Podmořské inovace:
Nové technologie německých ponorek

Ponorky s vlajkou Kriegsmarine jsou občas označovány za zbraň, jež měla reálnou šanci zvrátit výsledek války ve prospěch Třetí říše, pokud by ovšem byly dříve nebo rozsáhleji nasazeny některé zlomové technologie. Toto tvrzení je sice velmi sporné, avšak technický rozvoj „U-bootů“ představuje fascinující téma.

Jakkoli to může působit podivně, ponorky z počátku druhé světové války se technologicky jen málo lišily od těch, které před dvaceti roky zažily konec první světové války. Pořád šlo o lodě, jejichž výdrž a rychlost pod hladinou zůstávala hodně omezená. Fakticky to byly spíš ponorné čluny, jež vydržely pod vodou nanejvýš pár desítek hodin a mohly se při tom ploužit rychlostí jen několika uzlů, než se jejich baterie vybily. Nabíjení obstarával diesel, jenž fungoval jen na hladině, kde však byla ponorka nesmírně zranitelná.

Jak uniknout radaru a sonaru
Není proto divu, že se lví podíl snah německých konstruktérů soustředil právě na to, jak zvýšit vytrvalost a rychlost ponorky pod hladinou, popř. jak redukovat šance na její zjištění ze strany nepřítele. Mezi největší hrozby spadal radar, díky němuž dokázala spojenecká letadla zachytit vynořený „U-boot“ na velké vzdálenosti, kdežto sonar (známý též pod zkratkou ASDIC) mohl ponorku zjistit pod hladinou. Německou odpovědí byly materiály, které pohlcovaly radarové a zvukové vlny, což mohlo omezit účinnost radarů a sonarů a získat ponorce čas pro ponoření či únik. Ve své době mimořádně progresivním nápadem byl projekt ponorky Typ XXIXH, jež se vyznačovala tvarováním podle principů „stealth“, jelikož její trup byl navržen tak, aby odrážel zvukové vlny „nesprávným“ směrem, resp. jinam než k nepřátelskému sonaru. Na realizaci již nedošlo, výsledky se však patrně přece jen využily, protože tvary poválečné německé ponorky Typ 206 se onomu návrhu nápadně podobají. Němci instalovali na své ponorky také detektory radarových paprsků a některé „U-booty“ dokázaly vypustit tzv. Pillenwerfer, jak se jmenovalo pouzdro obsahující chemickou směs, která ve vodě vytvořila hustý oblak, který potom odrážel zvukové vlny a fungoval jako „clona“ skrývající únik.

Vynález nizozemského inženýra
Všechna tato protiopatření byla proti spojeneckým senzorům více či méně účinná, jenže pořád platilo, že jakmile se „U-boot“ ponořil, začal mu neúprosně běžet čas, jenž odpovídal kapacitě jeho elektrických baterií. Kromě práce na bateriích, jež vedly ke vzniku „Elektro-Bootů“, tedy ponorek Typ XXI a XXIII, se hledaly i další způsoby, jak zajistit plnohodnotné fungování pod hladinou. Obrovský přínos v tomto směru znamenal vynález, jenž ovšem nepocházel přímo ze sféry německého průmyslu, protože Třetí říše se jej zmocnila jako válečné kořisti, když v roce 1940 okupovala Nizozemí. Právě tam totiž inženýr Jan Jacob Wichers uskutečnil nápad, který se v různých státech zkoumal už od první světové války a který měl ponorce zajistit schopnost „dýchat“ pod hladinou. Nizozemci jej nazývali „snuiver“, avšak svět jej pak poznal pod názvy schnorchel, snorkel nebo šnorchl. V podstatě šlo o dlouhou trubici, která sloužila pro nasávání vzduchu do dieselu a pro odvod jeho spalin. Ponorka tudíž mohla plout v periskopové hloubce a nad hladinu vysunutý šnorchl zabezpečoval chod motoru. Počínaje rokem 1943 se montoval na plavidla Typ VII a IX, jež jej měla sklopený po boku věží, zatímco nové ponorky Typ XXI a XXIII již měly integrální výsuvné šnorchly ve věžích.
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Nápad profesora Waltera
Šnorchl a velké elektrické baterie zajisté znamenaly výrazný pokrok, ovšem i trubice šnorchlu se dala detekovat leteckým radarem a i ty nejlepší baterie se jednou vybily. Konstruktéři proto hledali cestu k řešení, jež se dnes nazývá AIP (Air-Independent Propulsion), resp. k nějakému účinnému pohonnému systému, jenž bude naprosto nezávislý na atmosférickém kyslíku. Tím, co vypadalo nejslibněji, se stala tzv. Walterova turbína. Vymyslel ji profesor Hellmuth Walter (1900–1980), který si tento vynález nechal patentovat v roce 1925, ačkoli trvalo ještě řadu let, než se zrodila prakticky skutečně použitelná podoba. Profesor Walter vyšel z jednoduché teze, že agregát užívající palivo bohaté na kyslík nebude potřebovat kyslík ze vzduchu. Jako ideální látka se jevil peroxid vodíku (v Německu označovaný též krycím názvem T-Stoff), jenž se při reakci s vhodným katalyzátorem rozkládá na vodu a kyslík, při čemž produkuje také množství tepla. Tato energie okamžitě mění vzniklou vodu na páru, kterou lze využít pro pohon turbíny. Profesor Walter pro úlohu katalyzátoru vybral manganistan draselný (Z-Stoff) a výsledkem se stala první podoba Walterovy turbíny, známá také jako „studená“, ačkoliv toto slovo je hodně relativní. Pojem se užívá zejména kvůli odlišení od výkonnější, resp. „horké“ podoby, v níž se do reakčního prostoru navíc vstřikuje palivo (jako etanol či hydrazin), které se ihned vzněcuje a zvětšuje efektivitu, a také voda, která slouží pro chlazení. „Horká“ verze bez otáčivé turbíny se vyvinula do podoby raketového motoru stíhacího letounu Me 163 Komet, kdežto provedení s turbínou se uplatňovalo v ponorkách a torpédech.
V roce 1940 byla postavena první malá experimentální ponorka Typ V (alias V-80), ale už její první testy způsobily úžas, neboť pod hladinou dosáhla rychlosti 28 uzlů, tzn. 52 km/h, což se tehdy jevilo takřka jako sci-fi. Kriegsmarine proto odsouhlasila také stavbu bojových ponorek s Walterovou turbínou. Následovala proto stavba čtveřice ponorek Typ XVIIA, známých také pod jmény Wa 201 a Wk 202, po kterých měla přijít série pokročilejších plavidel Typ XVIIB. Šlo o malé pobřežní ponorky o délce mezi 36 a 41 m (podle verze) a o výtlaku kolem 300 tun. „Áčka“ měla jednu turbínu o výkonu 1800 kW, kdežto „Béčka“ dostala dva exempláře, což se odráželo v max. rychlosti 25 uzlů a v dosahu 5600 km na hladině, popř. 228 km pod hladinou, a to při nejvyšší rychlosti! Výzbroj tvořily dva torpédomety ráže 533 mm. Němci ale dostavěli jen tři ponorky Typ XVIIB a v květnu 1945 je sami potopili, ale dvě z nich Spojenci vyzvedli. Britové jednu krátce provozovali jako HMS Meteorite a testy ukázaly to, co patrně pochopila i část Němců. Turbína sice nabízela úchvatné výkony, jenže pro reálné bojové využití se příliš nehodila. Peroxid vodíku totiž vyžaduje takřka laboratorní čistotu, neboť jinak se může spustit rozkladná reakce s katastrofickými následky. Němci postavili ještě jednu Walterovou turbínou poháněnou miniponorku Schwertwal (také tu po válce zkoumali Britové) a chystali i jiné větší lodě (jako Typ XVIII, XXII, XXIV či XXVI), avšak zůstalo již jen u plánů či počátků stavby. V počtu několika stovek ale byla vyrobena a na konci války možná i bojově nasazena torpéda G7ut s Walterovou turbínou. Různé varianty nesly jména Steinbarsch, Steinbutt a Steinfisch a torpédo při max. rychlosti 45 uzlů nabízelo dosah 8 km.

Diesel v uzavřeném cyklu
Pokusy s Walterovou turbínou působily slibně, ale již zněly také varovné hlasy, jež hovořily o rizicích tohoto pohonu, takže podporu získal též další, poněkud konzervativnější způsob. Sice nenabízel tak působivé rychlosti, ale sliboval možnost dlouhodobého fungování pod hladinou, neboť rovněž patřil do kategorie AIP. Myšlenka zařízení zvaného Kreislauf (uzavřený cyklus) byla prostá. Spaliny dieselového motoru se čistily, konkrétně se odstraňovala voda a saze, pak se obohatily kyslíkem a vracely zpátky do sání. Kyslík se mohl skladovat v tlakových lahvích, případně vyrábět z peroxidu vodíku, jenž se dal vstřikovat přímo do válců dieselu. Objevila se řada návrhů ponorek s Kreislaufem, nesporné realizace se však dočkal jen typ Delfin. Šlo o tři maličké, jen 5,5 m dlouhé a 2,5 tuny vážící miniponorky, jež měly nosit torpéda G7e a mohly nabízet pod hladinou rychlost 17 uzlů a dosah přes 160 km. Jeden kus byl ztracen při havárii a zbylé dva Němci sami zničili, aby nepadly do rukou Britů. Dle části zdrojů se mohla zkoušet i další plavidla s Kreislaufem, mj. varianty miniponorek Seehund a Biber, ovšem podle většiny pramenů zůstalo jen u plánů. Pro „uzavřený“ pohon se měla přestavět také jedna ponorka Typ VIIC a měla se tak upravit jedna rozestavěná ponorka Typ XVIII, jenže obě zničil spojenecký nálet. Od začátku pro Kreislauf byl určený koncept pobřežní ponorky Typ XXXIII s výtlakem 360 tun, čtyřmi torpédomety a dosahem pod hladinou přes 2500 km. Neopustil kreslicí prkno, ale pokusy s uzavřeným cyklem se v několika zemích prováděly až do konce 50. let. Němci se zabývali i torpédy s Kreislaufem a jedno z nich mohlo při rychlosti 40 uzlů nabízet ohromující maximální dosah 27 km (!), avšak neopustilo fázi pokusů.

Skládací rotorový kluzák
Vedle mnoha snah zlepšit výdrž a rychlost ponorek pod hladinou se němečtí inženýři zabývali rovněž zvýšením efektivity vynořených plavidel. Z nízkých ponorek pochopitelně nebyl právě ideální rozhled, a proto se hledaly cesty, jak poskytnout „U-bootu“ prostředek, jenž mu dovolí „vidět“ na mnohem delší vzdálenost, resp. v předstihu objevit vhodný cíl či naopak detektovat hrozbu. Tak se zrodil malý vírník Focke-Achgelis Fa 330 Bachstelze, který na pohled vypadal jako jakýsi amatérský vrtulník. Ve skutečnosti ale neměl žádný pohon a byl určen pro vlečení, takže šlo v podstatě o rotorový kluzák. Převážel se v rozloženém stavu, jeho složení trvalo cca 20 minut a ponorka jej vlekla na laně ve výšce 120 m, odkud mohl pozorovatel spatřit objekty vzdálené přes 46 km (kdežto z věže ponorky bylo vidět nejvýše na 10 km). Když pozorovateli něco hrozilo, mohl být rychle stažen dolů, popř. mohl zatažením páky nechat stroj rozpadnout a sám se snést dolů na padáku, aby jej ponorka vylovila. Bylo vyrobeno okolo 200 exemplářů, které se vesměs osvědčily, avšak pouze tam, kde nehlídkovalo mnoho spojeneckých letounů a kde nebylo příliš rozbouřené moře, na němž se rozložení či složení Bachstelze nedalo provést. V severním Atlantiku se tedy rotorové kluzáky uplatnily omezeně, zatímco v jižním Atlantiku a v Indickém oceánu patřily mezi oblíbené prvky výbavy, byť spolehlivě je doložen jen jediný případ potopeného plavidla zjištěného za pomoci Fa 330 (a to řecký parník Efthalia Mari, jenž byl potopen 6. srpna 1943). Zkoušel se i skládací hydroplán Arado Ar 231, jenž dokázal urazit vzdálenost až 500 km, jenže jeho příprava byla příliš složitá a dala se provádět jen na naprosto klidném moři, a proto bylo zhotoveno pouze šest kusů.

Arzenál německých torpéd
Hlavní zbraň oceánských ponorek Kriegsmarine reprezentovala obávaná torpéda řady G7, kde číslo ve jméně udávalo přibližnou délku torpéda v metrech. Přesná délka většiny variant činila 7,16 m a doutníkový trup měřil v průměru 533 mm. Řada G7 však zahrnovala doslova desítky typů, jejichž vlastnosti se daly rozpoznat podle dalších písmen. Elektrická torpéda se nazývala G7e, kdežto ta opatřená motorem na stlačený vzduch nebo páru nesla označení G7a. Uplatnily se oba systémy, jelikož každý měl svoje přednosti a nevýhody. „Áčka“ nabízela vyšší rychlost a delší dosah, a to až 45 uzlů a 12 km, zatímco „Éčka“ zvládala nejvýše 30 uzlů a 8 km, avšak nezanechávala stopu z bublin a byla tišší. Podobně jako jiné státy se však i Německo potýkalo s problémovými zapalovači torpéd, a proto došlo i k mnoha případům, kdy byla loď zasažena, jenže nálož 280 kg trhaviny neexplodovala. Ostatně ani samo zasažení cíle nebylo jednoduché a kalkulace přesných parametrů představovala mimořádně složitý úkol, ale také v tomto oboru se objevila řada novinek. Při útocích na konvoje se uplatnila dvě zajímavá zařízení, která měla názvy FAT (Flächenabsuchender Torpedo) a LUT (Lageunabhängiger Torpedo). V zásadě šlo o řídicí systémy, díky kterým torpéda prováděla předem určené otáčky do různých směrů. Typ LUT navíc umožňoval změnu směru krátce po vypuštění, aby ponorka nemusela měnit vlastní kurs. Takto naprogramovaná torpéda se odpalovala proti konvojům a očekávalo se, že torpédo po několika změnách směru nějakou loď zasáhne. Jiným nápadem byl Schnee-Orgel, což byla „baterie“ šesti od sebe mírně odkloněných torpédometů, a proto při současném odpálení salvy torpéd proti konvoji dramaticky rostla šance na zásah.
Jako optimální řešení se ale samozřejmě jevilo naváděné torpédo, které by mohlo automaticky směřovat k cíli. Obdrželo jméno G7es, kde ono přidané písmeno zkracovalo slovo Schall, tzn. hluk, což napovídalo, jaký naváděcí systém torpédo využívalo. Navádělo se tedy na hluk lodě, přesněji jejích motorů a lodních šroubů. Pokusy s akustickým řízením sahaly až do 30. let, ale první prakticky použitelný výsledek byl zaveden do služby až v březnu 1943, kdy byla poprvé použita torpéda s bojovým názvem T4 Falke. Ta však měla spíše zkušební charakter a záhy se dostal do akce propracovanější model jménem T5 Zaunkönig. V přídi se nacházely dva citlivé hydrofony a jimi zachycované zvukové signály se převáděly na elektrické impulsy, které byly použity pro pneumatické řízení kormidel torpéda. Nová zbraň promluvila do boje v září 1943, kdy bylo při jediném útoku na konvoje ONS 18 a ON 202 potopeno šest lodí, ovšem německé nadšení mělo jen krátké trvání. Spojenci se totiž o existenci T5 dozvěděli a záhy přišli s velice jednoduchým, avšak účinným protiopatřením. Lodě za sebou na lanech vlekly kovové trubky, jež do sebe narážely a produkovaly hluk, na který se torpédo navedlo. Kriegsmarine tedy roku 1944 zavedla zdokonalenou verzi T6 Zaunkönig II s citlivějším naváděním, jež mělo rozeznat ony návnady od zvuků lodě, avšak Spojenci záhy upravili návnady a se vznikající kakofonií si neporadily ani senzory T6. Celkem bylo odpáleno přes 700 torpéd T5 a T6 (známých také pod spojeneckým kódem GNAT, German Navy Acoustic Torpedo), která potopila zřejmě „jen“ 77 lodí, byť jejich morální efekt byl zpočátku velmi silný.
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