Duel: Na bouřlivých vlnách:
Posádky britských a německých rychlých člunů

V dějinách námořního válčení nejčastěji dominují velké střety bitevních lodí, křižníků či letadlových nosičů. Boje menších plavidel tak bývají dost často opomíjeny, ačkoliv jejich strategická důležitost byla někdy značná, což názorně dokazují i operace rychlých člunů Royal Navy a Kriegsmarine u evropského pobřeží.

Při pohledu na malé čluny bez ohledu na státní příslušnost se může zdát, že pro velké válečné lodě nepředstavují vážnou hrozbu. Již první světová válka ovšem velmi názorně prokázala, že rychlý člun vybavený torpédy se může stát nesmírně nebezpečným protivníkem i pro největší bitevní lodě (ostatně totéž dosud platí pro čluny nesoucí protilodní rakety), a proto se námořní síly některých zemí intenzivně věnovaly rozvoji této poměrně nenáročné zbraně. Jiné státy ale hleděly na takové „hračky“ s okázalým nezájmem nebo pohrdáním, což jim poté způsobilo ve druhé světové válce nečekaně vážné problémy.

Proč Britové podcenili čluny
Ono pohrdání bylo charakteristické především pro britské námořnictvo, které po dlouhá staletí působilo jako nesporná „královna moří“. Pokládalo se za špičkovou elitu a britský důstojnický sbor se choval jako „klub gentlemanů“, pro který nebylo nic tak typické jako krásné uniformy admirálů Jeho Veličenstva. Británie vládla světovým oceánům díky velkým bitevním lodím či křižníkům, k nimž se pak (navzdory nechuti mnoha tradicionalistů) přidaly letadlové lodě, ale pobřežní čluny ležely zcela na okraji zájmu. Oceánská mocnost jednoduše nechtěla ztrácet čas s malými lodičkami, které působily takřka neškodně a v podstatě vůbec nezapadaly do britské námořní doktríny. Britové sice již za první světové války omezeně nasadili rychlé čluny, jenže tyto zkušenosti i závěry jiných zemí byly vesměs ignorovány či zlehčovány. Soukromé firmy, které v meziválečném údobí vyvíjely a stavěly čluny s dělovou a torpédovou výzbrojí, se tedy potýkaly s byrokratickými překážkami. Teprve v polovině 30. let se v menším počtu zaváděly do služby čluny značky Vosper, ke kterým pak přibyla plavidla značky Fairmile, avšak nadále platilo, že prioritu měly oceánské lodě. Již záhy po vypuknutí války se ale ukázalo, že Britové se katastrofálně zmýlili, protože kanál La Manche se stal „hřištěm“ pro německé rychlé čluny a minonosky, které si vybíraly krutou daň na spojeneckých konvojích. Admirálové si konečně uvědomili význam rychlých člunů a začalo posilování složky nazvané Coastal Forces, která se začala sunout vzhůru také na žebříčku zájmu odvedenců. Onen okázalý nezájem se totiž velmi dlouho neomezoval jen na velitelský sbor, protože i drtivá většina prostých námořníků toužila po službě na velkých oceánských plavidlech, nikoli na pobřežních „hračkách“. Royal Navy se tak dostalo do bizarní situace, protože bylo třeba najít posádky i pro přesně ten druh lodí, jenž byl mnoho let označován za podřadný, ne-li zbytečný.

Hledání správných kandidátů
Navíc bylo zřejmé, že nároky kladené na příslušníky posádek MTB či MGB (Motor Torpedo, resp. Gun Boat), jak se britským torpédovým a dělovým člunům říkalo, se do značné míry liší od požadavků na muže na zaoceánských obrech. Služba na bitevní lodi či křižníku vyžadovala zejména železnou disciplínu, aby posádka čítající stovky mužů fungovala jako velký vojenský útvar (např. prapor) na suchozemském bojišti. Naopak posádky rychlých člunů čítaly většinou jen něco přes dvacet mužů, čímž odpovídaly zhruba četě. Absolutní poslušnost neměla takový význam jako co největší pružnost a maximální odvaha, jež někdy hraničila až s hazardováním. Ne nadarmo se říkalo, že muži na člunech jsou z všech námořníků snad nejpodobnější pilotům stíhaček. Také velení na MTB či MGB se samozřejmě hodně lišilo od velení na bitevní lodi či křižníku. Logickým důsledkem toho všeho byla skutečnost, že „gentlemani“, kteří dominovali v předválečném námořnictvu, se na paluby MTB či MGB zpravidla příliš nehrnuli. Naopak ti, kteří v mírových časech fungovali v záložních strukturách, se pro tyto úkoly jevili jako ideální kandidáti. Na člunech tak od začátku působili především muži z RNR (Royal Naval Reserve), kteří v míru sloužili na obchodních či rybářských lodích, popř. i dobrovolníci z RNVR (Royal Naval Volunteer Reserve). Téměř všichni měli také zkušenosti s malými loděmi, pro které byl boj s bouřemi a vlnobitím v Kanálu daleko obtížnější než pro veliká oceánská plavidla. Čluny manévrovaly ve vysokých rychlostech, které se např. u typů značky Fairmile blížily 30 uzlům, což bylo pro mnoho mužů extrémně náročné, k čemuž se pochopitelně přidávaly také stísněné životní podmínky na kompaktních člunech, kde bylo nutné (podobně jako na ponorkách) šetřit téměř každým centimetrem. Přesto však zájem postupně narůstal, na čemž měl velký podíl též fakt, že služba na britských člunech, ačkoliv byla hodně komplikovaná a často nebezpečná, se rozhodně nikdy nestávala nudnou nebo jednotvárnou.

Německá sázka na malé lodě
Námořnictvo německé říše, ať už stál v jejím čele kdokoli, představovalo z hlediska názoru na pobřežní čluny takřka přesný protiklad toho britského. Loďstvo císařství, Výmarské republiky i Hitlerovy Velkoněmecké říše mívalo obvykle omezené prostředky a admirálové věděli, že se musejí postavit daleko silnějším protivníkům. Členité pobřeží Evropy vypadalo jako problém, ale Němci se jej vždy snažili proměnit ve výhodu, a proto budovali silné loďstvo pro pobřežní operace. Jednoduchý a levný rychlý člun, který se dá lehce vyrábět ve velkých sériích, se jevil jako dokonalý prostředek pro neustálé narušování převahy Royal Navy. Bylo jasné, že takové lodě nemohou vyhrát celou válku, zároveň však bylo zřejmé, že při správném nasazení mohou působit protivníkovi závažné materiální a psychologické škody, jelikož jej mohou přimět, aby k obraně proti nim vyčleňoval neúměrně velké zdroje. Obdobně tomu ostatně bylo i s minami, a proto Kriegsmarine věnovala velkou pozornost i minonoskám, které také dost komplikovaly operace britských lodí v Kanálu, avšak hlavním nástrojem pro toto specifické válčiště se staly rychlé čluny, německy Schnellboot či S-boot. V mnoha zdrojích se ale objevují i pod jménem „E-Boat“, což je dobové britské označení utvořené z termínu „Enemy Boat“, tedy nepřátelský člun. Na rozdíl od Velké Británie, kde měly rychlé čluny na začátku značně složitou pozici, se v Německu těšily dlouhodobé podpoře, která začala již v době republikánské vlády, resp. před nástupem nacistů. Hlavním dodavatelem byla značka Lürssen, která vyvinula základní design „Schnellbootu“ na přelomu 20. a 30. let coby soukromou iniciativu na bázi konstrukce jachty, ovšem záhy začala získávat státní zakázky, protože Kriegsmarine přesně o takové čluny stála. Hned od počátku bylo zřejmé, že se jedná o mimořádně povedenou konstrukci, takže ačkoli se postupně uskutečnila řada změn, např. montáž pancéřovaného kapitánského můstku, základní design německého rychlého člunu se v zásadě nezměnil.

Odznak pro zvláštní komunitu
Primární oblast bojového využití těchto plavidel pochopitelně představoval kanál La Manche, přestože menší počet byl po železnici dopraven i ke Středozemnímu a Černému moři, zatímco výcvik se odehrával nejčastěji v klidnějším Baltském moři (k bojovým akcím ovšem nejednou došlo i tam). Rozdíl oproti Velké Británii spočíval též v tom, že německé námořnictvo nemělo žádný problém získávat kandidáty na službu na „S-bootech“. V časech hospodářské krize byla vojenská služba dobrou volbou pro spoustu mladých německých mužů, takže se Kriegsmarine těšila velkému zájmu a mohla si vybírat. Preferovala samozřejmě ty, kdo již měli nějaký vztah k moři, ale nezřídka dávala šance i technicky vzdělaným mladíkům z vnitrozemí. Sice neměla systém záloh srovnatelný s britským, ale služba na rychlých člunech byla velice lákavá, což se ještě násobilo díky apelování na obranu vlasti. V případě pobřežních člunů bylo jasné, že jsou primárně nástrojem pro ochranu domácího pobřeží, byť válečná realita se samozřejmě ukázala být výrazně odlišnou. Co ovšem námořníky na člunech Royal Navy i Kriegsmarine spojovalo, to byly základní požadavky, protože rovněž Němci preferovali spíše flexibilní a statečné muže před možná perfektně poslušnými, jenže ne tak bystrými a odvážnými. Podobně jako posádky německých ponorek rovněž muži z „S-bootů“ postupně vytvořili specifickou komunitu, jež do tradic Kriegsmarine tak úplně nezapadala. Jejich určitou výjimečnost podporoval také zvláštní odznak, tzv. Schnellbootkriegsabzeichen, jenž se uděloval mj. za příkladné chování, úspěšnou misi, zranění v boji, vynikající velení atd. Neobvyklé bylo, že se jeho vzhled vyvíjel s tím, jak se měnil vzhled různých verzí člunů, v každém případě ovšem potvrzoval mimořádné úspěchy této složky. Skutečností zůstává, že německé rychlé čluny byly z hlediska potopeného výtlaku spojeneckých lodí druhou nejlepší složkou Kriegsmarine.
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Britský námořník (MTB/MGB)
Základní výcvik: 6 měsíců
Speciální výcvik: 6 měsíců
Vzdělání důstojníka: 3 až 4 roky 
Posádka člunu: 12 až 30 mužů

Německý námořník (S-boot)
Základní výcvik: 5 měsíců
Speciální výcvik: 4 měsíce
Vzdělání důstojníka: 2 až 3 roky
Posádka člunu: 18 až 24 mužů

Měření sil
Britské námořnictvo velmi podcenilo potenciál člunů a pobřežních sil obecně. Tato skutečnost ještě více vynikla již krátce po vypuknutí války, kdy museli překvapení Britové čelit operacím výborně připravených německých rychlých člunů a minonosek. Kanál La Manche se záhy stal nebezpečnou zónou. Jako jediná skutečně efektivní cesta se ukázalo to, že Royal Navy muselo takříkajíc spolknout vlastní hrdost a přiznat, že rychlé čluny mají význam. Dosud přehlížená a okrajová složka tedy získala podstatně větší podporu, na čemž měl ostatně podíl také Winston Churchill, který odvážným mužům na malých člunech velmi fandil již od první světové války. Oproti Němcům však Britové značně zaostávali z hlediska specifického výcviku a taktiky pro rychlé čluny, a proto jim nejčastěji nezbylo než improvizovat či napodobovat německé vzory. Učili se ale velice rychle a brzy se mohli mužům Kriegsmarine rovnocenně postavit, při čemž jim pomáhal také nesmírně cenný technický vynález v podobě radaru. Prvotní síla německých rychlých člunů tak začala slábnout, na čemž se navíc podepisovala změna situace ve vzduchu, jelikož značné ztráty „S-bootů“ působily i britské letouny. Obecně lze říci, že německá taktika byla zpočátku daleko více ofenzivní, protože šlo hlavně o poškozování spojeneckých konvojů, ale též britské MTB a MGB začaly časem vyrážet do útočných akcí, aby záměrně vyhledávaly a ničily německé čluny. Spektrum operací člunů na obou stranách ovšem bylo daleko pestřejší a zahrnovalo také mj. pomoc při kladení a likvidaci min, zachraňování sestřelených letců nebo vysazování agentů. Rychlé čluny již v každém případě z výzbroje většiny loďstev nezmizely a základem pro jejich poválečný vývoj a nasazení se staly zkušenosti nesmírně statečných mužů na palubách plavidel, která brázdila vody La Manche. Ačkoli válečné vítězství nakonec slavili Britové, z dlouhodobého hlediska lze konstatovat, že pro rozvoj konstrukce a taktiky rychlých člunů toho udělali více němečtí inženýři a námořníci.
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