Duel: Schnellboot Lürssen vs. MTB Fairmile:
Torpédové čluny v Kanálu

Souboje ve druhé světové válce se neodehrávaly jen mezi tanky a stíhačkami. Tvrdé boje zuřily i mezi rychlými pobřežními čluny. A zřejmě největší význam měla střetnutí, která probíhala v průlivu La Manche, kde se utkávaly torpédové čluny německé Kriegsmarine a jejich protivníci z britského Royal Navy.

Když se hovoří o druhé světové válce na moři, zpravidla se má na mysli bitva o Atlantik nebo americko-japonské boje v Pacifiku. Námořní rovina největšího válečného konfliktu v dějinách však obsahuje i mnoho dalších prvků. Nebojovaly totiž jen obrovské letadlové a bitevní lodě a ponorky, ale i malá pobřežní plavidla. Do neklidných vod v kanálu La Manche denně vyráželi odvážní muži na palubách torpédových člunů, jež poté bojovaly proti větším lodím protivníka a samozřejmě i proti sobě navzájem. Dnes tedy nabízíme srovnání německých „Schnellbootů“ a britských plavidel kategorie Motor Torpedo Boat.

Od jachty k bojovému člunu
Velká pozornost, kterou Německo od 30. let věnovalo pobřežním člunům, byla v zásadě dána již geograficky, protože členité pobřeží země a spíše kontinentální charakter německé válečné doktríny vedl k hledání levných cest, jak bránit svoje pobřeží proti námořním akcím nepřítele. Němce navíc omezovala Versailleská dohoda z hlediska maximálního výtlaku válečných lodí, což také podpořilo snahu vyvíjet kvalitní plavidla menších kategorií. Hlavním aktérem tohoto snažení byla společnost Lürssen, která stavěla lodě již pro císařské námořnictvo. V roce 1930 zhotovila prototyp S1, jenž se stal prvním z mnoha moderních německých rychlých člunů, pro něž se užíval pojem „Schnellboot“, popř. zkráceně „S-boot“. Faktem však je, že známější jsou pod britskou přezdívkou „E-Boat“ (Enemy Boat). Společnost Lürssen zkonstruovala své nové plavidlo coby soukromou iniciativu (vyšla při tom z designu civilních jachet), ale záhy získala objednávku z válečného loďstva, které právě takové čluny žádalo. Design „S-bootu“ se musel postupně doladit a rozvinout, jelikož první kusy byly skutečně jen prototypy či demonstrátory. Např. je poháněly nepříliš spolehlivé benzínové motory, protože se čekalo, až značky MAN a Daimler-Benz budou schopné dodat kvalitní diesely. Rostla také velikost člunů, protože první plavidla řady S měla výtlak necelých 60 tun, ale postupně se tonáž vyšplhala přes 100 tun. Od exempláře S7 se konečně mohly montovat dieselové motory. Co ale bylo pro lodě společnosti Lürssen od počátku zcela typické, to byla kostra z lehkých slitin a dřevěný trup se zaoblenými žebry. Bouřlivé vody Baltského moře, kde Němci plánovali své čluny primárně používat, totiž žádaly schopnost udržovat stabilitu i v silném vlnobití. Další série člunů opět trochu narůstaly do délky a výtlaku; počínaje plavidlem S14 se délka dostala na necelých 35 metrů, což zůstalo pro většinu německých člunů do konce války. První „S-booty“ nesly jako výzbroj dva 533mm torpédomety po bocích, 20mm protiletadlový kanon a 7,92mm kulomet. V roce 1939 vzniknul kus S26, který přinesl důležitou změnu. Příď se zvednula asi o metr, čímž „zakapotovala“ oba torpédomety a značně zlepšila ochranu proti vodní tříšti.

Vylepšování a posilování
Po čtveřici lodí S26 až S29 vznikly i dvě série méně pokročilých S30 až S37 a S54 až S61, ale pokračováním hlavní vývojové řady byly čluny od exempláře S38, jenž byl zaveden do služby v roce 1940. Další plavidla této třídy postupně přinášela různá zlepšení, např. přidání druhého 20mm kanonu, popř. nahrazení jedné či obou těchto zbraní kanony Bofors ráže 40 mm. Velmi významné bylo v roce 1942 zavedení velitelského můstku z pancéřové oceli o tloušťce zhruba 1 cm, tzv. Kalotte. Jako první jej dostal člun S68, díky tomu přeznačený na S68b, a posléze se tento prvek montoval nejen na všechny další kusy, ale zpětně též na předchozí, takže tato třída se po příslušné modifikaci nazývala S38b. Vývoj ovšem samozřejmě pokračoval a objevila se první plavidla opatřená záďovým torpédometem a dále rozšířenou hlavňovou výzbrojí, do níž patřily i 37mm kanony a 20mm dvojkanony. Jako první to byl S100, po něm S136 a poté další série po několika desítkách kusů, které se nepravidelně střídaly se sériemi plavidel třídy S170. To byla vůbec největší třída „Schnellbootů“ o výtlaku přes 120 tun a výzbrojí, jež obsahovala někdy i 20mm protiletadlová „čtyřčata“. Posilování protivzdušné ochrany plavidel bylo hodně příznačné, protože letecká převaha Spojenců znamenala stále větší hrozbu. Co se týče pohonu, sériové „S-booty“ měly trojici dieselů od značky Daimler-Benz (agregáty firmy MAN se totiž ukázaly jako nespolehlivé), nejprve typu MB501 s výkonem jednoho motoru kolem 2000 koní a později MB511 o výkonu až 2500 koní na jeden motor. Maximální rychlost posledních sérií se vyšplhala na 42 uzlů, ale motory v tak vysoké rychlosti někdy selhávaly. Vývoj německých člunů měl pokračovat zcela novým designem S700, jenž počítal např. s akusticky naváděnými torpédy, ale tento projekt realizován nebyl a pokračovalo se ve vylepšování původní vývojové řady. Celkem vzniklo asi 230 „Schnellbootů“, z nichž válku přečkala zhruba polovina; část se poté dostala i do výzbroje jiných námořnictev. Z hlediska potopené tonáže lodí Spojenců byly rychlé čluny na druhém místě za německými ponorkami.

Fairmile se zapisuje do dějin
Vývoj britských torpédových člunů byl výrazně složitější než v případě Německa, což ostatně také vycházelo z geografických a strategických podmínek. Velká Británie totiž jako oceánská velmoc soustředila pozornost na těžké lodě pro dálkové operace a svoje pobřežní loďstvo dost zanedbala. Na rozdíl od německého velení, které iniciativu soukromé firmy Lürssen vítalo, se britská admiralita na rychlé čluny dlouho dívala s okázalým nezájmem. Teprve v polovině 30. let bylo rozhodnuto pořídit několik člunů od firmy Vosper s výtlakem kolem 40 tun a výzbrojí tvořenou dvojicí 533mm torpédometů, 20mm kanonem Oerlikon a kulomety. Konstrukce byla dřevěná s lomenými bočními žebry, což nabízelo velkou rychlost, až 40 uzlů. Bohužel to však znamenalo nízkou stabilitu na rozbouřeném moři, nehledě k tomu, že rychlostní potenciál této konstrukce závisel na silných motorech. A to právě znamenalo potíže, protože kvalitní motory k dispozici nebyly. Jen několik člunů dostalo upravené letecké motory Merlin, většina musela vydržet se slabými agregáty Hall-Scott, až později se začaly montovat motory americké firmy Packard. V každém případě Britové vždy používali jako palivo benzín. Tak tomu bylo i u lodí od nejúspěšnějšího britského výrobce člunů, společnosti Fairmile. Ta vznikla v roce 1939 a do dějin se zapsala dvěma zásadními kroky. První z nich se týkal značného zvětšení člunů, neboť plavidla značky Vosper měřila něco přes 20 m, zatímco firma Fairmile stavěla plavidla dlouhá 33,5 m s výtlakem, který u posledních tříd překročil 100 tun. Druhou zásadní změnou, jež pak během války znamenala obrovský přínos, byla produkce z prefabrikátů. Kostra i obšívka byly z jednoduchých standardizovaných součástek, jaké mohly dodávat i nespecializované firmy, a loděnice zajistily jen finální montáž. První třídy člunů značky Fairmile, tedy plavidla Type A, B a C, ale nebyly torpédové, nýbrž dělové. Jako svou hlavní výzbroj proto měly 2liberní nebo 3liberní kanony (tedy ráže 40 mm nebo 47 mm) a 7,7mm kulomety. Rozhodně nešlo o špatné lodě, ale již po prvních střetnutích se ukázalo, že na německé „Schnellbooty“ nestačí. A proto v roce 1942 přišel průlom v podobě člunu Type D.

Univerzální pobřežní člun
Plavidlo Fairmile Type D bylo v podstatě odpovědí na požadavek Royal Navy, jež chtělo člun schopný vyrovnat se německým plavidlům jak výzbrojí, tak rychlostí. To zdánlivě znamenalo nesplnitelný úkol, neboť původně rychlejší britské čluny kvůli zvětšování výzbroje svou dříve výtečnou rychlost ztrácely, avšak inženýři společnosti Fairmile přišli s řešením. Zkonstruovali pro Type D zcela nový trup, jenž měl v zadní části tvar širokého plochého V, zatímco v přední části měl hladké boky. Přechod mezi oběma částmi trupu tvořila ostrá hrana, což byl skutečně geniálně jednoduchý způsob ochrany před vodní tříští. Nový člun spojoval stabilitu a rychlost, čemuž ještě napomáhal pohon čtyřmi americkými motory Packard 4M-2500, z nichž každý se mohl chlubit výkonem až 1250 kW. Díky výrobě z prefabrikátů bylo možno čluny produkovat snadno, rychle a levně, takže vzniklo bezmála 230 kusů. Toto veliké číslo ještě podtrhuje fakt, že firma Fairmile kromě toho zhotovila také přes 700 člunů Type A, B a C, jež fungovaly jako dělové, protiponorkové, záchranné nebo jako provizorní minolovky. Samotný Type D se však také ukázal jako velice univerzální a flexibilní konstrukce. Zpočátku byly stavěny tři základní verze, a to dělový člun (MGB, Motor Gun Boat), torpédový člun (MTB, Motor Torpedo Boat) a člun pro záchranu sestřelených letců (ASRL, Air-Sea Rescue Launch). Jako dělový člun měl typicky jedno 2liberní dělo, 20mm dvojkanon Oerlikon, dva 12,7mm kulomety a čtyři 7,7mm kulomety. V roli torpédového člunu měl na bocích čtyři 457mm torpédomety. Později se však výzbroj ještě rozšiřovala, přibyly 40mm kanony Bofors a 6liberní (57mm) děla; některé čluny obdržely dokonce děla ráže 114 mm. Vrcholem vývoje byla konfigurace MGB/MTB, v níž se spojil arzenál dělového a torpédového člunu: čtyři torpédomety, dvě 6liberní děla a po čtyřech 12,7mm a 7,7mm kulometech; cenou za to byl samozřejmě pokles rychlosti. Type D se ukázal jako asi nejlepší britský člun druhé světové války a je stále velmi populární mezi modeláři, ale do dneška se bohužel nezachoval žádný kompletní kus.
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Takticko-technická data člunu Lürssen třídy S38b
Posádka: do 30 mužů
Plný výtlak: 115 tun
Délka: 34,95 m
Šířka: 5,1 m
Ponor: 1,4 m
Celkový výkon motorů: 4450 kW (6000 koní)
Max. rychlost: 39,5 uzlu
Operační dosah: 1300 km
Torpédová výzbroj: dvě 533mm trubice, čtyři torpéda
Hlavňové zbraně: 40mm, 37mm a 20mm kanony a 7,92mm kulomety

Takticko-technická data člunu Fairmile Type D MTB
Posádka: do 30 mužů
Plný výtlak: 95 tun
Délka: 33,53 m
Šířka: 6,4 m
Ponor: 1,58 m
Celkový výkon motorů: 3730 kW (5000 koní)
Max. rychlost: 29 uzlů
Operační dosah: 1600 km
Torpédová výzbroj: čtyři 457mm trubice, čtyři torpéda
Hlavňové zbraně: 6liberní děla, 20mm kanony, 12,7mm a 7,7mm kulomety

Měření sil
Při hodnocení „Schnellbootů“ značky Lürssen a lodí od firmy Fairmile je nutné mít na paměti, že vyšly z velmi rozdílných požadavků. Němci od počátku přikládali člunům veliký význam a šlo jim o vytvoření špičkové lodě s torpédy jako hlavní výzbrojí, kdežto Britové tuto kategorii nejprve zanedbali a později použili širší a více univerzální přístup. Britské čluny byly nejprve teoreticky rychlejší, avšak německé lodě dokázaly udržet rychlost i na rozbouřeném moři, kde Britové museli dramaticky zpomalovat. Z hlediska výzbroje se Němci soustředili primárně na torpéda a jako vedlejší výzbroj používali jen kulomety či malorážové kanony, což se jim však později vymstilo, když „Schnellbootům“ chyběly kvalitní protiletadlové zbraně. Nástup člunů Fairmile opatřených stále většími a většími děly znamenal pro Němce problém, navíc Britové vyřešili i nedostatky se stabilitou a osvědčil se „prefabrikační“ způsob výroby. Další výraznou výhodu Britů přinesl radar, který čluny Fairmile Type D často vozily, ovšem na druhou stranu nízký profil „S-bootů“ ztěžoval zachycení radarem. Celkově lze ale říci, že se obě konstrukční školy v rámci strategií „svých“ loďstev osvědčily. To ostatně dokládá i fakt, že na ně po válce navázaly nové třídy britských i německých plavidel.

Souboje torpédových člunů
Nejtypičtějším scénářem pro střet „Schnellbootů“ a britských MTB byl útok člunů jedné země na konvoj, který samozřejmě chránil doprovod v podobě vlastních člunů i větších lodí. Němci obvykle dávali přednost útoku v plné rychlosti, kdežto Britové využívali svých tišších motorů, jež umožnily tiché přiblížení a útok zblízka. Útočící čluny vypustily torpéda proti bokům lodí, načež spustily střelbu z kanonů a kulometů. Buďto vpluly do sestavy konvoje, nebo projížděly podél něj. A právě v této fázi nejčastěji docházelo k soubojům, ve kterých nešlo jen o rychlost a palebnou sílu, ale i o obratnost a stabilitu, aby člun mohl uhýbat palbě protivníka a současně zaujímat výhodnou pozici pro svoji střelbu. Někdy se ale uplatnila i taktika „udeř a uteč“, tedy že rychlejší čluny po odpálení torpéd prostě zmizely do bezpečí.
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