Duel: S-Class vs. Type VII:
„Osamělí lovci“ a „vlčí smečky“

Ponorkám německé Kriegsmarine se málem povedlo odříznout britské ostrovy od zásob, což by asi znamenalo trpký konec. Oceánské ponorky ovšem rozsáhle používalo i britské námořnictvo. Nejdůležitější odlišnost mezi ponorkami obou velmocí ale nepředstavovala konstrukce, nýbrž strategie jejich nasazení.

Německé ponorky II. světové války jsou takřka legendárními zbraněmi, jimž nejspíše chybělo jen málo k vítězství v bitvě o Atlantik. Pověstné „vlčí smečky“ napadající konvoje měly zcela reálnou šanci dosáhnout faktického zhroucení Velké Británie, což by potom samozřejmě mělo zásadní vliv na průběh a výsledek války. Ponorky Royal Navy se těší o něco menší popularitě, jelikož se soustředily spíše na „periferní“ válčiště u Norska, ve Středomoří a v Pacifiku, avšak to by nijak nemělo snižovat jejich důležitost, neboť hodně přispěly k porážce Itálie a Japonska a způsobily nezanedbatelné škody také nacistické Třetí říši.

Ponorka s oválným trupem
Britské ponorkové síly, přezdívané „Silent Service“ (Tichá služba), se dnes těší velké úctě, ale nebylo tomu tak zdaleka vždy. Mnozí konzervativní admirálové meziválečné éry sázeli jenom na bitevní lodě a křižníky, nanejvýš byli ještě schopni uznat rostoucí význam letadlových lodí, ponorky však považovali v podstatě za torpédové čluny, které se umějí ponořovat. Ve strategii Royal Navy jim proto zpočátku nepatřila nějaká zvlášť důležitá úloha a v podstatě se ani příliš nepočítalo s tím, že by měly sloužit i jako oceánské úderné a hlídkové prostředky. Primárně se předpokládalo hlídkování v Severním moři, Baltu a Středomoří, tedy fakticky blízko britských domácích ostrovů a některých kolonií. Za tímto účelem byla také zkonstruována třída ponorek s označením S, jejíž konstrukce byla navržena roku 1928, aby nahradila dosavadní třídu H. Ve specifikacích figurovaly i malé rozměry, takže výtlak byl omezen na 600 tun, ale i přesto měla mít ponorka schopnost odplout na vzdálenost 500 mil (něco přes 800 km), tam po dobu cca 10 dnů hlídkovat a poté se vrátit zpět. Plavidlo dostalo oválný průřez trupu, díky němuž se mohlo do přídě vejít dokonce šest torpédometů ráže 21 palců (533 mm), ale nevýhodou tohoto řešení byla menší maximální hloubka ponoření. Kromě torpéd nesla ponorka víceúčelové dělo ráže 3 palce (76 mm), speciálně zkonstruované pro použití na ponorkách, a kulomet ráže 7,7 mm. To jí dávalo schopnost bojovat proti hladinovým i vzdušným cílům. K tomu lze dodat, že Britové kladli velký důraz na zásadu, že torpéda slouží proti válečným lodím, kdežto lodě obchodní je nutno potápět palbou z děl. Ponorka v britském podání byla „lone ambusher“ (osamělý lovec), tedy plavidlo, které se zcela samostatně pohybuje v přidělené oblasti, kde očekává nepřátelská plavidla a podle situace na ně útočí. Lze říci, že v tomto směru se Royal Navy naprosto přesně a beze změny drželo postupů známých z první světové války.

Tři odlišné produkční série 
Podle zmíněných specifikací byla postavena I. série ponorek třídy S, jež zahrnovala čtyři lodě, spuštěné na vodu v letech 1931–1933. Jejich maximální plavební dosah na hladině činil okolo 6000 km. Zkušenosti s nimi byly dobré, a proto byla objednána II. série, tentokrát čítající osm kusů. Byly větší, konstrukce se zesílila a plavidla se stala stabilnějšími a odolnějšími. Výzbroj byla obohacena o druhý kulomet. Zásadní změnu ale přinesl až rok 1939 a začátek války, jenž znamenal objednávku III. série plavidel třídy S, jichž bylo původně zadáno pět, jenže nakonec se jejich do roku 1945 zhotovilo přesně padesát. Ponorka získala externí palivové nádrže, díky kterým se stala opravdu oceánským plavidlem s dosahem hodně přes 10 000 km, takže se řada ponorek této třídy vydala do Pacifiku, kde se podílela na porážce Japonska. Ze začátku (stejně jako u I. a II. série) bylo ke konstrukci užíváno nýtování, potom se ovšem přešlo na svařování, což dalo trupu podstatně větší pevnost. Změnila se také výzbroj, jelikož část plavidel obdržela i sedmý torpédomet do zádi (nedal se však znovu nabíjet). Posílil i arzenál hlavňových zbraní, do něhož přibyl 20mm kanon Oerlikon a třetí kulomet. U části pozdějších plavidel sice chyběl onen záďový torpédomet, ale zato se místo 76mm děla objevil kanon ráže 4 palce, tj. 101 mm. Jestliže pomineme nasazení v Pacifiku, pak ponorky třídy S rozsáhle operovaly u Norska, kde ztrpčovaly život německým nákladním lodím i jejich vojenskému doprovodu, ale jejich patrně nejdůležitější příspěvek k válce představují operace ve Středomoří. Britské ponorky totiž byly příčinou téměř poloviny všech ztrát plavidel Osy na tomto válčišti, což pak samozřejmě velmi komplikovalo zásobování italských a německých vojsk v severní Africe. Britské ponorky byly také důležitým nástrojem pro různé speciální a klamné operace. O kvalitě plavidel třídy S jistě svědčí i fakt, že Royal Navy vyřadilo poslední z nich až v 60. letech. Působily též v loďstvech dalších zemi, a to Francie, Izraele, Nizozemí a Portugalska.

Utajená evoluce ponorek
Po první světové válce bylo Německu zakázáno vyvíjet a stavět ponorky, tento zákaz však byl efektivně obcházen prostřednictvím firem v zahraničí a dodávek exportních plavidel. Ponorky s fakticky německou konstrukcí tedy vznikaly např. v Japonsku, Švédsku, Finsku, Nizozemí a Španělsku, což po příchodu nacistů k moci a vypovězení Versailleské smlouvy umožnilo, aby Kriegsmarine velice rychle získala moderní podmořskou flotilu. První ponorky sice byly malé a příliš se neosvědčily, ale již v roce 1933 byl hotov design ponorky Type VII, jež se měla stát nejvýznamnější třídou ponorek německého námořnictva a dost možná i celé války, protože šlo o skutečně vysoce kvalitní konstrukci. Od počátku byla řešena coby oceánské plavidlo, jež má operovat ve vzdálenosti tisíců kilometrů od domova, primárně v Atlantiku. Dostala trup, který měl kruhový příčný průřez, do přední části byly zabudovány čtyři torpédomety ráže 533 mm a pátá hlaveň (s možností přebíjení jen na hladině) se objevila v zádi. Dále plavidlo dostalo dělo ráže 88 mm, které ale nebylo příbuzné se slavnými „Flaky“ této ráže, neboť se vlastně jednalo o zdokonalenou podobu staršího kanonu císařského námořnictva. Poslední položku v seznamu výzbroje představoval 20mm protiletadlový kanon. Tak vypadaly ponorky Type VIIA, z nichž první byla hotova v roce 1936, aby následovalo ještě dalších devět. V další fázi bylo vyrobeno 24 plavidel Type VIIB, která byla vybavena vnějšími přídavnými nádržemi, díky nimž vzrostl maximální dosah na hladině z původních 8000 km na zhruba 12 000 km. Zvýšil se také výkon motorů, což znamenalo i nárůst rychlosti. Ale nejdůležitější verzi představovala plavidla Type VIIC, kterých bylo do konce války předáno těžko uvěřitelných 568 exemplářů, což z nich dělá zdaleka nejpočetnější třídu ponorek v dějinách. A právě ponorky Type VIIC byly zbraní, která měla potenciál vyhrát pro Německo bitvu o Atlantik.

Jak U-booty nevyhrály válku
Plavidlo Type VIIC zachovávalo základní konstrukci Type VII, bylo ovšem o něco málo delší a neslo nové sonarové vybavení. Od roku 1941 byla stavěna plavidla nazývaná Type VIIC/41, jež disponovala o 2,5 mm silnějším pláštěm (což dovolovalo ponoření do větší hloubky), měla nové motory a později zesílenou střeleckou výzbroj. Ta byla především reakcí na vzrůst síly a aktivity spojeneckého námořního letectva a obsahovala (vedle 88mm děla) i různé kombinace rychlopalných kanonů ráže 20 a 37 mm. Extrém tvořila čtyři plavidla „Flak-U-boot“, jež nesla dokonce dvě „čtyřčata“ (Flakvierling) ráže 20 mm a navíc 37mm kanon, ale tyto obludnosti se příliš neosvědčily. Od roku 1943 se demontovaly 88mm kanony, jelikož ponorky se zdržovaly na hladině čím dál méně, takže se útoky na lodě pomocí dělostřelby již téměř neprováděly. Že čas trávený pod hladinou výrazně vzrostl, za to Němci vděčili hlavně nizozemskému vynálezu zvanému „Snorkel“, tzn. trubici, jež umožňovala dieselovým motorům pracovat pod hladinou. V malých počtech vznikly speciální verze, a to Type VIID pro kladení min a zásobovací Type VIIF, naopak se nerealizoval Type VIIE s novými motory, neboť přednost dostaly úplně nové třídy jako Type IX či XXI. Naštěstí pro Spojence se ovšem velitel Kriegsmarine Erich Raeder dopustil podobné chyby jako někteří britští admirálové, jelikož význam ponorek nedoceňoval. „Ponorkový admirál“ Karl Dönitz se neustále snažil, ale nikdy nedostal tolik prostředků, kolik chtěl a potřeboval, aby „zlomil“ zásobování britských ostrovů. Německé ponorky, jež obvykle působily ve „vlčích smečkách“, tj. skupinách, jež koordinovaně napadaly spojenecké konvoje, dosahovaly v některých obdobích opravdu obrovských úspěchů a osud Velké Británie visel na vlásku, ale vstup USA do války a pokrok v protiponorkových zbraních poté způsobil zvrácení situace ve prospěch Spojenců. V roce 1943 se Dönitz stal velitelem celé Kriegsmarine, a tudíž mohl vést ponorkovou válku podle svých plánů, ale to již bylo pozdě i pro nové třídy plavidel, které už nemohly překonat příliš velkou sílu Spojenců.
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Takticko-technická data ponorek S-Class III. série
Posádka: 44 až 49 mužů
Výtlak na hladině: 860 tun
Výtlak pod hladinou: 990 tun
Celková délka: 66,14 m
Celková šířka: 7,16 m
Standardní ponor: 3,2 m
Výkon dieselových motorů: 1400 kW
Výkon elektromotorů: 970 kW
Max. rychlost na hladině: 15 uzlů
Max. rychlost pod hladinou: 9 uzlů
Max. dosah na hladině: 14 000 km
Max. hloubka ponoření: 180 m
Střelecká výzbroj: 1×76 mm, 1×20 mm, 3×7,7 mm
Torpédomety: 7×533 mm (6 vpřed, 1 vzad)

Takticko-technická data ponorek Type VIIC
Posádka: 44 až 52 mužů
Výtlak na hladině: 769 tun
Výtlak pod hladinou: 871 tun
Celková délka: 66,5 m
Celková šířka: 6,2 m
Standardní ponor: 4,75 m
Výkon dieselových motorů: 2100 kW
Výkon elektromotorů: 560 kW
Max. rychlost na hladině: 17,5 uzlu
Max. rychlost pod hladinou: 7,5 uzlu
Max. dosah na hladině: 15 750 km
Max. hloubka ponoření: 250 m
Střelecká výzbroj: 1×88 mm, několik 37 (a)nebo 20 mm
Torpédomety: 5×533 mm (4 vpřed, 1 vzad)

Měření sil
Obě srovnávané třídy ponorek představovaly početně nejsilnější třídy „svých“ loďstev, ovšem jejich celkové počty dramaticky kontrastují, protože Britové postavili 62 kusů třídy S, zatímco německých ponorek Type VII bylo zhotoveno přes 700 exemplářů. Příčinou byly samozřejmě odlišné strategie Kriegsmarine a Royal Navy, neboť pro Němce se obrovská ponorková flotila stala (byť opožděně) nejdůležitějším nástrojem pro odříznutí Británie a „asymetrickou“ reakcí na jednoznačnou převahu hladinových lodí Spojenců. Němci používali také vyspělejší taktiku, a sice ony slavné „vlčí smečky“, kdežto britské ponorky operovaly obvykle osamoceně. Vedle toho se dá říci, že německé „U-booty“ byly i technicky modernější, měly výkonnější motory a pokročilejší konstrukci. Kruhový průřez trupu dovoloval ponoření do větších hloubek, ačkoliv současně znamenal menší počet torpédometů oproti britskému oválnému průřezu. Němci měli proti sobě silné spojenecké námořní hlídkové letectvo, a proto používali silnější protiletadlové zbraně a nesmírně užitečné zařízení Snorkel, se kterým mohli dlouhodobě plout v periskopové hloubce. Za hlavní nevýhodu německých ponorek lze považovat stísněné a nepohodlné vnitřní prostory. Je ale třeba vyzdvihnout mimořádně racionální a efektivní metody stavby, díky nimž byly dodány ony stovky „U-bootů“ Type VII, jež lze souhrnně popsat jako patrně nejúčinnější ponorkovou konstrukci v celé II. světové válce.
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