady zdrojů byl Hitler osobně dlouho přesvědčen, že invaze přijde právě v Normandii; na rozdíl od jiných případů se ale tentokrát nechal přesvědčit a nakonec uvěřil, že hlavním cílem výsadku bude oblast kolem Calais. V každém případě si ale Němci ještě v červenci 1944 mysleli, že operace v Normandii slouží pouze na odlákání jejich pozornosti (případně že jde o „diverzní“ akci, která se podařila lépe, než Spojenci čekali). Německé velení potom pořád tvrdošíjně očekávalo „hlavní“ invazi v regionu Calais, která pochopitelně nikdy nepřišla. Místo toho přišlo jiné překvapení, protože v srpnu 1944 následovala malá podpůrná invaze do jižní Francie (operace Anvil/Dragoon), jež ve výsledku vedla k dalšímu tříštění německých sil.

Dvě koncepce obrany Francie
Ona nejistota a zmatení Němců ohledně místa spojenecké invaze vedla k velkému sporu mezi německými veliteli ohledně nasazení obrněných sil. První koncepci zastával maršál Rommel a jeho blízcí spolupracovníci. Říkali, že nepřítel musí být bezpodmínečně zastaven a odražen na samotných invazních plážích a nesmí mu být dovoleno vytvořit pevné předmostí. Rommel byl přesvědčen, že pokud by se Spojenci na pobřeží zachytili a udrželi dva dny, už nebude možné přísun jejich posil zastavit, a naopak gigantická spojenecká letecká převaha zabrání tomu, aby Němci přisunuli své posily k obraně. Rommel proto tvrdil, že potřebuje mít k dispozici tanky, které budou rozmístěny v opevněných postaveních co nejblíže místům, kde lze očekávat útok. V opačném případě jim totiž letouny a námořní dělostřelectvo Spojenců zabrání manévrovat a efektivně se zapojit do bitvy. Naopak většina důstojníků generálního štábu, jako byl Gerd von Rundstedt nebo Heinz Guderian, zastávala opačný názor. Chtěli využít tanky pro soustředěný zničující úder proti postupu Spojenců do vnitrozemí. Byli proto ochotni „dovolit“ Spojencům vytvořit si předností. Německé tanky měly čekat v bezpečí u Paříže a až po identifikaci směru spojeneckého postupu měly udeřit. Do stále vyhrocenějšího sporu ovšem na jaře zasáhl Adolf Hitler, a sice svým charakteristickým způsobem. Pod Rommelovým velením (neboli v sestavě Skupiny armád B) ponechal jenom 21. obrněnou divizi. Další dvě špičkové jednotky, o něž jej Rommel žádal, a to divize Panzer Lehr a 12. tanková divize SS, se poté staly obětí podivného kompromisu, když byly umístěny příliš daleko od pobřeží i od Paříže, takže se nedaly vhodně nasadit ani pro jednu z obranných koncepcí. K dovršení všeho Hitler nařídil, že žádná z těchto obrněných jednotek nesmí být nasazena bez jeho výslovného rozkazu. Ráno 6. června 1944 se Rommel i další vysocí důstojníci právě nacházeli mimo svá velitelská stanoviště, Hitler navíc spal (a nikdo si jej netroufal vzbudit), a proto k nasazení oněch jednotek nedošlo a Spojenci si vytvořili předmostí, které zajistilo úspěch vylodění.

Co kdyby Rommel dostal tanky?
Diskuse o alternativním průběhu „Dne D“ se někdy zužuje právě jenom na to, jak by se mohly projevit ony další dvě tankové divize, kdyby je Rommel dostal k dispozici pod své velení. Jak známo, Hitler se často rozhodoval velmi impulzivně, a proto si lze celkem dobře představit, že by z nějakého důvodu přistoupil na Rommelovu obrannou strategii a souhlasil by s tím, aby se do Skupiny armád B přesunula i divize Panzer Lehr (tvořená zejména instruktory z tankových učilišť, a tudíž disponující skutečně špičkovým kádrem) a 12. tanková divize SS Hitlerjugend. Za předpokladu, že by se to stalo včas (nejpozději na přelomu května a června), by následoval přesun těchto divizí do předsunutých postavení poblíž předpokládaných invazních pláži. Jenže takový přesun a následná příprava pozic by samozřejmě nemohly proběhnout bez toho, aby se staly předmětem pozornosti Spojenců, ať již díky rozsáhlým aktivitám francouzského odboje, nebo díky průzkumu spojeneckého letectva, které mělo nepochybnou vzdušnou převahu. Obě divize (stejně jako ve skutečnosti 21. obrněná divize) by se potom nejspíše staly cíli leteckých útoků, které by je mohly vážně oslabit. Nesmí se totiž zapomínat, že divizi netvořily jen samy tanky, ale rovněž množství životně důležitých nepancéřovaných podpůrných vozidel, která by mohla po leteckých útocích utrpět těžké ztráty. Přesto však lze předpokládat, že by obě divize mohly představovat významnou bojovou sílu. Je ovšem otázkou, kde přesně by byly nasazeny v samotný den výsadku. Ve skutečnosti zasáhla 6. června do boje jen 21. obrněná divize, která se zapojila do bitvy o Caen proti parašutistům, avšak ve střetnutí s moderními protitankovými zbraněmi Spojenců utrpěla těžké ztráty. Z hlediska Němců by bylo jistě nejefektivnější využít divizi Panzer Lehr a 12. tankovou divizi SS na pláži Omaha, kde Američané museli čelit silné obraně. Ve skutečnosti byla akce na pláži Omaha asi nejkritičtějším momentem celé operace a v některých chvílích byla situace tak vážná, že se skutečně uvažovalo o stažení jednotek z této pláže. Pokud by na straně Němců zasáhly ještě tanky oněch dvou divizí, je dost možné, že tato část operace Overlord by selhala. Americký generál Bradley by potom další jednotky nejspíše odeslal na některou z pláží, kde vylodění probíhalo hladčeji.

Mohli se Němci invazi ubránit?
Lze však s velkou dávkou jistoty říci, že samotné převelení dalších dvou tankových divizí pod Rommelovu odpovědnost a jejich efektivní nasazení by celkový strategický výsledek operace Overlord zvrátit nemohlo. I kdyby totiž Američané na pláži Omaha utrpěli porážku a došlo by k faktickému rozdělení předmostí na dvě části, už samotná šířka vyloďovacího pásma a drtivá materiální i informační převaha Spojenců by vedly k úspěchu. Němci by zřejmě dále čekali na invazi u Pas de Calais a jejich síly by byly terčem neustálých leteckých úderů. Jakmile získaly spojenecké jednotky spolehlivé předmostí a začaly přisouvat posily, Němci se prostě dostávali do situace, kdy se již nemohli efektivně bránit. I kdyby tedy německé tanky narušily invazi na pláži Omaha, celkový výsledek by se zřejmě od reálného průběhu zase tolik neodlišoval. Bylo tedy opravdu vyloučené, aby se Němci ubránili? Stručně řečeno, vyloučené to zdaleka nebylo, ale bylo by nezbytné změnit více předpokladů než jen rozmístění tankových divizí. Na prvním místě by si Německo muselo vést daleko lépe ve „zpravodajské válce“, např. by muselo získat informaci, že v Normandii skutečně probíhá „hlavní“ invaze a že nebude žádná operace u Pas de Calais. V takovém případě by Rommel mohl ještě výrazněji posílit obranu Normandie, a to možná i o dvě další tankové divize (2. a 116.), i když je opět otázkou, jak by se na nich mohla „podepsat“ letecká převaha Spojenců. Pokud se ovšem pustíme do „divočejších“ spekulací, dá se třeba uvažovat o dřívějším nasazení německých proudových letadel, resp. o tom, že by bylo možné proti vyloďujícím se silám nasadit stíhací bombardéry Me 262A-2 Sturmvogel. Kromě toho lze do úvah zapojit i „létající bomby“ V1, které Hitler krátce po invazi nařídil vypustit na Londýn, což ale nemělo žádný vojenský efekt. Pokud by však V1 zamířily na invazní pláže či na shromaždiště jednotek na pobřeží Anglie, mohly by úsilí Spojenců značně poškodit. Pokud by se tedy sešlo více takovýchto faktorů, mohl by opravdu nastat i scénář, v němž by Spojenci museli přiznat neúspěch a jednotky z Francie stáhnout.

Možné důsledky německého vítězství
Zkusme nyní posunout konstrukci alternativní historie ještě o něco dále. Vyjděme ze scénáře, že německé tanky, letouny a střely V1 způsobily výsadkům takové ztráty, že Spojenci operaci Overlord přerušili a vysazené jednotky evakuovali zpět do Anglie. Co by následovalo potom? Na prvním místě je zřejmé, že takový výsledek by pro Němce znamenal obrovské strategické, propagandistické a morální vítězství, jež by jim v tehdejší situaci přišlo ohromně vhod. Nelze předpokládat, že by Spojenci mohli v nejbližší době takový pokus zopakovat, jelikož přípravy operace Overlord byly nesmírně náročné a při teoretickém neúspěchu by utrpěné ztráty zajisté nešlo snadno a rychle nahradit. To by samozřejmě pro Hitlera znamenalo lákavou možnost se opět soustředit na východní frontu a odeslat tam ze západu jednotky, které by již nebyly nutné k odrážení angloamerické invaze. Kromě ryze vojenských důsledků je však samozřejmě nutno vnímat i další významné faktory. Porážka v Normandii by pochopitelně zasadila strašlivý úder morálce Spojenců, protože zdánlivě „jisté“ konečné vítězství nad Německem by se stalo dosti vzdáleným a možná i příliš riskantním. S největší pravděpodobností by takový výsledek měl i personální a politické konsekvence. Pravděpodobně by rezignovala řada vysokých důstojníků (prakticky jistě generál Eisenhower, dost možná i maršál Montgomery), dokonce lze seriózně uvažovat o tom, zda by se ve funkci předsedy vlády udržel Winston Churchill. V Americe by nepochybně velmi zesílily hlasy volající po příměří či dohodě s Německem, resp. po tom, aby přednost dostala porážka Japonska (protože až příliš velká část Američanů nechápala konflikt v Evropě jako „opravdu americký“). Také je velká otázka, jak by německá výhra v Normandii zapůsobila na německou armádní opozici, resp. zda by poté došlo k atentátu na Hitlera. V této situaci už ovšem existuje příliš mnoho proměnných a lze těžko posoudit, jaká možnost dalšího vývoje je nejpravděpodobnější, byť je prakticky jisté, že válka by pak pokračovala zcela jinak než ve skutečnosti. Také to vlastně dokládá, že invaze v Normandii patřila mezi nejdůležitější a nejvlivnější události v moderních dějinách světa.
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Co by řekl Eisenhower
Rizika operace Overlord a katastrofické následky možného selhání si asi nikdo neuvědomoval tak palčivě jako její hlavní architekt a velitel, americký generál Dwight D. Eisenhower. Když brzy ráno 6. června 1944 vstával, sepsal krátký, ale mimořádně pozoruhodný dokument, který měl zřejmě sloužit jako koncept prohlášení pro případ, že by operace selhala. Onen dokument nakonec naštěstí nebyl potřeba, ale zachoval se dodnes, a tak se i nyní můžeme přesvědčit, že populární „Ike“ opět projevil výjimečné vojevůdcovské i lidské kvality, jelikož byl rozhodnut vzít všechnu vinu za neúspěch na sebe. Pokud by tedy nastal scénář spojeneckého neúspěchu, svět by vyslechnul přibližně takovéto prohlášení:
„Při našem vylodění v oblasti Cherbourg-Havre se nepodařilo získat odpovídající předmostí a já jsem jednotky odvolal. Mé rozhodnutí zaútočit v tuto dobu na tomto místě bylo založeno na těch nejlepších dostupných informacích. Vojáci, letectvo i loďstvo prokázali veškerou odvahu a smysl pro povinnost, které byly možné. Jakoukoli vinu za porážku a následky tohoto pokusu je proto třeba připsat výhradně mně osobně.“

Katastrofa u Slapton Sands
S přípravou na vylodění v Normandii je těsně spojena jedna mimořádná událost, která by byla za jiných okolností považována za obrovskou tragédii. V porovnání s množstvím obětí vlastní operace Overlord i celé války se rozměr této katastrofy může zdát malý, skutečností ovšem je, že zahynulo téměř tisíc mužů. Šlo o cvičení Tiger, které bylo v podstatě nácvikem námořního výsadku a odehrálo se u pláží Slapton Sands v Devonu, jež se podobaly skutečné invazní pláži Utah. Účastnilo se devět velkých výsadkových plavidel LST a celkově se mělo vylodit 30 000 mužů. Cvičení mělo trvat od 22. do 30. dubna 1944. Prvních pět dní se procvičovalo nalodění a přesuny, načež se přistoupilo k samotnému vylodění. První incident proběhl 27. dubna, když kvůli problémům s komunikací došlo k tomu, že britská plavidla pálila na pláže ostrou municí v době, kdy se tam vojáci vyloďovali. Už tato „přátelská palba“ si vyžádala desítky mrtvých a zraněných, ale to ještě nic nebylo proti katastrofě, která měla přijít následujícího dne. Incident z 28. dubna 1944 je znám i jako „bitva v zátoce Lyme“, ale fakticky šlo spíše o masakr, neboť výsadková plavidla se (opět převážně kvůli problémům v komunikaci) ocitla bez doprovodu a stala se terčem útoku devíti německých rychlých člunů. „Schnellbooty“ vypluly z Cherbourgu na rutinní hlídkovou misi a náhodně se setkaly s konvojem LST. Dvě z plavidel byla potopena a další dvě poškozena. Zahynuly stovky mužů, z nichž většina se utopila, a to i kvůli tomu, že měli velmi nevhodně konstruované plovací vesty. Spojenecké nejvyšší velení následně prožilo několik dní panické hrůzy, jelikož mezi pohřešovanými byli také důstojníci, kteří znali přesné datum a místo blížící se invaze. Kdyby Němci některého z nich zajali a vyslýchali, výsledkem by mohlo být fiasko celé operace Overlord. Naštěstí ale k ničemu takovému nedošlo; dokonce se zdá, že si Němci vůbec neuvědomili, že narušili nácvik vylodění. Celkové ztráty při cvičení Tiger dosáhly 946 mrtvých. Angloamerické velení z toho ovšem vyvodilo ponaučení a stačilo ještě před opravdovou invazí napravit nejvážnější problémy, jež se při cvičení Tiger projevily, především co se týče komunikace lodí a vybavení vojáků.

„Měkký podbřišek“ a „severní cesta“
Před rozhodnutím, že západní Spojenci zaútočí na Hitlerovu „Pevnost Evropa“ právě pomocí výsadku v severozápadní Francii, se zvažovala řada dalších variant. Patrně nejznámější z nich je tzv. strategie měkkého podbřišku, kterou svého času rozhodně prosazoval zejména Winston Churchill. Používal analogii s krokodýlem, jehož ozubenou tlamu představovalo silně bráněné atlantické pobřeží Francie, a proto se měli Spojenci soustředit na napadení „měkkého břicha“. Vedlejší středomořské válčiště se podle proponentů této strategie mělo stát hlavním, což mělo vést ke zkrácení války a ušetření životů. Churchill navíc nejspíše sledoval ještě další cíl, který v zásadě logicky vyplýval z jeho odhodlání bránit britské impérium a nedovolit, aby větší část Balkánu padla do sovětské zóny vlivu. Strategie „měkkého podbřišku“ tak navrhovala, aby po úspěšném vylodění v Itálii a postupu na sever následovalo vylodění v Řecku a Jugoslávii (což by navíc mohlo pobídnout Turecko, aby vstoupilo do války proti Ose) a potom invaze do jižní Francie. Jak známo, ta v srpnu 1944 skutečně proběhla (operace Anvil/Dragoon), ale šlo jen o pomocnou operaci, zatímco podle koncepce „měkkého podbřišku“ patřila mezi klíčové prvky (a pomocný charakter měla mít operace Overlord). Američané ale z této strategie nikdy nebyli nadšení, nejspíše prohlédli i Churchillovy skryté imperialistické a protisovětské motivy a jako hlavní prvek prosadili invazi do Normandie. Pro úplnost lze také dodat, že Britové navrhovali ještě „severní cestu“ (tzv. operaci Jupiter), což zahrnovalo invazi do Norska a pak postup přes Dánsko do severního Německa. Tento plán byl zamítnut především kvůli logistickým potížím, později však sehrál svou roli coby téma klamné operace Fortitude North, která přiměla Němce věřit, že invaze do Norska se opravdu chystá. V Norsku tak zůstalo okolo 200 000 německých vojáků, kteří samozřejmě citelně chyběli při obraně Francie.
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