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Historici zjistili, že Brno bylo jediné město mimo Třetí říši, které mělo pod patronátem ponorku. Nesla
na přídi jeho znak s nápisem
Brno OE Brno sice leží ve vnitrozemí, ale to mu nebrání, aby mělo vlastní moře a ponorku. To první
je symbolické označení pro přehradu, to druhé bylo realitou za druhé světové války.
Podle nejnovějšího výzkumu historika Vlastimila Schildbergera z Moravského zemského
muzea, se jedna nacistická ponorka pyšnila na přídi právě znakem Brna. To se stalo jediným městem
mimo Třetí říši, které mělo pod patronátem ponorku. „Je to velmi neobvyklé, protože patrony ponorek
se stávala jen německá města," zdůraznil Schildberger.
Ředitel policie
Brno se k ponorce dostalo přes SS- Sturmbannführera Konrada Nussbauma, který byl od roku 1941
ředitelem brněnské kriminální policie. Jeho jedenadvacetiletý syn Heinrich sloužil na zaoceánské
ponorce U OE 209. Díky vazbám na Nussbauma přijela posádka do Brna v únoru roku 1943 na
družební návštěvu. „Zůstali osm dní na ozdravnémpobytu ," uvedl historik.
Z hlavního nádraží šli námořníci průvodem dnešní Masarykovou ulicí na Novou radnici. Tam
se jim dostalo slavnostního přivítání. „Posádka předala městu vlastnoručně vyrobený model své
ponorky," řekl Schildberger.
V dobovém článku se píše, že mužstvo na oplátku dostalo dary přiměřené tehdejší době.
Podle historika to mohly být třeba cigarety. A Brno zároveň převzalo nad ponorkou patronát.
Po pobytu na Moravě mužstvo 6. dubna 1943 vyplulo z německého přístavu Kiel na plavbu,
která měla trvat měsíc. Pustili se do vod severního Atlantiku.
To už ponorka nesla na přídi brněnský znak, nad kterým byl německý nápis Ve věrnosti a
víře. Po boku byl emblém s medvědem. Ten značil příslušnost k jedenácté flotile.
Sedmašedesát metrů dlouhému plavidlu velel kapitán Heinrich Brodda. „Pro svoji špatnou
povahu nebyl u německého námořnictva oblíbený," podotkl Schildberger a dodal, že ho přeřadili na
ponorku, protože tam Němci měli málo důstojníků.
Horší než letci
Ztráty námořníků byly obrovské, zahynulo jich až osmdesát procent. „Měli ještě horší šance než letci.
Když dostali zásah hlubinnou pumou, měli mizivou šanci na záchranu," uvedl historik František
Hanzlík z Univerzity obrany. Ponorka vyzbrojená čtyřmi předními a jedním zadním torpédometem,
měla v Severním ledovém oceánu přepadávat spojenecké konvoje.
Podle jiné verze byla vyslána na tajnou misi. Tou mělo být objevení vstupu do středu země.
„Němci byli okultisté a podle jedné z jejich teorií je zemědutá," vysvětlil odborník.
Po skončení války se prý objevil dopis, podle kterého ponorka vchod do středu země skutečně
našla. Avšak při zpáteční cestě se potopila.
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