Výstavba německého loďstva:
Krach riskantních plánů admirála Tirpitze

Mezi nejdůležitější procesy, jež ve svém důsledku vedly k vypuknutí „Velké války“, bylo soupeření Velké Británie a Německa. Odehrávalo se i v oblasti zbrojení, kde obě velmoci usilovaly o vybudování silné sestavy bitevních lodí. A nečekané důsledky jejich „závodů“ vlastně ovlivňují mezinárodní politiku dodnes.

Dekáda před první světovou válkou byla charakteristická mj. stále intenzivnějšími „závody ve zbrojení“, které se rozběhly mezi Velkou Británií a císařským Německem. Vše se točilo okolo stavby větších a větších bitevních lodí („dreadnoughtů“) a křižníků, od kterých si obě velmoci slibovaly, že vytvoří flotilu pro zničující porážku flotily protivníka. Britové si tak chtěli udržet svou nadvládu na světovém oceánu, kdežto námořnictvo císaře Viléma II. samozřejmě toužilo tuto převahu zlomit. Realizace plánů německého admirála Tirpitze v podstatě nezačala špatně, tehdy ovšem nikdo nemohl vědět, že zdánlivé německé technické úspěchy jsou ve skutečnosti plody strategického omylu, který přispěl k porážce císařství.

Čtenářská záliba admirála a císaře
Na přelomu 19. a 20. století náležela Velké Británii nepochybná pozice „vládkyně moří“, jejíž loďstvo mohly jiné mocnosti sledovat jen s tichou závistí. A s tou zajisté největší ho sledovalo Německo, mladá a dynamická průmyslová země, jež chtěla vyzvat Velkou Británii k střetnutí, v němž mělo jít o pozici světové mocnosti číslo jedna. Jedním z klíčových prostředků k tomu, aby císařství uspělo, se mělo stát válečné loďstvo. Tajemníkem Německého námořního úřadu, tzn. v podstatě velitelem námořnictva, se v roce 1897 stal vysoce ambiciózní admirál (od roku 1911 velkoadmirál) Alfred von Tirpitz, silně podporovaný přímo císařem Vilémem II., jelikož oba spojovala mj. velká záliba ve spisech, jejichž autorem byl Alfred Thayer Mahan. Dle jeho geopolitických a strategických teorií bylo mohutné válečné loďstvo nezbytné pro zbudování a udržování nadvlády nejen na mořích, ale i na zemi. Mahan analyzoval historii několika zemí a jejich námořnictev a vyvozoval, že bez námořnictva nelze ovládat koloniální říši, bez níž zase nelze fungovat na pozici dominantní světové velmoci. Mahanovy texty byly určené především pro US Navy, jež chtěl autor přimět k vybudování síly, která by nakonec dovedla konkurovat i britskému námořnictvu. Jeho knihy skutečně přispěly k tomu, že Amerika postavila mohutnou oceánskou flotilu, ale Mahana četli pozorně téměř po celém světě. A možná nejpečlivěji právě v Německu, kde se císař Vilém II. a admirál Tirpitz začali společně snažit o vybudování velké válečné flotily pro působení na světovém oceánu, tzv. Hochseeflotte. Přinejmenším Tirpitz ale dobře chápal, že alespoň v dohledné době zkrátka není možné, aby se německá flotila opravdu vyrovnala britské. Císařství potřebovalo nejen čas, ale i spojence. Tirpitz tedy přišel s plánem, který se stal známým pod označením Risikoflotte a který se do jisté míry podobal tomu, jak se o mnoho let později tvořila doktrína jaderného odstrašování.

Loďstvo jako diplomatický nástroj
Když Tirpitz záhy po svém jmenování žádal německý Říšský sněm o peníze na stavbu nových válečných lodí, argumentoval tím, že flotila bude v podstatě jen diplomatickým nástrojem. Do přímého střetnutí s britskou flotilou by se pouštět neměla, ostatně by k tomu nebyla dost silná, ale měla by existovat jako funkční a efektivní síla, která nejen odstraší nepřítele (tedy zejména Brity), ale také (či vlastně zejména) přitáhne k Německu silného spojence. Tirpitz chtěl použít loďstvo coby hodnotu, díky níž se k císařství přidá některý ze silných nepřátel Velké Británie, která o ně samozřejmě neměla nouzi. Britskou nadvládu toužilo narušit hned několik zemí, ale Tirpitz měl pochopitelně na mysli někoho naprosto konkrétního, kdo měl s britským impériem dlouhodobě hodně napjaté vztahy a kdo by rád uskutečnil i odvetu za porážku od Britů. Tímto perspektivním spojencem Německa se mělo stát carské Rusko, čímž Tirpitz koneckonců jasně navazoval na imperativ, který formuloval již „železný kancléř“ Otto von Bismarck. Tirpitzovi se nakonec podařilo prosadit dva zákony o námořnictvu, z nichž první nařizoval do roku 1904 postavit mj. 19 bitevních lodí a 42 křižníků. Následoval druhý zákon, jenž k tomu přidal plány na dalších dvacet let, během kterých mělo císařské loďstvo obdržet dalších 38 bitevních lodí a 52 různých křižníků. Německé námořní zbrojení mělo ovšem opačný výsledek, protože Velká Británie a Francie roku 1904 uzavřely tzv. Srdečnou dohodu, která fakticky eliminovala jejích vleklé spory o kolonie, avšak pro Němce bylo ještě daleko horší, že se o tři roky později k této smlouvě přidalo i carské Rusko, jež překonalo své dlouholeté spory s Velkou Británií. A mezi faktory, jež ho k tomu přivedly, náležel také strach z německého námořního zbrojení, kterému carské impérium nedokázalo samo čelit. Silná německá flotila sice přitáhla spojence, ovšem ti ve finále nadělali Německu možná i více škody než užitku, protože šlo o Rakousko-Uhersko a Itálii, vzájemně znepřátelené mocnosti s vlastními zájmy.

Britská změna pravidel soupeření
Původní plán romantického císaře a kalkulujícího admirála tak ocitnul v troskách, neboť nová strategická situace Německa byla téměř přesným opakem toho, co plánovali. Tirpitz se ovšem nevzdával. Změnil argumentaci a nově tvrdil, že pořád vidí smysl silné flotily, jež sice (zatím) nestačí na porážku Royal Navy, avšak bude dostatečně silná na to, aby mohla přivodit Británii v případné konfrontaci neúnosně velké škody. Podle Tirpitzovy úvahy by pak Britové nechtěli riskovat námořní konflikt s Německem, jelikož by ho sice (pravděpodobně) vyhráli, ale ztráty, jimiž by za to nezbytně zaplatili, by znamenaly konec jejich námořní nadvlády. A právě to byl základ německé myšlenky Risikoflotte. V roce 1905 se ale situace znovu výrazně proměnila a objevila se možnost, že by Němci mohli vést zápas s Brity jako rovný s rovným. Paradoxně se o to ale zasloužila sama Británie, která v onom roce začala stavět převratnou bitevní loď HMS Dreadnought, která pak měla navždy změnit námořní válku. Její hlavní zastánce, admirál John Fisher, prosadil stavbu bitevní lodě s filozofií „all big gun“ („všechna děla velká“), jelikož dle jeho úvah se námořní střety měly odehrávat povětšinou na vzdálenosti, na které již menší děla nemají účinnost, takže je nutno dramaticky zredukovat zbraně menších ráží a vybavit plavidla především těžkými děly. Druhým revolučním prvkem se stal turbínový pohon, s nímž se nové lodě pohybovaly mnohem rychleji než předchozí plavidla poháněná klasickými parními stroji. Bitevník HMS Dreadnought byl spuštěn na vodu v roce 1906 a ze všech starších lodí se téměř přes noc stal zastaralý šrot. Námořní „závody ve zbrojení“ tak začaly znovu od nuly, ovšem to pro Němce logicky znamenalo obrovskou příležitost. Takřka okamžitě tak začali stavět vlastní lodě kategorie „dreadnought“, z nichž první byla SMS Nassau, jež byla spuštěna na vodu roku 1908. Z původní Risikoflotte se stal základ Realflotte.

Nové bitevní lodě i bitevní křižníky
Navzdory své pozdější slávě byla HMS Dreadnought poněkud problémovým plavidlem, které bychom z dnešního pohledu popsali patrně spíš jako „technologický demonstrátor“. Problémy působil nejen revoluční a potenciálně výkonný, jenže pořád neprověřený turbínový pohon, ale i nedostatečné pancéřování. Němci u lodě SMS Nassau pancéřování nezanedbali, avšak dosud spoléhali na klasické parní stroje, a tudíž byly jejich první „dreadnoughty“ o trochu pomalejší. Ony „závody“ se však teprve rozbíhaly, zvyšovaly se výkony motorů a rostla i ráže děl. Royal Navy tak posléze zařadila do služby třídy Bellerophon, St Vincent, Neptune, Colossus, Orion, King George V, Iron Duke a další. Ty poslední už představovaly „super-dreadnoughty“, jež se mohly chlubit děly ráže 343 mm, a za války vstoupila do služby ještě výkonnější plavidla, mj. třída Queen Elizabeth s děly ráže 381 mm. Německo samozřejmě odpovídalo, a proto po třídě Nassau následovaly třídy Helgoland, Kaiser, König a Bayern, z nichž poslední uvedená patřila už mezi „super-dreadnoughty“ a nesla hlavní děla kalibru 380 mm. Kromě toho Němci zvládli technologii turbínového pohonu; u lodě Prinzregent Luitpold se pro jeden ze šroubů plánovala též instalace obrovského dieselu, avšak ten nikdy nebyl dodán. Kromě bitevních lodí však obě mocnosti soupeřily i ve stavbě tzv. bitevních křižníků, jež sice po stránce rozměrů odpovídaly bitevním lodím, byly však slaběji pancéřované. Uspořený prostor a výtlak se využil na silnější pohonné systémy, jež propůjčovaly bitevním křižníkům větší rychlost, díky které se používaly zejména jako „zvědné“ lodě. Měly vlastně vypátrat nepřátelský svaz, nalákat jej a přivést před hlavně děl vlastních bitevních lodí. Filozofie „battlecruiser“ byla dalším z nápadů od admirála Fishera, jestliže však bitevní lodě koncepce „dreadnought“ byly jednoznačně správnou cestou, pak bitevní křižníky představovaly pro změnu britský omyl, který Německo kopírovalo jenom do jisté míry, což se mělo záhy projevit v námořní bitvě.

Směřování k velké bitvě u Jutska
Na počátku války se zdálo, že německá strategie „rizikové flotily“ vlastně funguje, protože od Royal Navy nepřicházely žádné známky pokusů o svedení generální námořní bitvy. Obě země se v Atlantiku omezovaly vesměs na provádění výpadů na pobřeží protivníka. Jeden z nich, ke kterému došlo 28. srpna 1914, však neočekávaně přerostl v  bitvu, ve které se střetly křižníky, a to včetně bitevních. Němci přišli o tři staré lehké křižníky, zatímco Britové si utvořili fatálně mylný názor o kvalitě svých bitevních křižníků. V listopadu a prosinci 1914 křižníky bojovaly u Coronelu a Falklandských ostrovů, avšak očekávaný velký střet mezi britskou Home Fleet a německou Hochseeflotte pořád nepřicházel. Britové udržovali blokádu německého pobřeží, na moře někdy vyplouvaly německé lodě k „provokačním“ akcím, ale „generální bitva“ proběhla až 31. května a 1. června 1916. Dosti paradoxně to tehdy ani jeden stát neměl v úmyslu, avšak bez ohledu na to se hlavní hladinové síly Britů a Němců setkaly v bitvě u Jutska (známé i jako bitva u Skagerraku). Na obou stranách ovšem došlo k několika omylům a nedorozuměním. To vedlo nejdříve k tomu, že ve střetnutí bitevních křižníků utrpěli Britové těžké ztráty, a posléze zase omyly Němců ohledně rychlosti britského hlavního svazu bitevních lodí způsobily, že při tomto boji německé lodě inkasovaly množství zásahů. Němci ovšem samozřejmě odpovídali a rozpoutal se zuřivý boj, který pokračoval až do noci. A dosud se vedou spory o to, kdo vlastně v tomto nechtěném a tragikomickém boji zvítězil. Zjednodušeně se dá asi říci, že takticky tam vyhrála Tirpitzova Hochseeflotte, protože Britové měli daleko větší ztráty (přes 6000 mrtvých a čtrnáct ztracených plavidel proti asi 2500 mrtvých Němců a jedenácti lodím), ale strategicky přesto mohla o vítězství hovořit Royal Navy. Její námořní dominance pokračovala a Němci se již nikdy neodhodlali k podobnému boji. Jejich lodě pak většinu času trávily v přístavech, kde je zastihla kapitulace, po níž musely odplout do Scapa Flow.

Zásadní proměna politiky velmocí
Už samotné vypuknutí války v dané mocenské konstelaci znamenalo v podstatě neúspěch celé německé velmocenské strategie. Současně je ovšem třeba doplnit, že ony námořní „závody ve zbrojení“ získaly dynamiku, která proměnila celé uspořádání evropské mocenské politiky, a to způsobem, jenž posléze významně přispěl k propuknutí války. Atentát v Sarajevu nebyl ničím jiným než záminkou k boji o moc na Balkáně, který reprezentoval vlastně „bránu“ k Blízkému Východu (a není určitě bez zajímavosti, že tento pojem jako první použil právě Mahan) a jeho zásobám ropy. Je totiž třeba si uvědomit, že až do konce 19. století byly evropské země, co se týče stavby a provozu válečných lodí, de facto soběstačné. Nejdříve bylo nutné dřevo, posléze železo a uhlí, ale to všechno nabízel starý kontinent v dostatečném množství. Když se však na přihřívání parních kotlů začal používat mazut, tedy jedna z ropných frakcí, situace se naprosto změnila, jelikož ropy v Evropě mnoho nebylo. Pak se přešlo na výhradně mazutové spalování, takže z bitevních lodí zmizelo po všech stránkách méně efektivní uhlí, ale logicky vznikal tlak na zajištění většího množství ropy. Ta byla sice nezbytná i pro výrobu paliv pro auta a letadla, avšak obě tyto perspektivní kategorie techniky platily na začátku 20. století spíše za kuriozity, jimž se přikládal malý vojenský význam, zatímco válečné lodě patřily z hlediska velmocenské prestiže i reálného strategického významu na špičku. Více válečných plavidel s turbínami, pro které vyráběly páru mazutové kotle, znamenalo větší spotřebu ropy, ale aby bylo možno se do boje o její ložiska zapojit, bylo zase potřebných více válečných plavidel. Z mocenské strategie a námořních „závodů ve zbrojení“ se stal známý mytický had, který požírá vlastní ocas. Dá se tedy říci, že riskantní strategie admirála Tirpitze, jehož lodě měly pro Německo mj. získat vliv na Blízkém Východě, stála i u vzniku složitého velmocenského soupeření o tento region, které následně nabralo obrovskou intenzitu a pokračuje dodnes.
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Velkoadmirál Alfred von Tirpitz
Budoucí velitel německého loďstva se narodil 19. března 1849 v Kostřínu v dnešním Polsku a coby správný člen pruské elity se samozřejmě rozhodnul pro kariéru v ozbrojených silách. Od mnoha svých vrstevníků se ovšem lišil zájmem o námořnictvo, které tehdy hrálo ve válečných plánech Pruska podružnou roli. Sjednocení Německa v roce 1871 přineslo nejen změnu názvu flotily, ale i pozvolný růst její důležitosti, s níž stoupala rovněž kariérní hvězda mladého muže s evidentně velkými schopnostmi a vizemi. Velice důležitý moment přišel v roce 1887, kdy se Tirpitz poprvé setkal s korunním princem Vilémem, který v následujícím roce usedl na pruský a německý trůn jako Vilém II. Oba muži si výborně porozuměli, protože Tirpitzova analytická mysl usměrňovala proud fantastických nápadů proudících z romantické mysli mladého císaře. Ten v roce 1897 využil vládní krizi, jež se týkala přidělování financí na stavbu válečných lodí, tajemník ministerstva námořnictva Friedrich von Hollmann byl odvolán a na jeho místo přišel relativně velmi mladý Tirpitz, tehdy s hodností kontradmirála. Tirpitz předložil svoje plány na stavbu loďstva, jehož jádro měly utvořit bitevní lodě, a nikoliv (jak tvrdil Hollmann) křižníky. Jeho koncepce pochopitelně získala podporu císaře a německé námořnictvo se rozvíjelo podle Tirpitzových plánů, ovšem průběh války ukázal, že se německý admirál dopustil strategického omylu kolosálních rozměrů. Jeho Hochseeflotte trávila většinu času v přístavech a nakonec se jako nejúčinnější zbraně projevily ponorky, avšak ani s nimi admirál (a od roku 1900 šlechtic) Tirpitz nedokázal zajistit Německu vítězství. Roku 1916 rezignoval, z politiky se však nestáhl a již v roce 1917 stál u zrození pravicové Německé strany otčiny (Deutsche Vaterlandspartei), která se ale rozpadla brzy po německé kapitulaci. Tirpitz bránil staré ideje a hodnoty pruského „vojenského státu“ i v nové republice a v jejich jménu podporoval Německou národní lidovou stranu (Deutschnationale Volkspartei), za niž získal mandát i v Reichstagu pro volební období 1924 až 1928. Bývalý německý velkoadmirál, jenž stále nosil svůj typický, do stran rozčesaný plnovous, zemřel v Ebenhausenu dne 6. března 1930.

Publikace: Extra Válka – I. světová Speciál: Německá armáda

