Duel: Námořníci v Pacifiku:
Posádky amerických a japonských lodí

Když japonské císařské námořnictvo v prosinci 1941 vstupovalo do boje s USA a Velkou Británií, mohlo se chlubit vynikajícími loděmi i posádkami. Japonský námořník se tehdy mohl (a asi celkem oprávněně) pokládat za světovou špičku, průběh války však postupně ukázal dlouhodobé přednosti amerického systému výcviku.

Navzdory nepochybné důležitosti Atlantiku to byl Tichý oceán, kde se odehrály nejrozsáhlejší střety hladinových lodí v celé druhé světové válce. Zapojily se do nich všechny kategorie lodí, jejichž spektrum sahalo od torpédových člunů po obrovské letadlové nosiče. Samy lodě by ale pochopitelně nebyly ničím bez svých posádek, tj. amerických a japonských námořníků. Bitvy, které sváděly flotily obou velmocí, mnohdy nelítostným způsobem prověřily schopnosti mužů v nejtěžších podmínkách. Přestože se výcvik palubního personálu někdy opomíjí, měl nejspíše velmi zásadní podíl na průběhu a výsledku bojů o Pacifik.

Námořní kariéra i kvůli velké krizi
Pokud americká armáda a letectvo zažívaly v meziválečných letech velký útlum, námořnictvo tak závažnými škrty netrpělo, a proto si mohlo dovolit vychovávat kvalitní řadové námořníky, poddůstojníky a důstojníky. Povinné odvody začaly až v prosinci 1942, a proto bylo US Navy sestaveno převážně z dobrovolníků, byť je nutné přiznat fakt, že mnoho mužů se rozhodlo pro tuto kariéru kvůli nepříznivé životní situaci. Nesmíme zapomínat, že počátek 30. let znamenal i velkou hospodářskou krizi, kvůli níž spousta mužů přišla o práci, a tak vstup do námořnictva pro mnohé představoval prostě jen způsob, jak uživit sebe a svou rodinu. A týkalo se to i těch, kteří působili na postech důstojníků. Kromě absolventů dodnes slavné akademie v Annapolisu v Marylandu byla mezi námořními důstojníky spousta těch, kteří získali své hodnosti díky tzv. výcvikovému kursu pro důstojníky v záloze (ROTC, Reserve Officer Training Course), byť se musí zdůraznit, že důstojníci na vysokých velitelských funkcích (tedy hlavně kapitáni velkých válečných lodí) bývali alespoň zpočátku výhradně absolventi Annapolisu. Teprve s tím, jak se průběh války odrážel ve ztrátách, se začali na kapitánských můstcích objevovat též muži, kteří sice měli „jen“ ROTC, avšak zato se mohli chlubit neocenitelnými bojovými zkušenostmi, jež nasbírali coby velitelé různých oddělení na lodích (mj. dělostřeleckého, navigačního, strojního či zásobovacího). Trochu paradoxní je ale fakt, že navzdory obrovské prestiži nebylo vzdělání z Annapolisu dlouho pokládáno za plnohodnotný ekvivalent civilní vysoké školy. Kandidát na důstojníka tam zpravidla strávil čtyři roky, během nichž měl získávat spíš velitelské a taktické dovednosti než sofistikované teoretické vzdělání. To pochopitelně neznamená, že by postrádal technické znalosti, ovšem s civilními inženýry se měřit přece jenom nemohl. Od důstojníků se požadovala nejenom kontrolovaná agresivita v boji, ale především schopnost přizpůsobovat se aktuálním podmínkám a bleskově reagovat na situaci.

Výcvik v příliš hezkých podmínkách
Pokud jde o „obyčejné“ námořníky, ti po svém příchodu k US Navy prodělali nejdřív základní výcvik na souši v trvání okolo tří měsíců, načež začínala služba na lodi. Před válkou se ovšem námořnictvo dopouštělo jedné zásadní chyby, která sice přispívala k vyššímu zájmu uchazečů, ale do jisté míry devalvovala hodnotu výcviku. Ten totiž probíhal nejčastěji v Karibském moři či u břehů Kalifornie, kde panuje většinou velmi příjemné klima. Mnozí námořníci tak později vzpomínali, že výcvik měl podobu jakési kombinace pěkné dovolené s cvičením a učením, ale následný přesun do bojových zón znamenal nepříjemné překvapení. Severní Pacifik byl hodně drsný, chladný a větrný, zatímco tropické oblasti jihovýchodní Asie znamenaly strašlivé vlhko a dusno. Jak tyto podmínky muži snášeli, záleželo hlavně na tom, na jaký druh válečné lodě se dostali, neboť zákonitě platilo, že čím bylo plavidlo větší, tím lepší komfort pro členy posádek mohlo poskytovat. Nejvíc tak trpěli námořníci na malých člunech (mezi nimiž byl i např. John Fitzgerald Kennedy), kdežto ti umístění na bitevních a letadlových lodích měli životy o hodně pohodlnější, ačkoliv pochopitelně ani oni nežili v nějakém velkém luxusu. Někde uprostřed se nacházely posádky torpédoborců a křižníků, poblíž kterých leželo také pomyslné dělítko mezi „malými“ a „velkými“ plavidly. Na torpédoborcích i většině křižníků totiž panovala podstatně méně formální atmosféra a vlastně všichni se osobně znali, zatímco na bitevních a letadlových lodích bývaly vztahy rigidnější. Posádky torpédoborců a křižníků tudíž musely provádět méně pověstného (a samozřejmě málo oblíbeného) leštění čehokoli na palubě. Čas mimo bitvy se na moři trávil hlavně nacvičováním bojových situací, což vedle dělostřelecké palby, torpédových útoků či vyhledávání ponorek zahrnovalo rovněž častá požární cvičení, kterými bylo americké loďstvo proslulé, což do značné míry platí i v dnešní době.

Vynucování kázně i tělesnými tresty
Velení japonského námořnictva si uvědomovalo, že se malý ostrovní stát prostě nikdy nemůže vyrovnat potenciálu USA, co se týče počtu plavidel a jejich posádek. Rozhodlo se proto vsadit všechno na maximální kvalitu a zbudovat sice menší, ale technologicky špičkové námořnictvo s vynikající kvalitou mužstva i důstojníků. V Japonsku samozřejmě fungovala povinná služba, ale výchova mladých lidí a celková atmosféra ve společnosti znamenala velkou ochotu sloužit vlasti a císaři, a proto o zájemce o námořní kariéru rozhodně nebyla nouze. Kombinace zájmu a vysokých požadavků vedla k obrovské konkurenci mezi uchazeči, a tudíž námořní akademie na ostrově Etadžima poblíž Hirošimy, kde studovali téměř všichni japonští námořní důstojníci před válkou, proslula enormně nízkým procentem přijatých. Např. roku 1937 podalo přihlášku 7100 mužů, z nichž bylo přijato pouhých 240, tedy jeden z třiceti. Podobně jako Američané se tam školili zejména v taktických a velitelských dovednostech, dramatický rozdíl však spočíval v celkové atmosféře. Vzhledem k japonské kultuře se žádala a budovala hlavně železná kázeň, bezpodmínečná disciplína a absolutní poslušnost. To vše se zcela běžně vynucovalo tělesnými tresty, šikanou a ponižováním, avšak to mělo u mnoha důstojníků kontraproduktivní následky. Ačkoli se od nich požadovala pružnost a taktická agresivita, způsob jejich vzdělávání mnohdy vedl k pravému opaku. Japonský velitel dokázal vynucovat poslušnost, jenže jelikož sám trpěl strachem z nadřízených, v bojové situaci se často obával samostatně rozhodovat či postupovat flexibilně podle měnící se situace. Precizní plnění rozkazů logicky přinášelo ovoce, pokud šlo vše podle plánu, ve zmatku bojů se však přílišné lpění na předpisech a neochota improvizovat mohlo pochopitelně projevovat jako velmi vážná slabina.

Extrémně tvrdá a riskantní cvičení 
Jestliže mezi japonskými námořními důstojníky byly tělesné tresty vcelku běžné, pro mužstvo šlo o každodenní chleba. Výcvikoví poddůstojníci je svými bambusovými holemi tloukli stále a mnozí nikterak nezastírali, že se nejedná o trest za konkrétní přečin, nýbrž zkrátka o metodu budování absolutní kázně a disciplíny. Mladí muži tedy neprotestovali, ostatně jejich výchova jim odpor prakticky znemožňovala, takže ze základního výcviku, jenž trval obvykle něco přes čtyři měsíce, vycházeli absolutně poslušní členové posádek, kteří poté zamířili na lodě, kde se odehrával pokračovací výcvik pro rozmanité speciální funkce. Japonští námořníci absolvovali výcvik zřetelně delší, náročnější a intenzivnější než jejich američtí soupeři, a to zdaleka nikoli jen kvůli fyzickým trestům. Japonské loďstvo vždycky dávalo důraz na maximálně realistický výcvik v těch nejhorších podmínkách, takže mnozí veteráni poté vzpomínali, že ani ty nejtěžší bitvy v Pacifiku na ně nekladly takové nároky jako cvičení před válkou. Tvrdý výcvik se však odrážel v neobvykle velkých mírových ztrátách, jelikož při různých nehodách zahynuly každý rok desítky mladých námořníků. Oficiální předpisy dokonce přímo říkaly, že při cvičeních má flotila bojovat „s větším hrdinstvím než ve skutečném boji“. Cvičilo se tak v severních mořích v extrémních podmínkách a uchazeč o stejnokroj mohl každý měsíc čekat nanejvýše dva až tři volna na břehu, kdežto v US Navy se námořníkům ve výcviku leckdy dávalo volno i na každý víkend. Japonský systém výcviku produkoval malé a dokonale disciplinované posádky, což se na začátku války projevilo velkými úspěchy Japonců. Tato převaha však neměla mít dlouhého trvání, protože s obratem iniciativy začaly narůstat ztráty. Kádr kvalitních důstojníků se tenčil, náročný výcvikový systém nedokázal rychle doplňovat posádky a stále častěji se projevovala i ona taktická nepružnost, jež byla rubovou stránkou železné kázně. Prvotní kvalita se ztrácela a před japonskými námořníky se začala rýsovat porážka.
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Americký námořník
Základní výcvik: 12 týdnů
Speciální výcvik: několik měsíců
Vzdělání důstojníka: čtyři až pět roků
Posádka torpédoborce: 158 až 273 mužů
Posádka křižníku: 617 až 868 mužů

Japonský námořník
Základní výcvik: 16 týdnů
Speciální výcvik: více než rok
Vzdělání důstojníka: tři až čtyři roky
Posádka torpédoborce: 180 až 300 mužů
Posádka křižníku: 625 až 850 mužů

Co a proč Japonci fatálně podcenili?
Souhrnně se dá konstatovat, že japonský námořník byl (alespoň na začátku) vycvičen lépe než jeho americký nepřítel. Japonský výcvik byl delší, intenzivnější a odehrával se v realistických, někdy až přehnaně tvrdých podmínkách. Japonci kladli na první místo disciplínu a poslušnost, což v mírových i vítězných časech přinášelo užitek, v delším konfliktu se však projevilo to, že Američané preferovali pružnost, přizpůsobivost a samostatnou iniciativu. Japonský velitel měl znalosti a dovednosti k tomu, aby flexibilně reagoval na novou situaci, ale kvůli povaze svého výcviku nezřídka váhal provést samostatné rozhodnutí. Japonci navíc ve výcviku zcela fatálně podcenili jeden prvek, a sice zvládání škod. Američané věnovali značnou pozornost tomu, aby námořníci uměli hasit požáry a provádět improvizované opravy, aby tak udrželi bojeschopnou loď v bitvě co nejdelší dobu. V japonském námořnictvu se tyto dovednosti opomíjely, protože se prostě nepřipouštělo, že by plavidla mohla utrpět tak velké škody. Šlo vlastně o další projev toho, že Japonci sázeli na převahu v kvalitě a moment překvapení, resp. na to, že válka s USA bude poměrně krátkou sérií intenzivních střetnutí. Podcenili však americký potenciál, takže po změně charakteru konfliktu na „vyčerpávací“ kampaň se ocitli v obrovské nevýhodě. Obvykle se akcentuje schopnost amerického průmyslu stavět lodě mnohem vyšším tempem, než jakého byl schopen japonský, postavená plavidla by však samozřejmě nemohla bojovat, pokud by US Navy nezajistilo adekvátní stavy velitelů i mužstva. Z nepochybně špičkového personálu, jímž se císařské námořnictvo mohlo chlubit na počátku války, zbýval v roce 1945 už jenom zlomek a systém výcviku již nebyl schopen nahrazovat ztráty. Není tedy divu, že řada japonských lodí se na konci války vydala na prakticky sebevražedné mise.

Publikace: Extra Válka – II. světová 10/2017

