Potopení torpédoborce Leberecht Maass:
Tragikomický „vlastní gól“ Německa

„Přátelská palba“ nepochybně představuje jednu z největších obav každého vojáka. Být zasažen zbraněmi nepřítele, budiž. Ale pokud zabíjejí či zraňují vlastní zbraně, zajisté je to velmi depresivní. Podobné incidenty se samozřejmě nevyhnuly ani Německu ve druhé světové válce, jak dokazuje i ten z 22. února 1940.

Zdálo se, že v „podivné válce“ v Severním moři to bude den jako každý jiný. Šest německých torpédoborců se probíjelo vlnami a pátralo po britských rybářských lodích, jejichž potopení se mělo negativně odrazit na válečné situaci Velké Británie. Na Severní moře padala noc, kterou prozařovalo světlo měsíce v úplňku. Hladinu moře prohledávaly oči mužů na palubách letadel He 111 německé bombardovací eskadry KG 26. Nikdo ale netušil, že se osudy torpédoborců a bombardérů protnou v tragédii, která zmaří životy 590 námořníků.

Kontroverzní konstrukce
Hitlerův program opětovného vyzbrojení Německa se pochopitelně týkal i námořnictva. Proto byla již roku 1934 zahájena stavba nových torpédoborců, prvních tak velkých německých lodí od konce první světové války. Třída plavidel dostala podle onoho roku název Type 34 a jejím prvním členem se stal torpédoborec Z1 Leberecht Maass, jenž byl objednán 7. července 1934. Kýl byl založen 10. října téhož roku a na vodu bylo plavidlo spuštěno 18. srpna 1935. Službu v německé Kriegsmarine zahájilo dne 14. ledna 1937. Loď měla poměrně konvenční základní konstrukci trupu a nástaveb, jež se zjevně inspirovala britskými torpédoborci, ale současně se objevila dlouhá řada nových řešení, především co se týče pohonné soustavy. Jednalo se někdy o řešení nevyzkoušená, což lodím této třídy získalo pověst nespolehlivosti. Zdrojem problémů byl rovněž design přídě, jež byla příliš nízká a měla malý sklon, takže byla prakticky neustále zalévána vodou, a to i na klidném moři. Při větším vlnobití se loď chovala nestabilně, protože měla příliš vysoko umístěné těžiště. Naopak mezi silné stránky torpédoborce náležela výzbroj. Tu primární tvořila pětice děl SK C/34 ráže 127 mm, z nichž každé bylo umístěno samostatně, dvě na přídi a tři na zádi. Největší dostřel těchto děl přesahoval 17 km. Protiletadlovou obranu zajišťovaly dvě dvojice 37mm rychlopalných kanonů SK C/30 a dále šest 20mm kanonů. Loď patřící mezi torpédoborce samozřejmě musela disponovat i torpédomety, takže nesla dvě sady po čtyřech trubicích ráže 533 mm. Výzbroj doplňovaly čtyři vrhače a dva skluzy pro hlubinné nálože s celkovou zásobou až 64 kusů, loď mohla také dopravit až 60 min. O pohon se staraly dvě sady parních turbín od značky Wagner o celkovém výkonu přes 52 000 kW, které otáčely dvojicí lodních šroubů. Po Z1 Leberecht Maass následovalo ještě dalších 21 exemplářů, avšak s různými postupnými změnami. Jako Type 34 se tedy oficiálně označovaly jenom první čtyři, následně bylo dodáno šestnáct lodí třídy Type 34A a zbývající dvě byly vedeny jako Type 36, ačkoli ony změny zpravidla šly napříč hranicemi tříd.

Neúspěšný křest ohněm
Coby vlastně první torpédoborec, který měla nová Kriegsmarine k dispozici, strávil Leberecht Maass první měsíce služby především jako platforma pro výcvik posádek torpédoborců. První plavbu na větší vzdálenost provedl v prosinci 1938, kdy spolu s dalšími třemi loděmi své třídy vyrazil k Islandu. Ve dnech 23. a 34. března 1938 byl součástí eskorty, jež provázela „kapesní bitevní loď“ Deutschland do oblasti Memel, kterou Německo získalo od Litvy. Doprovod měl opravdu specifický význam i proto, že se na palubě plavidla Deutschland nacházel sám Adolf Hitler. V následujícím roce působil Z1 Leberecht Maass dokonce i jako vlajková loď admirála Günthera Lütjense při cvičeních ve Středomoří. Ale to se již blížila válka, do níž se Leberecht Maass zapojil takřka od počátku, a to 3. září, ale s ne právě ideálními výsledky. Ve spolupráci se sesterskou lodí Z9 Wolfgang Zenker zaútočil na polský přístav Gdyně, kde se záhy střetnul s torpédoborcem Wicher a minolovkou Gryf. I navzdory nevýhodné situaci se Poláci dokázali úspěšně bránit a donutit německé lodě k vypuštění kouřové clony a k ústupu. Aby toho nebylo málo, Leberecht Maass se pak stal terčem střelby 152mm děl polské pobřežní baterie v Helu a inkasoval do nástavby přímý zásah, který zabil čtyři muže a další čtyři zranil. Admirál Lütjens tedy po 40 minutách nařídil stažení z boje a poškozený torpédoborec se vydal do doků, aby se podrobil opravám. Po jejich dokončení se podílel na kladení minových polí v Severním moři a poté prodělal plánovanou údržbu, což znamenalo i konec jeho angažmá v úloze vlajkové lodě, neboť Lütjens přenesl svou vlajku na plavidlo Z21 Wilhelm Heidkamp. V prosinci 1939 se Z1 Leberecht Maass stal součástí 2. flotily torpédoborců a opět vyplul do Severního moře s cílem podpořit boj Kriegsmarine proti britskému loďstvu.

Hubené výsledky KG 26
Právě Severní moře bylo významným bojištěm oné specifické fáze druhé světové války, jíž se často říká „podivná“ a v níž Britové a Francouzi na straně jedné a Němci na straně druhé vedli pouze omezenou bojovou činnost, zejména ve vzduchu a na moři. Němci si byli dobře vědomi síly Royal Navy a věděli, že prakticky nemají šanci ji porazit v klasické námořní bitvě, ovšem spoléhali na schopnosti svých ponorek a letounů, jež měly vyrovnat převahu britské hladinové flotily. Praxe však zatím zůstávala hodně daleko za očekáváními. Německé letouny operovaly na zamračeném nebi nad Severním mořem, kde bylo opravdu velkým problémem nejen nalézt nepřátelské lodě, ale dokonce i přesně určit vlastní polohu. Během podzimu a zimy tedy došlo k řadě případů, kdy třeba ani trojciferný počet německých letounů nebyl schopen najít britské lodě, a to nikoli nějaké malé čluny, ale dokonce ani křižníky a letadlové lodě. Několikrát byly německé stroje překvapeny a sestřeleny útokem britských palubních stíhaček, které evidentně vzlétaly z letadlových nosičů, o jejichž poloze neměli Němci v oné chvíli ani tušení. Německé odpovědi byly zpravidla zcela nedostačující. A když se britská plavidla někdy (velmi vzácně a jenom náhodou) povedlo najít, bylo skoro nemožné je zasáhnout, jelikož se ukázalo, že plující lodě jsou horizontálním bombardováním prakticky nezranitelné. Přesnost byla jedním slovem mizerná. A tristní situaci podtrhuje fakt, že všechny popsané operace prováděla bombardovací eskadra Kampfgeschwader 26 (KG 26), která byla údajně jednotkou specializovanou na útoky na hladinové cíle, ve které sloužili (opět údajně) experti na identifikaci nepřátelských lodí. Že toto prohlášení bylo nutno brát se značnými rezervami, dokazovala ztráta třinácti bombardérů He 111, aniž by němečtí „experti“ potopili jedinou britskou loď. Ovšem největší pohroma, jež eskadru KG 26 v její historii potkala, měla teprve přijít.

Paradoxně účinný nálet
V únoru 1940 začala Kriegsmarine pojímat podezření ohledně působení britských rybářských lodí v oblasti mělčiny Dogger Bank. Vznikal názor, že tyto lodě plní i jinou úlohu než lov ryb, snad pokládání min či průzkum. Každopádně byla zahájena operace Wikinger, jejímž úkolem bylo vyhledání a potopení těchto lodí. Zúčastnilo se jí celkem šest německých torpédoborců, a sice lodě Z1 Leberecht Maass, Z3 Max Schultz, Z4 Richard Beitzen, Z6 Theodor Riedel, Z13 Erich Koellner a Z16 Friedrich Eckoldt. Pluly oblastí vyčištěnou od britských min, když se na obzoru nečekaně objevila jakási neznámá letadla. Šlo o bombardéry He 111H-4 z IV. skupiny eskadry KG 26, které naprosto nezávisle na operaci Wikinger prováděly protilodní hlídkování nad stejnou oblastí. Jeden z bombardérů dvakrát prolétl nad torpédoborci, ale osádka si nebyla jistá jejich příslušností, stejně tak posádky německých lodí váhaly, ovšem nervozita pramenící z válečné situace si vybrala svou daň. Námořníci totiž došli k závěru, že jde o britský letoun, a zahájili palbu z kanonů, kterou Heinkel opětoval střelbou z kulometů v domnění, že se jedná o britské lodě. Němečtí letci se následně rozhodli pro bombový nálet. Zaútočili na Z1 Leberecht Maass a shodili tři tříštivo-trhavé pumy SC 50 o hmotnosti po 50 kg, z nichž jedna trefila jeho záď a způsobila požár, načež He 111 uskutečnil druhý útok a odhodil další bomby. Pořád není jisté, zda zasáhla jedna nebo dvě, ale nepochybné je, že na torpédoborci ihned došlo k velkým explozím, po nichž se loď rozlomila a začala se potápět. He 111 směřoval domů, ale drama na místě náletu pokračovalo. Zbývající torpédoborce se pokoušely o záchranu posádky potápějící se lodě, navíc prudce manévrovaly v domnění, že „nepřítel“ bude pokračovat v útocích. Náhle zahřměl další výbuch, který rozerval torpédoborec Z3 Max Schultz. Pak již nastal úplný chaos a zbývající čtyři torpédoborce se obrátily na panický útěk, který byl navíc provázen zmatenou střelbou ze všech zbraní na neexistujícího nepřítele.

Vyšetřování i s politikou
Torpédoborec Z1 Leberecht Maass měl během své poslední plavby na palubě 342 mužů, kteří kromě normální osádky 325 mužů (315 řadových námořníků a poddůstojníků a 10 důstojníků) zahrnovali i poddůstojníky a důstojníky štábu flotily. Povedlo se zachránit pouze 60 mužů, ale i ti měli mnohem větší štěstí než posádka plavidla Z3 Max Schultz, jež šlo ke dnu s kompletní posádkou 308 mužů. Celkem tedy kvůli nešťastnému útoku německého bombardéru zahynulo 590 německých námořníků. Ale co se přesně stalo s torpédoborcem Z3 Max Schultz? Stal se i on obětí přímého zásahu německé letecké pumy? Adolf Hitler byl celým incidentem rozzuřen a nechal zřídit vyšetřovací komisi, která celou záležitost důkladně zkoumala. Konstatovala, že rovněž druhý torpédoborec byl potopen pumami, ačkoli poválečné výzkumy ukázaly, že tomu tak s největší pravděpodobností nebylo. Z3 Max Schulz se zřejmě kvůli ostrým manévrům (ze strachu z dalšího leteckého útoku) dostal mimo vyčištěné pásmo a narazil na britskou námořní minu, jež způsobila jeho zkázu. Německá komise v každém případě uzavřela činnost s tím, že všechnu vinu za incident nese Kriegsmarine, neboť neinformovala velení německého letectva, že v dané oblasti budou působit její torpédoborce. Výsledek šetření byl ovšem silně ovlivněn i politikou, neboť velitel Luftwaffe Hermann Göring se tehdy těšil bezvýhradné přízni ze strany svého „frontového spolubojovníka“ Adolfa Hitlera. Komise se tedy logicky ocitla pod tlakem, jenž jí znemožňoval uznat i značný podíl viny letectva. Byl to koneckonců právě Göring, jenž mařil (jinak potenciálně slibnou a efektivní) kooperaci Luftwaffe s Kriegsmarine, jelikož razil zásadu „Vše, co létá, patří mně!“ Nechtěl přiznat, že jeho „experti“ z KG 26 prostě nedokázali poznat německé lodě od britských. V některých ohledech schopný, ale nesmírně sebestředný a ješitný říšský maršál tak byl vlastně i nepřímým viníkem katastrofy, jež způsobila německému loďstvu velké personální, materiální i morální ztráty a škody.
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Parametry torpédoborce Z1 Leberecht Maass
Posádka: 325 mužů
Standardní výtlak: 2230 tun
Plný výtlak: 3160 tun
Celková délka: 119 m
Celková šířka: 11,3 m
Standardní ponor: 3,8 m
Výkon turbín: 52 200 kW
Max. rychlost: 39 uzlů (70,3 km/h)
Plavební dosah: 8150 km při 19 uzlech
Kanony: 5×1×127 mm, 2×2×37 mm, 6×1×20 mm
Torpédomety: 2×4×533 mm
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