Duel: Válečníci Atlantiku:
Posádky lodí Royal Navy a Kriegsmarine

Žádná země na světě se nemohla a vlastně pořád nemůže chlubit námořnictvem s tradicí na úrovni Royal Navy. Hned první námořní boje ve druhé světové válce ale potvrdily, že samotná tradice nestačí a že německé loďstvo dokáže být skutečně důstojným soupeřem, ačkoli se také potýkalo s personálními problémy.

Britské Královské námořnictvo si v meziválečné éře zachovalo svůj elitní status, služba v něm představovala velikou prestiž a k dispozici byl také propracovaný systém záloh, avšak loďstvo jako celek trpělo spoustou problémů, jež většinou vycházely z nedostatečného poučení z první světové války. Německá Kriegsmarine se naopak poučila více než dobře a rovněž vystupovala jako výběrová složka, meziválečné podmínky ji však také částečně limitovaly a potřeba rychlé expanze se odrážela v poklesu kvality personálu. Na samém počátku války si ovšem Německo vedlo na hladině oceánů více než působivě, zatímco na papíře daleko silnější Royal Navy bylo nuceno přiznávat chyby a měnit své zavedené postupy.

Propracované struktury záložníků
Když v září 1939 vypukla válka, personál Royal Navy čítal okolo 119 000 námořníků v užším smyslu a 12 000 příslušníků námořní pěchoty. Tyto počty se však začaly zvyšovat, protože do činné služby se začali povolávat i záložníci. V tomto smyslu mělo britské námořnictvo zřejmě nejlepší systém doplňování na světě, jelikož se mohlo spoléhat na hned tři struktury rezervistů různé úrovně podle toho, co situace vyžadovala. RFR (Royal Fleet Reserve) zahrnovala muže, kteří odešli z aktivní služby a vesměs už byli příliš staří pro bojovou činnost na moři, avšak za války byli k dispozici a mohli nastoupit na pozice na souši, což dovolilo vyslat mladší ročníky do boje. Do RNR (Royal Naval Reserve) náleželi profesionální námořníci, kteří běžně sloužili na obchodních a rybářských lodích a prodělali základní výcvik u válečné flotily, a proto mohli téměř ihned nastoupit do služby. Třetí záložní organizací byla RNVR (Royal Naval Volunteer Reserve), kam patřili muži, kteří u loďstva dobrovolně prodělali základní výcvik a za války se stávali pomocnou silou. Kromě toho byly pochopitelně zahájeny i povinné odvody a tito muži byli v Royal Navy vedeni pod zkratkou HO (Hostilities Only), neboť se s nimi počítalo jenom po dobu trvání války, bylo však příznačné, že námořnictvo i tak bralo pouze ty, kteří u odvodu o službu v Royal Navy výslovně projevili zájem. V podstatě tak bylo nemožné, aby se na lodě Jeho Veličenstva dostal coby námořník někdo, kdo o to nestál, jenže vzhledem k prestiži, jaké se tato složka těšila, o posily nikdy nebyla nouze. Loďstvo dosud stavělo na své dlouhé tradici elitního „klubu gentlemanů“, ačkoli válečné podmínky pochopitelně znamenaly, že se sociální struktura dramaticky změnila. To napoví i prosté číslo, že oněch počátečních 119 000 mužů se do roku 1945 rozrostlo na počet bezmála 710 000 osob, takže oni předváleční „gentlemani“ už představovali jen malou, byť stále velmi vlivnou menšinu.

Kariéra důstojníka v Royal Navy
Onen vliv byl mj. následkem skutečnosti, že se námořnictvo dlouho odmítalo vzdát tradičního systému získávání důstojníků. Kariéra budoucího velitele totiž zpravidla začínala už kolem 13 let, kdy britský chlapec jako kadet přišel do Britannia Royal Naval College v Dartmouthu, ale přibývalo i takových, kteří nastoupili až okolo 17 let. V roce 1942 si však Royal Navy muselo přiznat, že tento systém nedokáže dostatečně rychle doplňovat ztráty, protože v té době prostě už nemělo dostatek velitelů z aktivní služby či z RNR. To logicky způsobilo nárůst důležitosti dobrovolníků z RNVR, takže na konci války pocházelo z této původně pomocné složky okolo 88 % všech důstojníků loďstva. Žádný z nich se sice nestal kapitánem velké válečné lodě, tzn. letadlové či bitevní lodě nebo křižníku, ovšem úplně běžně už veleli torpédoborcům, fregatám a korvetám. To velmi kontrastovalo s první světovou válkou, v níž záložní důstojník neměl na povel nic většího či důležitějšího než člun nebo remorkér. Záložníci se tak kromě velitelských funkcí dostávali též na specializované pozice, jako byli letci a posádky ponorek. Mnoho mužů o tuto službu stálo i kvůli vyššímu platovému hodnocení. Válečná situace pochopitelně vedla i k výrazně rychlejšímu povyšování mužů bez ohledu na původ. Předválečné Royal Navy trpělo v tomto směru velkou nepružností, neboť i schopní poddůstojníci ve speciálních funkcích (mj. strojníci, dělostřelci, obsluhy torpédometů apod.) museli na postup čekat velmi dlouho, kdežto „gentlemani“ z Dartmouthu stoupali po kariérním žebříčku daleko hladčeji. Před válkou proto nikoliv nepodstatná část (asi třetina) námořníků jaksi pozbývala iluze a odcházela do civilu po završení standardních dvanácti let, aniž služební poměr prodloužila. Válečná situace to ovšem zásadně změnila, a přestože se námořnictvo svých tradicí vzdávalo velmi neochotně, nouze ho zkrátka donutila k větší personální otevřenosti a flexibilitě.

Od Reichsmarine ke Kriegsmarine
Také Reichsmarine, tedy námořnictvo německé Výmarské republiky, se pokládalo za opravdu elitní složku. Ačkoliv německá flotila pochopitelně neměla tak dlouhou a bohatou tradici jako ta britská, hodně těžila ze své pozice za první světové války, v níž si mohla nárokovat spoustu působivých vítězství (včetně stále sporné bitvy u Jutska). Stejně jako pro další složky také pro Reichsmarine platilo, že ji omezovala Versailleská smlouva a často i nedostatek financí, který pramenil z hospodářské krize, značně paradoxním výsledkem těchto faktorů však byla vysoká kvalita personálu. Smluvní omezení počtu příslušníků totiž znamenalo, že si loďstvo muselo a mohlo pečlivě vybírat, kdežto hospodářská krize způsobila, že do Reichsmarine chtěla zamířit řada mladých Němců, pro něž to byla šance na slušné živobytí. Když se tedy v roce 1933 ujali moci nacisté, měli na moři k dispozici složku sice početně malou, zahrnující jen kolem 15 000 osob, ale zato opravdu výborně vycvičenou. Podobně jako v případě pozemní armády tak byla nová Kriegsmarine schopna zahájit rychlou expanzi, neboť prakticky každý její příslušník měl přinejmenším úroveň poddůstojníka a většina poddůstojníků měla výcvik, který jim dovoloval záhy postoupit mezi důstojníky. Navzdory tomu i navzdory zavedení povinné vojenské služby v Německu (1935) zůstávalo námořnictvo nejmenší ozbrojenou složkou a stále si zakládalo na svém výběrovém charakteru a (což nacistické vedení dosti iritovalo) na historických tradicích. Sám Hitler prý měl prohlásit, že má „nacionálně socialistické letectvo, reakcionářskou armádu a křesťanské námořnictvo“, čímž narážel na to, že Kriegsmarine byla ze všech složek nejméně indoktrinována politikou režimu. Bez ohledu na to ale námořnictvo samozřejmě nemálo těžilo z postupující militarizace německé společnosti, takže mohlo např. trvat na tom, aby měl každý nový uchazeč disciplínu z RAD (Říšské pracovní služby).

Omyly a realita výcviku a služby
Zájemce o službu v Kriegsmarine musel mít věk mezi 17 a 23 roky a bezvadný zdravotní stav, žádal se i čistý trestní rejstřík a dokončené základní školní vzdělání. Jistě ovšem nepřekvapuje prioritní zájem námořnictva o muže s odborným vzděláním, jako byli mechanici či elektrikáři. Také proto (nejspíš poněkud v rozporu s intuitivním očekáváním) směřovala do námořnictva i spousta mladých Němců z vnitrozemí, resp. z regionů sice bez delší námořnické tradice, jenže zato s rozvinutým průmyslem. Vedle toho mezi německými mladíky panovalo přesvědčení, že Kriegsmarine má méně tvrdý výcvik než pozemní Heer a že tam panuje trochu vyšší tolerance vůči přestupkům. Onen druhý předpoklad byl vcelku správný, jelikož námořnictvo se opravdu vyznačovalo určitým rovnostářstvím a sklony přehlížet problémy u schopných příslušníků, ale představa o méně náročném výcviku byla zcela mylná. Koneckonců základní nástupní výcvik, jímž musel projít každý nový voják, byl shodný pro všechny ozbrojené složky, a tak i budoucí člen Kriegsmarine musel dokonale zvládat fungování v pěším družstvu a zacházení s puškou a kulometem. Teprve poté nastoupil na školní loď, kde se učil základům námořnického řemesla, a následoval specializovaný výcvik. Ti schopní mohli relativně rychle postoupit i na velitelské funkce, protože expandující Kriegsmarine potřebovala více poddůstojníků i důstojníků, ovšem u odvedenců to občas bylo na úkor kvality. Válka logicky způsobila další zkracování výcviku, takže pokud „předválečný“ důstojník měl za sebou nejčastěji čtyři až pět roků přípravy, u těch pozdějších to nakonec byla doba ani ne poloviční. Rezervy v doslovném smyslu Kriegsmarine neměla, do služby se však hlásilo mnoho námořníků z obchodních a rybářských plavidel, kteří měli hodnotné zkušenosti. Někteří se poté stali i úspěšnými válečnými kapitány, ačkoli ani oni samozřejmě nemohli porážce Německa na moři zabránit.
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Námořník Royal Navy
Základní výcvik: 6 měsíců
Speciální výcvik: 6 měsíců
Vzdělání důstojníka: 3 až 4 roky
Posádka torpédoborce: 135 až 225 mužů
Posádka křižníku: 470 až 885 mužů

Námořník Kriegsmarine
Základní výcvik: 5 měsíců
Speciální výcvik: 4 měsíce
Vzdělání důstojníka: 2 až 3 roky
Posádka torpédoborce: 200 až 330 mužů
Posádka křižníku: 850 až 1550 mužů

Dva odlišné personální přístupy
Royal Navy i Kriegsmarine se profilovaly jako výběrové a elitní složky, toto východisko však poněkud paradoxně vedlo k personálním doktrínám, které lze s určitým zjednodušením popsat jako téměř protikladné. Royal Navy velmi čerpalo z „gentlemanské“ tradice, jež však vedla ke značné rigiditě, jelikož logicky preferovala důstojnické kadety z „dobrých rodin“ a omezovala kariérní postup prostých mužů a poddůstojníků. Royal Navy se poté dostalo do situace, kdy se jeho předválečné rezervy velitelů v důsledku válečných ztrát prostě vyčerpaly. Teprve to mělo za následek větší otevřenost. V případě Kriegsmarine to bylo takříkajíc opačně, jelikož situace v předválečném Německu dovolila tehdejší Reichsmarine vybudovat skvělý námořnický sbor, ale potřeba rychlé expanze ve druhé polovině 30. let vedla k příliš rychlému povyšování i těch mužů, kteří na to ještě nebyli připraveni. Obě námořnictva z toho sice vyvodila poučení, jenže válečná situace umožnila Německu využít tato poučení v praxi jen omezeně. Royal Navy totiž dokázalo překonat personální krizi a začalo dávat vyšší šance záložním důstojníkům, avšak na německé straně byla Kriegsmarine ve svých možnostech stále více omezována. Nakonec už se její lodě vydávaly na moře pouze výjimečně a z jejich posádek se začaly vytvářet jednotky, od nichž se žádala účast v zoufalých obranných bojích na zemi. Muži z Kriegsmarine tedy dostali možnost využít svůj základní pěší výcvik a některé tyto jednotky si vedly víc než dobře, avšak to už samozřejmě nemohlo na situaci Třetí říše mnoho změnit. Kriegsmarine byla nepochybně velmi kvalitní a efektivní složkou, jejíž muži v naprosté většině statečně plnili svou povinnost, a tudíž mohli po určitou dobu čelit i silnější Royal Navy, avšak nakonec se přece jen projevily vyšší schopnosti britského námořnictva, byť bylo příznačné, že se tak stalo až poté, co Britové sáhli k zásadním změnám v personální politice loďstva.
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