Duel: Černomořská válka:
Sovětská flotila proti loďstvům Osy

Námořní operace v Černém moři se mnohdy opomíjejí, avšak ve skutečnosti se jednalo o velmi důležitou a také zajímavou dimenzi druhé světové války. Činnost loďstev tam byla úzce provázána s pozemními boji a proti SSSR tam vedle německých lodí stála i plavidla dalších členů Osy, na prvním místě Rumunska.

Černomořská flotila sovětského námořnictva vypadala v létě 1941 skutečně velmi impozantně a jasně převyšovala tamější námořní síly států Osy, ale její situaci rychle zkomplikoval rychlý postup Němců po zemi a jejich obrovská převaha ve vzduchu. Němci a Italové navíc dokázali na Černé moře dostat expediční námořní síly, které tudíž mohly přímo spolupracovat s loděmi státu, jenž nejdříve nesl hlavní tíži námořních operací, totiž Rumunska. Bitvy na Černém moři každopádně hrály velice významnou roli, protože těsně souvisely s boji o Ukrajinu a Krymský poloostrov, zejména s obléháním Oděsy a Sevastopolu.

Budování Stalinovy flotily
Carské Rusko disponovalo velice silným námořnictvem, jež si v několika konfliktech připsalo působivá vítězství, ačkoliv utrpělo také těžké porážky. Bylo to také právě námořnictvo, kde se roku 1917 objevilo jedno z ohnisek bolševické revoluce, takže jeho „revoluční tradice“ chválil nejednou i sám Lenin. S tím ovšem dosti kontrastovala skutečnost, že v budování ozbrojených sil SSSR loďstvu rozhodně nepatřila priorita, které se těšily pozemní a vzdušné síly. Probíhaly také debaty o tom, jaké námořnictvo vlastně „první stát dělníků a rolníků“ potřebuje, neboť ve vedení komunistické strany převládal názor, že postačuje sestava pro obranu pobřeží, jež bude sázet především na torpédové čluny a ponorky. Situaci tak změnil až mocenský vzestup Josifa Stalina, který se trochu paradoxně shodoval s důstojníky, kteří sloužili již v carských dobách a tvrdili, že světová velmoc potřebuje i skutečně silnou oceánskou flotilu. Přesně to zapadalo do Stalinových plánů, takže ve druhém pětiletém plánu (1933–1937) již loďstvo obdrželo značné prostředky pro stavbu nových křižníků, torpédoborců a ponorek a v následném třetím plánu se již počítalo i s bitevními a letadlovými loděmi. SSSR hledal pomoc i v zahraničí, a proto chtěl kupovat lodě z USA. Tento obchod nakonec neproběhl, nemalý význam však měla spolupráce s Německem, jež ovlivnila zejména vývoj a stavbu ponorek. V momentu německé invaze tedy sovětská flotila čítala téměř tři stovky ponorek, z nichž se 47 nacházelo na Černém moři. Tam operovala rovněž jedna bitevní loď, pět křižníků, třináct torpédoborců a 84 torpédových člunů a k této síle se musí připočítat ještě více než šest stovek letounů, které tvořily součást výzbroje Černomořské flotily. Přinejmenším na papíře se tak jednalo o vskutku impozantní sílu, ale její reálnou bojovou hodnotu snižoval nedostatek zkušeností a zákonitě také skutečnost, že se celé roky připravovala na zcela odlišný scénář konfliktu.

Z palub k námořní pěchotě
Stalin totiž v té době počítal především s útočnou válkou, resp. s tím, že se Rudá armáda záhy vydá na velký „osvoboditelský pochod“ na západ. Námořnictvo se mělo pochopitelně uplatnit coby její podpora v mořích u Evropy, takže Černomořská flotila měla podporovat ofenzivy na Balkáně. Současně se ale tehdy příliš nepočítalo s obojživelnými výsadky, jelikož veškerá tíže ofenzivních operací měla ležet na bedrech pozemních vojsk. SSSR měl jenom jedinou brigádu námořní pěchoty (a sice na Baltu) a z téhož důvodu se nebudovaly ani větší námořní dopravní kapacity, což se však brzy vymstilo, když se objevila nutnost zásobovat či evakuovat obležené přístavy či pevnosti, zejména Oděsu a Sevastopol. Námořníci s rudými hvězdami proto museli improvizovat, tedy sázet na postup, jenž se ve Stalinově impériu netěšil zrovna velké podpoře. Tomu ostatně odpovídal i vojenský výcvik, jehož první fáze začínala již brannou přípravou na základních školách. Vojenská služba byla povinná pro muže od 21 let, ale její délka se měnila a závisela i na konkrétní složce. U pozemních sil zpočátku trvala dva roky, kdežto u letectva a námořnictva tři, zákon z roku 1939 však protáhl dobu služby u vojsk pobřežní obrany na čtyři roky a u posádek válečných lodí dokonce na pět let. Součástí tohoto systému byla též příprava poddůstojníků, jež v zásadě kopírovala nepříliš efektivní carský systém, a proto Sovětský svaz nikdy nevytvořil skutečně kvalitní poddůstojnický sbor. Školení důstojníků trvalo před válkou čtyři až pět let, ovšem za války se důstojnické kursy dramaticky zkrátily, a to na čtyři až deset měsíců. Již v červenci 1941 se začaly budovat nové útvary námořní pěchoty, protože řada lodí byla ztracena nebo se nedala efektivně využít, takže se jejich posádky přecvičovaly na síly pro obojživelné výsadky a pozemní boje. Celkem tak vzniklo asi čtyřicet brigád námořní pěchoty, které sehrály vysoce důležitou roli v řadě bitev, a to včetně té stalingradské, které dodnes tvoří i jednu ze součástí étosu ruských „černých baretů“.

Pečlivý výběr Kriegsmarine
Jádro německé Kriegsmarine představovali muži, kteří sloužili v námořnictvu již v císařských časech a posléze v éře Výmarské republiky. Německé loďstvo podléhalo značným omezením, což ale současně umožňovalo opravdu pečlivý výběr nejlepších kandidátů. Zájem o službu byl dlouhodobě vysoký, protože pro mladé muže se jednalo nejen o příslib dobrodružství, ale také o možnost dobré kariéry, což v krizí sužovaném Německu samozřejmě hodně lákalo. Přestože se v roce 1935 obnovila povinná vojenská služba, Kriegsmarine si stále zakládala na pečlivém výběru, ve kterém preferovala zájemce s technickým vzděláním, které se dokonce považovalo za důležitější než původ v některém z tradičních „námořnických“ regionů na pobřeží. Budoucí námořník musel nejprve absolvovat základní výcvik, který se vztahoval ke všem složkám, což tedy zahrnovalo i základy pěchotního boje, a teprve potom nastupoval na školní loď, na níž se učil námořnickému řemeslu. Ti schopní mohli velice rychle stoupat na pozice poddůstojníků a důstojníků, protože expandující loďstvo samozřejmě potřebovala mnoho velitelů. Kromě toho do jeho řad zamířili i zkušení námořníci-civilisté, tedy posádky rybářských a obchodních lodí, jež disponovaly cennými zkušenostmi. Při budování loďstva patřila nejvyšší priorita operacím v Atlantiku a v menší míře ve Středomoří, ačkoliv o druhý zmíněný region se měli starat spíše Italové. S činností v Černém moři se nejprve vůbec nepočítalo, neboť kvůli neutralitě Turecka se tam německé lodě stejně nemohly přes Bospor dostat, ale spolupráce s Rumunskem nabídla nové možnosti. Po silnici, železnici, kanálech a Dunaji se tam proto přesunulo šest pobřežních ponorek Typ IIB a tři desítky člunů tříd S (Schnellboot) a R (Räumboot), další lodě se koupily od Rumunů, Maďarů a Bulharů a další pocházely z kořisti. Kriegsmarine tudíž nakonec mohla na Černém moři nasadit asi 170 vyzbrojených lodí.

Akce rumunského loďstva
Do operací proti sovětské flotile se ovšem přímo zapojily také další státy Osy. Fašistická Itálie tam nasadila kontingent s torpédovými čluny a šesti malými ponorkami třídy CB, s nimiž poté muži italských speciálních sil uskutečnili několik odvážných akcí. Malý počet dopravních lodí poskytlo Maďarsko a na Černém moři působil také Chorvatský námořní legion, který nakonec čítal přibližně tisícovku mužů na zhruba padesáti malých lodích. Na těch sloužili též ukrajinští a ruští dobrovolníci, kteří dezertovali z Rudé armády. Velice zvláštní charakter mělo angažmá Bulharska, protože to se sice oficiálně nezapojilo do války Osy proti SSSR, avšak jeho lodě se podílely na doprovodu konvojů Osy, resp. na jejich ochraně proti sovětským ponorkám. Zemi, která pro Německo znamenala na tomto námořním válčišti zdaleka nejcennějšího partnera, ale reprezentovalo již zmíněné Rumunsko. Jeho přístav Constanta fungoval coby hlavní základna, z níž lodě Osy operovaly, a významným aktérem byla rovněž sama rumunská flotila. Ta čítala mj. několik ponorek, čtyři torpédoborce a stejný počet torpédových člunů, což posléze vedlo i k trochu paradoxní situaci. Tři z oněch člunů totiž postavila britská firma Vosper, avšak pořád poměrně málo známým faktem je, že sovětská flotila získala během války od západních států i desítky člunů, a to včetně výrobků značky Vosper, jež se tak do bojů na Černém moři zapojily na obou stranách. Rumuni se zúčastnili několika přímých střetů se sovětskými plavidly, avšak hlavní část jejich operací představovalo kladení min, které způsobily sovětskému námořnictvu citelné ztráty včetně jednoho torpédoborce a nejméně jedenácti ponorek. Další dvě ponorky se staly oběťmi rumunského hydroplánu. Rumunské loďstvo se podílelo také na bitvách o Oděsu a Sevastopol. Dne 20. srpna 1944 však masivní útok sovětských letadel na Constantu způsobil rozsáhlé škody na lodích a zařízeních přístavu a o tři dny později Rumunsko kapitulovalo, což znamenalo faktický konec aktivit Osy na Černém moři.
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Sovětský námořník
Základní výcvik: 3 měsíce
Speciální výcvik: 3 měsíce
Vzdělání důstojníka: 1 až 3 roky
Posádka rychlého člunu: 7 až 17 mužů
Posádka ponorky Typ IIB: 38 mužů

Německý námořník
Základní výcvik: 5 měsíců
Speciální výcvik: 4 měsíce
Vzdělání důstojníka: 2 až 3 roky
Posádka rychlého člunu: 18 až 23 mužů
Posádka ponorky třídy Ščuka: 25 mužů

Měření sil
Také pro Černomořskou flotilu znamenal německý útok šok, ovšem i navzdory tomu dokázala již 26. června 1941 provést útok na rumunský přístav Constanta. Následně hrála důležitou roli v zásobování obležené Oděsy, odkud poté dokázala evakuovat značnou část sovětských vojsk. Zapojila se pochopitelně též do obrany Sevastopolu a v prosinci 1941 uskutečnila výsadkovou operaci na Kerčském poloostrově. Ačkoli tyto boje po téměř pěti měsících skončily sovětskou porážkou, sovětská flotila demonstrovala schopnost improvizovat a učit se. Pokračovaly i boje o Sevastopol, jenž padl v červenci 1942, sovětská flotila však opět dokázala evakuovat velkou část sil. Ztráta hlavních přístavů na Ukrajině a Krymu ale znamenala zásadní problém, protože SSSR měl poté k dispozici už pouze zařízení na východním pobřeží Černého moře, která však nepostačovala k údržbě velkých lodí. Část plavidel sovětské Černomořské flotily tak postupně ztratila bojeschopnost a jejich posádky se přesunuly do jednotek námořní pěchoty, ale význam si pořád uchovávaly ponorky. Naopak vzrůstala síla loďstev Osy (zvláště Rumunska), která se proto od druhé poloviny roku 1943 do začátku roku 1944 těšila celkem jasné námořní převaze na Černém moři a letecké převaze nad ním. Strategická situace Německa a jeho spojenců však vypadala zcela opačně, takže ústup armád Osy na zemi logicky provázelo i vyklízení přístavů. V dubnu a květnu 1944 se uskutečnila námořní evakuace vojsk z Krymu, určitě nejrozsáhlejší akce rumunského námořnictva v celé válce, která znamenala záchranu asi 110 000 německých a rumunských vojáků. Bojové operace na Černém moři skončily v srpnu 1944, kdy Rumunsko kapitulovalo. Námořní boje sice přinášely námořnictvům Osy značné úspěchy, ovšem celková strategická situace vedla k vítězství sovětského loďstva.
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