Typ VII a třída S:
Výroba ponorek pro Hitlera a Stalina

Sovětsko-německá vojenská spolupráce v éře mezi světovými válkami představuje dobře známý fakt, ale nejčastěji se hovoří o tancích a letadlech, zatímco ostatní druhy techniky se opomíjejí. Poměrně málo se proto ví, že se takříkajíc jako „dvojčata“ zrodily také dvě významné třídy sovětských a německých ponorek.

Zřejmě se nedá realisticky čekat, že někdy bude překonán rekord, který drží německá ponorka Typ VII coby nejpočetnější třída ponorek v dějinách, protože německé loděnice postavily 703 exemplářů. Na počátku války však Hitlerovo loďstvo provozovalo jen překvapivě nízký počet ponorek a zaostávalo za mnoha dalšími zeměmi včetně Itálie a Sovětského svazu. Právě SSSR svého času stavěl ponorky relativně rychle, k čemuž paradoxně přispívala i pomoc německých inženýrů, jelikož úspěšná třída ponorek S vznikla na základě jejich práce a dá se považovat za vzdáleného příbuzného německých „sedmiček“. Počet postavených kusů sovětské třídy ale za známější německou ponorkou zaostal o celý řád, jelikož výrobní priority sovětského průmyslu se během války orientovaly jinak. Zároveň to však bylo právě plavidlo třídy S (a to kus S-13), jež se stalo bojově nejúspěšnější sovětskou ponorkou.

Důmyslné obcházení zákazů
Ponorky námořnictva císaře Viléma vykázaly za první světové války mimořádnou efektivitu a staly se příčinou velkých obav u zemí Dohody, které tudíž na poražené Německo uvalily tvrdé restrikce. Němci museli předat všechny svoje „U-booty“ vítězům a měli zakázáno stavět další, jenže vítězové jaksi zapomněli na vývojový potenciál německého průmyslu a nepožádali ani o technickou dokumentaci. Již krátce po skončení „Velké války“ se proto začaly podnikat kroky směřující k tajnému obnovení podmořské flotily. V Německu se sice ponorky stavět nemohly, tamním firmám však prakticky nic nebránilo poskytovat své znalosti zahraničním zákazníkům či budovat zahraniční pobočky. Kvalit německých ponorek si samozřejmě byla dobře vědoma řada zemí, jež o ně jevily zájem, a tak se už od poloviny 20. let rodily projekty nizozemských, italských, švédských i jiných ponorek, které ve skutečnosti vycházely z německých plánů a na jejichž stavbě se často podíleli němečtí inženýři. Také některé součásti pro ně leckdy vyráběly společnosti z Výmarské republiky. To vše dovolovalo získávat znalosti a zkušenosti a testovat technická řešení. Mezi společnosti založené s tímto účelem patřila též Ingenieurskantoor voor Scheepsbouw (IvS), jež působila v Nizozemí, avšak ve skutečnosti fungovala jako krycí firma pro německý podnik Deutsche Schiff- und Maschinenbau Aktiengesellschaft, známý také pod zkratkou Deschimag. O německé know-how se tehdy zajímalo též Španělsko, ve kterém vládl diktátor Primo de Rivera, jenž proto zahájil tajná jednání s Německem. Odtamtud záhy přijela delegace důstojníků (mezi nimi mj. později proslulý Wilhelm Canaris), jež nalezla i vhodného partnera, jímž se stal španělský průmyslník Horacio Echevarrieta. V jeho loděnicích v Cádizu se podle dokumentace od firmy IvS začala stavět nová ponorka E-1 a zajisté nepřekvapí, že se stavby účastnili němečtí odborníci a plavidlo užívalo řadu německých součástí. Výsledkem se stala velmi pokročilá ponorka, ve své době jedna z nejmodernějších na světě, s čímž ale velmi paradoxně kontrastuje její další komplikovaný osud.

Sovětská delegace ve Španělsku
Ponorka E-1 byla spuštěna na vodu 22. října 1930 a na začátku následujícího roku vyplula, ale španělské námořnictvo se k ní už moc nehlásilo. Diktátor Primo de Rivera totiž opustil funkci, vztahy s Berlínem ochladly a nová republikánská vláda upřednostňovala spíš britské ponorky. Aby toho nebylo málo, sám Echevarrieta byl z politických důvodů uvězněn, takže E-1 musela čekat až do roku 1934, než ji koupili Turci, v jejichž loďstvu následně sloužila jako TCG Gür. Už během své stavby a zkoušek ovšem přitahovala velkou pozornost ze zahraničí a do loděnic zavítalo mnoho delegací odborníků, mezi nimi i inženýři ze Sovětského svazu. Také ten v oné době řešil otázku ponorkového loďstva, byť se nacházel v odlišné situaci než Německo, neboť Moskvě chybělo přesně to, co Berlín naopak nabízel, totiž pokročilé konstrukce a technologie. Mocenský vzestup Josifa Stalina znamenal, že se sovětské loďstvo začínalo postupce odvracet od dosavadní koncepce síly, jež působila primárně v blízkosti pobřeží. Stalinovy ambice měly za následek větší investice do námořnictva, které mělo získat i rozsáhlé kapacity pro působení na světovém oceánu, což kromě bitevních a letadlových lodí a křižníků znamenalo také silnou ponorkovou flotilu. Potíž ale spočívala v tom, že SSSR postrádal vhodný design ponorek, jenž by těmto požadavkům odpovídal. „Ščuky“ (resp. ponorky třídy Šč) sice představovaly celkem podařenou konstrukci, ale vznikly zejména pro operace na mělkém Baltu a skutečné oceánské schopnosti neměly. Sovětský svaz se tudíž začal poohlížet za hranicemi a samozřejmě využil i své tajné vojenské spolupráce s Německem. Sovětská delegace v Cádizu zhlédla ponorku E-1, načež sovětští zástupci vyrazili do Haagu do sídla IvS a zahájili jednání s firmou Deschimag o poskytnutí technologií. Němci pro Sovětský svaz přepracovali design E-1 do varianty nazvané E-2. Dokumentace byla předána v roce 1933, a proto mohly v prosinci 1934 sovětské loděnice v Leningradu zahájit konstrukci dvojice prototypů. 

Produkce prvních exemplářů
Nezaháleli však samozřejmě ani Němci, neboť stavba plavidla E-1 představovala velmi cenné zkušenosti i pro ně samotné. To samé platilo i o jiných zahraničních ponorkách, např. o trojici finských plavidel třídy Vetehinen. Dá se říci, že všechny tyto třídy jasně navazovaly na design německých ponorek Typ UB III a UC III z první světové války, ovšem samozřejmě za využití novějších prvků a technologií. Plavidlo E-1 se tudíž vlastně stalo jakýmsi demonstrátorem pro nové německé třídy ponorek, na kterých se v přísném utajení pracovalo. Od počátku 30. let se totiž už i v samotném Německu stavěly ponorky, jež se označovaly jako Motorversuchsboote, tzn. „pokusné motorové čluny“. Z mnoha projektů a prototypů se jako nejperspektivnější jevil typ MVB VII, který již odpovídal střední oceánské ponorce. Ono římské číslo napovídá, že se nejednalo o nic jiného než o budoucí legendární „sedmičku“, přestože se zahájením stavby tak velkých plavidel se přece jen počkalo na změnu politické situace. Nacistický režim totiž okolo nového zbrojení dělal stále menší tajnosti, a proto se v prosinci 1935 začala stavět U-27, první ponorka Typ VII, resp. verze Typ VIIA. Stavbu realizovala firma Deschimag, ke které se poté u pozdějších exemplářů připojovaly též další německé společnosti. U-27 byla hotova skutečně rychle, protože spuštění na vodu proběhlo 24. června 1936 a již v srpnu téhož roku se plavidlo dostalo do služby. SSSR zpočátku postupoval pomaleji, jelikož jeho průmysl měl nižší úroveň a muselo se čekat na dodávky německých součástí. Nová třída oceánských ponorek se v SSSR označovala jako IX. série, případně písmenem N (německaja). První dva kusy N-1 a N-2 byly hotovy v září 1936 a od dubna 1935 se stavěl třetí exemplář N-3, který se ovšem výrazně lišil, neboť SSSR už se rozhodl pro domácí pohonnou soustavu, což si vyžádalo úpravu konstrukce s následkem zpoždění. Třetí kus byl tudíž hotový až v červenci 1938. Mezitím se změnilo také označení, protože od písmene N se přešlo k písmenu S (Sredňaja), tedy „střední“, v praxi však těmto plavidlům prakticky všichni říkali „Staliněc“.

Konstrukce a výrobci součástí
Plavidlo N-3, jež obdrželo nový název S-3, se tedy stalo vlastně prototypem nové verze, která se již obešla bez německých komponentů a označovala se také jako série IX-bis. Pochopitelně i v Německu se ponorky Typ VII nadále vylepšovaly, ačkoli základní konstrukce se neměnila, pro což koneckonců nebyl důvod. Německé „sedmičky“ a sovětské „esky“ spojovalo základní konstrukční řešení, jež kombinovalo ocelový tlakový trup a vnější lehký plášť, jenže zpočátku se lišila technologie výroby. Německo totiž od prvních ponorek používalo svařování, zatímco v SSSR se tlakový trup nejdříve nýtoval a ke svařování se přešlo až u pozdějších sérií. Vysoce důležitý prvek, který se otestoval už na E-1, představovala výborně řešená soustava balastních nádrží rozmístěných v přídi, po bocích i v zádi, což umožňovalo rychle měnit náklon ponorky, jež se proto dokázala neobyčejně rychle ponořovat i vynořovat. Pohonná soustava byla řešena konvenčně a kombinovala dieselové motory a elektromotory. V Německu se používaly hlavně diesely značky MAN, menšina ponorek dostala agregáty Germaniawerft. Hlavními dodavateli elektromotorů byly firmy AEG, BBC (Brown, Boveri & Cie) a Siemens-Schuckert. SSSR pro svoje ponorky počínaje exemplářem S-3 užíval domácí diesely 1D a elektromotory PG-72/35, jež vyráběl podnik Elektrosila. Mezi velké výhody třídy S oproti starším sovětským ponorkám patřilo velice moderní řešení celé elektrické sekce pohonné soustavy, tzn. generátorů, baterií a elektromotorů, zatímco u starších plavidel právě tyto prvky působily potíže. Také radiostanice a jiná spojovací zařízení překonávaly dosavadní sovětskou úroveň, za což SSSR (stejně jako u pohonu) vděčil zejména technologiím z Německa. Sériové výroby „esek“ se účastnilo celkově pět sovětských loděnic v Leningradě, v Nikolajavě a v Gorkém. Stavěly se v nich ponorky pro Baltskou, Severní a Černomořskou flotilu a vedle toho tam vznikaly součásti, které se vlakem posílaly do Vladivostoku, kde se montovala plavidla pro Tichomořskou flotilu. Ambice SSSR prokazuje fakt, že počet „esek“ měl přesáhnout stovku.

Verze německých „sedmiček“
Ve skutečnosti však byla dokončena jen zhruba polovina, konkrétně 56 kusů, protože rozsáhlý program stavby překazila německá invaze. Řada rozestavěných plavidel tak nebyla dokončena a později se již nepokračovalo, neboť konstrukce evidentně zastarala. V Německu vše nabralo takříkajíc opačný směr, protože výroba ponorek se stupňovala k až neuvěřitelnému tempu. Na kompletaci ponorek Typ VII se nakonec podílelo celkem šestnáct firem mj. v Brémách, Kielu, Hamburku, Emdenu, Gdaňsku, Wilhelmshavenu nebo Štětíně. Největší podíl si připsala firma Blohm und Voss, jejíž hamburské loděnice dodaly 181 „sedmiček“ verze VIIC. Tady je nutno alespoň krátce shrnout proces evoluce těchto plavidel. Počáteční varianta VIIA vznikla jenom v deseti kusech a následovalo 24 ponorek Typ VIIB, jež se vyznačovaly především zvýšeným plavebním dosahem, protože dostaly přídavné palivové nádrže. Obdržely i výkonnější motory a mohly vézt víc torpéd. Páteří podmořské flotily Kriegsmarine se ovšem staly ponorky verze VIIC, které se dodávaly od roku 1940 a na které připadá 568 z celkově 703 zhotovených kusů celé třídy „sedmiček“. Hlavní rozdíl představoval přidaný aktivní sonar a vedle toho proběhly menší konstrukční změny, kvůli nimž byla „céčka“ zhruba o dva metry delší, byť byla pořád o přibližně deset metrů kratší než sovětské „esky“. Ke zmíněnému počtu „céček“ lze přidat ještě 91 ponorek Typ VIIC/41, jejichž nové elektrické vybavení ušetřilo hmotnost, a proto se mohla použít silnější ocel k výrobě trupu, takže maximální hloubka ponoření činila až 300 m, kdežto u standardních „céček“ to bylo 250 m. Právě tento parametr náležel i mezi výhody německého designu proti sovětským ponorkám, jež se mohly bezpečně ponořit do hloubky jen cca 100 m. Třída S se ovšem mohla pochlubit o něco větší rychlostí, delším plavebním dosahem a větším počtem torpédometů, neboť nesla šest 533mm trubic, z nich dvě zadní, zatímco německé lodě měly standardně pět 533mm trubic, z nich jednu zadní.

Pouze dvě dochované ponorky
Němci ale zcela jednoznačně prokázali větší invenci, co se týče zdokonalování a experimentů. Sovětské „esky“ nesly po celu válku standardně tutéž hlavňovou výzbroj, a to 100mm kanon a 45mm protiletadlový kanon, zatímco na „sedmičkách“ se objevovala široká škála zbraní. Jako hlavní dělo se používal 88mm kanon, funkci protiletadlových prostředků však zastávaly různé kombinace rychlopalných kanonů kalibru 20 a 37 mm. Několik ponorek se dokonce používalo jako speciální „protiletadlové pasti“ na spojenecká hlídková letadla. Aby byl výčet verzí Typu VII úplný, uveďme ještě šest kusů prodlouženého provedení VIID, které se užívaly ke kladení min, a čtyři zásobovací ponorky Typ VIIF. Verze VIIE s novými diesely Deutz pak neopustila kreslicí prkno a nedošlo ani k uskutečnění dalších úprav „céčka“ zvaných VIIC/42 a VIIC/43, protože i navzdory kvalitám konstrukce bylo jasně, že se „sedmička“ blíží limitům potenciálu. Existující lodě se ale průběžně modernizovaly, takže kromě již zmíněné silnější protiletadlové výzbroje dostaly zejména snorkel, tedy zařízení umožňující provoz dieselů i pod hladinou. Ve stavbě „sedmiček“ se pokračovalo až do samého konce války, neboť Němci prakticky přestali stavět velké hladinové lodě a soustředili se pouze na ponorky, v jejichž výrobě se uplatňovaly zásady ministra Alberta Speera, mj. sestavování z prefabrikátů a standardizace dílů. SSSR měl odlišné priority, protože jeho průmysl se zaměřil na pozemní a leteckou techniku, takže ačkoli sovětské ponorky včetně „esek“ získávaly skutečně cenné bojové úspěchy, loďstvo jako celek nakonec hrálo v celém úsilí SSSR jen omezenou roli. Ponorky třídy S zůstaly ve službě do 50. let a dvě z nich pak získala Čína, do současnosti se však dochoval jenom jediný exemplář této třídy, a to S-56, která ve službách Severní flotily potopila čtyři německé lodě a kterou lze nyní zhlédnout ve Vladivostoku. Z více než sedmi stovek vyrobených německých ponorek Typ VII se rovněž dochovala pouze jediná, a sice U-995, jež potopila pětici sovětských plavidel a dnes slouží jako památník u města Laboe nedaleko Kielu.
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Srovnání parametrů ponorek Typu VII a třídy S

Typ VIIC
Třída S IX-bis
Standardní posádka
52 mužů
56 mužů
Výtlak na hladině
769 tun
856 tun
Výtlak pod hladinou
871 tun
1090 tun
Celková délka
67,20 m
77,75 m
Celková šířka
6,20 m
6,43 m
Standardní ponor
4,74 m
4,04 m
Výkon dieselů
2400 kW
1500 kW
Výkon elektromotorů
560 kW
410 kW
Max. rychlost na hladině
17,7 uzlů
19,5 uzlů
Max. rychlost pod hladinou
7,6 uzlů
8,8 uzlů
Max. plavební dosah
15 700 km
18 200 km
Max. operační hloubka
250 m
100 m
Sestava torpédometů
5×533 mm
6×533 mm
Ráže hlavního kanonu
88 mm
100 mm
Ráže PL kanonů
20 a 37 mm
45 mm
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