Turecké námořnictvo:
Válečné lodě „nemocného muže na Bosporu“

Účast Turecka v první světové válce se u nás někdy opomíjí, což ještě více platí o turecké válečné flotile. Ta ovšem představovala velmi zajímavý případ, protože se v ní vedle sebe plavily lodě beznadějně zastaralé i poměrně moderní. Největší posilu však představovala plavidla, která svému novému spojenci poskytli Němci.

V roce 1876 měla Osmanská říše třetí největší námořnictvo na světě, ale o třicet let později už její vlajku nosila na tehdejší poměry malá a zejména velmi zastaralá flotila. S vědomím blížící se války provedli Turci řadu kroků pro zvýšení bojeschopnosti svého loďstva, zmodernizovali některá stará plavidla a objednali nová, jenže stálá politická nestabilita neumožňovala stanovit nějakou dlouhodobou koncepci obranné a bezpečnostní politiky. Teprve ponižující porážky ve válce s Itálií (1911) a první balkánské válce (1912–1913) vedly k určitému „prozření“, to však už bylo pro Osmanskou říši příliš pozdě, takže se s celkově dost zastaralou flotilou zapojila do konfliktu, který nakonec vedl k porážce a rozkladu.

Kontrakty ve službách diplomacie
Komplexní modernizace osmanského loďstva začala na samém konci 19. století, ovšem sultán Abdülhamid II., který ji nařídil, nesledoval na prvním místě vojenské potřeby státu, nýbrž spíš diplomatické záměry. V letech 1894–1897 totiž v říši zuřily masové nepokoje, které vedly mj. ke zničení či poškození majetku a investic řady zahraničních firem, což pak zákonitě vyvolalo nelibost příslušných států. Osmanská říše, často zvaná „nemocný muž na Bosporu“, se dostala do pozice mezinárodního vyvrhele, což chtěl Abdülhamid II. změnit, a proto začala jeho vláda zadávat kontrakty na modernizaci starých a stavbu nových válečných plavidel právě v zemích, jejichž firmy byly nejvíc ovlivněny zmíněnými nepokoji. Dostavilo se zlepšení mezinárodních vztahů, ovšem reálný přínos pro osmanské loďstvo byl diskutabilní. Prvním státem byla Itálie, u jejíchž loděnic Ansaldo bylo objednáno devět torpédových člunů třídy Akhisar, jež byly pod místním jménem Antalaya zavedeny do služby v prvních letech 20. století, ale v první světové válce již byly zastaralé. To samé platilo též o lodi Mesudiye, která byla v roce 1875 postavena ve Velké Británii coby plavidlo k ochraně pobřeží s dvanácti děly s úsťovým nabíjením. To se mělo změnit po modernizaci, kterou provedli právě Italové. Plavidlo tak dostalo dvě věže a do každé se měl zabudovat britský 240mm kanon, avšak tyto zbraně se na Mesudiye nikdy reálně neobjevily, takže loď nesla místo nich jen dřevěné makety (!) a musela se spokojit se sestavou čtyřiceti kanonů ráže 150, 76, 57 a 47 mm. Bojová hodnota tohoto plavidla byla hodně nízká a ve válce se uplatnilo jenom coby plovoucí baterie. Jiný problematický kontrakt reprezentovala modernizace starého bitevníku Asar-i Tevfik, kterou zajistily německé loděnice v Kielu, jenže ani toto plavidlo neodpovídalo dobovým požadavkům, jak ukázaly i výsledky nasazení během první balkánské války. V únoru 1913 najelo na mělčinu a pokusy o vyproštění neuspěly, takže tato zastaralá loď nakonec do „Velké války“ vůbec nezasáhla.

Nové torpédové i obrněné křižníky
Osmanské námořnictvo si v Německu objednalo rovněž dvě nové lodě, jež nesly jména Berk-i Satvet a Peyk-i Sevket, ovšem i v tomto případě se přijalo celkově nešťastné rozhodnutí. Šlo o velice diskutabilní koncepci, označovanou jako „torpédové křižníky“. Do jisté míry se jednalo o předchůdce torpédoborců, protože vznikly dost velké lodě, které měly bojovat zejména proti torpédovým člunům nepřítele, ovšem jejich nízká rychlost znamenala v tomto úkolu obrovský handicap. Zastaralost tohoto designu podtrhoval fakt, že lodě pro osmanské námořnictvo měly dokonce i klouny pro nárazový útok, tedy prvek, od něhož se upustilo již koncem 19. století, a tak ani tyto dvě lodě neznamenaly nějaký zásadní posun. Ale ani sultán Abdülhamid II. neměl na kontě jen chyby, jelikož zadal též několik kontraktů, jejichž výsledky přinesly námořnictvu užitek. Ve Velké Británii objednal obrněný křižník, který měl nejprve nést jeho vlastní jméno, ale do služby nakonec vstoupil v roce 1904 pod názvem Hamidiye. Coby primární zbraně nesl dvě 152mm děla, kromě nichž se mohl pochlubit dvaceti kanony ráže 120, 40 a 37 mm. Nebyl to sice nejnovější výkřik techniky, v době vypuknutí první světové války však nebyl ani úplně zastaralý, což z hlediska osmanského loďstva znamenalo značný úspěch. O kontrakt na stavbu lodí stáli i Američané, na které však Osmané hleděli s pohrdáním, takže USA musely dokonce vyhrožovat, že pošlou US Navy vymáhat kompenzace za zmíněné škody, až se nakonec sultán „umoudřil“ a objednal v Americe loď Abdülmecid I., což byla v podstatě kopie Hamidiye. Do služby se dostala pod novým jménem Mecidiye, jenže od začátku ji provázely velké problémy s vyvážením, a tudíž i přes poměrně dobrou palebnou sílu a ochranu mohla loď odvádět pouze omezené služby. Oba obrněné křižníky sloužily v první balkánské válce, která jasně prokázala zaostávání osmanského loďstva za ostatními státy regionu.

Osm moderních plavidel z Francie
Sultán Abdülhamid II. opustil trůn v roce 1909, když jej svrhla revoluce mladoturků, ale stačil ještě před tím zadat nové „diplomatické“, resp. škody kompenzující kontrakty, a to ve Francii. U tamních loděnic Schneider proto objednal čtyři torpédové čluny Torpilleur Type 38M, jichž pod francouzskou vlajkou sloužilo 75 kusů. Čtyři čluny pro Turecko nosily jména Demirhisar, Sultanhisar, Sivrihisar a Hamidabad a každý měl tři 450mm torpéda. Ve své době šlo o docela vyspělá plavidla, která se v nadcházejícím konfliktu velmi osvědčila. Ale v době, kdy se vedla jednání o této akvizici, přišel zásadní problém v podobě velkého posilování řecké flotily, která si v Německu a Velké Británii objednala několik moderních torpédoborců. Francouzi se ihned chytili příležitosti a nabídli osmanskému loďstvu odpověď v podobě čtyř torpédoborců, jež by vycházely z třídy Durandal, první třídy torpédoborců pro zemi galského kohouta. Osmané pak dlouho neváhali a skutečně objednali tato plavidla, jež dostala jména Samsun, Basra, Yarhisar a Tasoz. Každé neslo dělo kalibru 65 mm, šest kanonů ráže 47 mm a dva 450mm torpédomety a též díky rychlosti 28 uzlů se jednalo o opravdu kvalitní válečné lodě. Všech osm plavidel od francouzských loděnic bylo zařazeno do služby pod osmanskou vlajkou v roce 1907. Přestože šlo o adekvátní odpověď na řecké akvizice torpédoborců, závody v námořním zbrojení získaly další impuls v podobě řeckých plánů koupit si obrněné křižníky. Když se osmanští admirálové dozvěděli o záměrech Řeků, dospěli k závěru, který tehdy ostatně rezonoval i v mnoha dalších zemích. Osmanské loďstvo prostě muselo získat několik velkých válečných plavidel, nejméně křižníků, ale spíše bitevních lodí nové kategorie „dreadnought“, neboť nic jiného nemohlo říši zajistit mocenskou pozici v regionu. Osmanské námořnictvo se tak vlastně dostalo do stejného dilematu jako Británie a Německo, jejichž „závody“ ve stavbě bitevních lodí a křižníků potom významně přispěly k propuknutí první světové války.

Další vyjednávání s Brity a Němci
Turecko se tedy v roce 1909 obrátilo na Velkou Británii, která byla ochotna lodě prodat, jenže právě kvůli rozbíhajícímu se námořnímu soupeření s Německem nabízela jen zastaralé bitevní lodě kategorie „pre-dreadnought“. Ve skutečnosti se jich víceméně chtěla zbavit, a navíc za ně požadovala přemrštěnou cenu. Tato fáze jednání tedy nevedla k úspěchu, a proto Osmané opět v utajení oslovili Němce. Ti sice byli ochotni dodat poměrně moderní plavidla, ale i oni žádali sumu, kterou muslimská velmoc pokládala za přehnanou. Navíc v té době platilo Turecko spíš za spojence Britů, ostatně tureckému námořnictvu tehdy prakticky velel britský admirál, takže se nelze divit, že v Berlíně nehleděli příliš nadšeně na scénář, že by se k moderním německým plavidlům mohly dostat oči a ruce Britů. Nakonec ale Turci a Němci přece jen došli k dohodě, jelikož císařské loďstvo nabídlo k prodeji své bitevníky třídy Brandenburg, jež pouze nedávno absolvovaly modernizaci a představovaly lodě na velmi dobré úrovni. Lodě Kurfürst Friedrich Wilhelm a Weissenburg, spuštěné na vodu v letech 1890–1891, se tedy roku 1910 staly novou posilou osmanského loďstva, kde nesly jména Barbaros Hayreddin a Torgut Reis. Každá měla tři věže po dvou 280mm dělech, osm 105mm kanonů, shodný počet 88mm zbraní a tři 450mm torpédomety. Turci v Německu objednali rovněž čtyři nové torpédoborce, které dostaly jména Muavenet-i Milliye, Yadigar-i Millet, Numune-i Hamiyet a Gayret-i Vataniye. Kromě čtyř děl ráže 75 a 57 mm byl každý vybavený třemi 450mm torpédomety. S rychlostí kolem 32 uzlů se jednalo o nejrychlejší lodě v osmanském námořnictvu. To nasadilo dva ex-německé bitevníky v první balkánské válce, jež ale dokázala, že loďstvo muslimské velmoci stále více zaostává, a to nejen po stránce techniky. V bitvě u Elli v prosinci 1912 se Osmané utkali s řeckou flotilou, ale navzdory přesile v tonáži a palebné síle prohráli, zatímco řecká taktika slavila triumf. Bylo evidentní, že osmanské loďstvo pořád potřebuje asistenci.

Začátek války a obrana Dardanel
První světová válka se neúprosně přibližovala a Turci hodně váhali, zda do ní vstoupit, a když ano, na které straně by tak měli učinit. Ostatně i vládnoucí triumvirát byl v tomto rozdělený, a to dva ku jednomu ve prospěch angažmá na straně Německa. Bylo však opravdu příznačné, že oním jedním „pro-dohodovým“ byl ministr námořnictva Djemal Pasha, jelikož v loďstvu stále převládalo pro-britské smýšlení. To se však již záhy mělo změnit, protože Britové se rozhodli, že zabaví dva moderní dreadnoughty stavěné pro Turecko ve Velké Británii, neboť se obávali, že Turci je v právě vypuknuvší válce nasadí proti nim. Vyvolali tím však obrovské rozhořčení tureckých politiků i celého obyvatelstva, takže vstup Osmanů do konfliktu na straně Německa se stal už hotovou věcí. Britský admirál Arthur Limpus, který od roku 1912 vedl britskou misi u tureckého loďstva, byl v srpnu 1914 odstaven, zatímco vedoucí pozici získali Němci, jejichž loďstvo současně poskytlo Turkům své dvě moderní válečné lodě. Německý admirál Souchon se energicky chopil úkolu a zahájil program společného výcviku Němců a Osmanů, záhy však zjistil, že úroveň osmanského personálu je opravdu špatná, zejména co se týče obsluhy zbraní, a tudíž již na konci srpna dorazil do Istanbulu kontingent asi pěti stovek Němců, kteří pak byli rozmístěni na tureckých lodích a stanovištích pobřežní obrany Dardanel. Nejspíše hlavně díky nim dovedli Turci ubránit Dardanely a způsobit nemalé škody silám Dohody. Vyznamenala se např. malá minonoska Nusret, vyrobená v Německu, jejíž miny dne 18. března 1915 přivodily potopení hned tří dohodových bitevních lodí Bouvet, Irresistible a Ocean. 30. dubna si úspěch připsal torpédový člun Sultanhisar, jenž zničil australskou ponorku HMAS AE2, ale asi vůbec nejslavnější zápis do dějin patří torpédoborci Muavenet-i Milliye, jenž 9. května třemi torpédy zasáhl a potopil britský pre-dreadnought HMS Goliath.

Střetnutí s Černomořskou flotilou
Navzdory intenzitě bojů a několika úspěchům proti západním lodím u Dardanel představovalo hlavní oblast operací Černé moře. Turci totiž jako největšího nepřítele vnímali Rusko, které se stalo i cílem první válečné operace Osmanů, když jejich lodě 29. října 1914 zaútočily na ruské přístavy a lodě, a tak 2. listopadu carská vláda vyhlásila Turecku válku. Černé moře však bylo pro Osmany současně i slabinou, a to hned ze dvou důvodů, ačkoliv oba souvisely s tím, že na východě státu byla velmi špatná (pokud vůbec nějaká) dopravní infrastruktura. Na lodích tedy závisela přeprava uhlí z dolů v Anatolii a také transfery zásob k vojákům na kavkazské frontě, ovšem tyto konvoje nákladních lodí, směřující na západ i na východ, samozřejmě znamenaly i lákavé cíle pro plavidla ruské Černomořské flotily. Většina střetů ruských a tureckých lodí tak proběhla v rámci ochrany konvojů, ale Osmané ve spolupráci s Němci prováděli také útoky na ruské pobřeží. Vedlo se jim docela dobře, na čemž měly hlavní zásluhu ony dvě německé lodě v tureckých službách, tzn. křižníky Yavuz Sultan Selim a Midilli, jenže na konci roku 1915 se do boje zapojily ruské dreadnoughty Imperatrica Marija a Imperatrica Jekatěrina Vělikaja, což do značné míry vyrovnalo situaci. Kvůli minám navíc Turci ztratili plavidlo Mecidiye, jež pak ale vyzvedli Rusové a zařadili do služby pod novým názvem Prut. Poslední velký střet turecké a ruské flotily nastal v červnu 1917, když křižník Midilli úspěšně zaútočil na ruskou stanici na ostrově Schlangen, potom způsobil škody ruským lodím a uprchnul do bezpečí. Obě říše už se ale v té době nalézaly ve vzrůstajících problémech, což ostatně dokazuje fakt, že poslední akcí osmanského námořnictva byla v létě 1918 asistence Němcům, kteří tehdy dle mírové smlouvy s bolševickou vládou přejímali některé ruské lodě. Osmanská říše poté v říjnu 1918 vystoupila z války a většina jejích lodí přežila, takže se bitevní plavidlo Hamidiye mohlo v roce 1923 stát vlajkovou lodí námořnictva nové Turecké republiky.
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Dvě zabavené a dvě darované lodě
Důležité posílení tureckého loďstva měly přinést dvě bitevní lodě postavené ve Velké Británii pod názvy Resadiye a Sultan Osman I. První z nich byla od počátku určena pro Turky, kdežto druhá původně vznikala pro Brazilce, kteří ji ale nedokázali zaplatit. Turci o obě lodě opravdu velmi stáli a prostředky na jejich nákup pocházely mj. z výrazného zvýšení daní a celonárodní sbírky. Britové se ale (do jisté míry správně) báli, že Turecko vstoupí do války na straně jejich nepřátel, a proto 2. srpna 1914 obě lodě zabavili a potom včlenili do svého loďstva pod jmény HMS Agincourt a HMS Erin. V Turecku to však vzbudilo obrovské pobouření a zřejmě to byl jeden z důvodů, proč se pak Osmanská říše opravdu připojila k Centrálním mocnostem, ačkoli v turecké vládě navzdory již existující dohodě s Německem pořád existovaly pochybnosti, zda opravdu válčit. Po tomto incidentu už ale prakticky jiná cesta neexistovala a Německo se záhy svému novému spojenci odvděčilo. Počátek války totiž způsobil, že německé válečné lodě, jež se právě nacházely ve Středomoří, tam byly vlastně „uvězněny“, a Němci se tudíž rozhodli, že je předají Turecku. 11. srpna 1914 se u tureckých břehů objevil bitevní křižník SMS Goeben a lehký křižník SMS Breslau, které se brzy začlenily do osmanského loďstva jako Yavuz Sultan Selim a Midilli. A to ještě nebylo všechno, jelikož německý admirál Souchon se stal velitelem celého osmanského loďstva. Dvě původně německé lodě představovaly nejkvalitnější plavidla s tureckou vlajkou a zúčastnily se řady bojů proti ruské Černomořské flotile. V lednu 1918 ale vyrazily zpět do Středozemního moře a svedly bitvu s britskými loděmi u ostrova Imbros, kde bylo potopeno plavidlo Midilli, zatímco Yavuz Sultan Selim zničil několik britských plavidel, ovšem to už osmanské říši stejně zvonil umíráček. Loď přejmenovaná na Yavuz ale zůstala ve službě až do roku 1954 jako poslední bitevní křižník světa.
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