Air Defence Ship

Indie se zařadila do nepočetné skupiny států schopných stavět letadlové lodě. Indické loděnice už pracují na nové letadlové lodi třídy ADS, která má vstoupit do služby v roce 2012.

Indie je nezpochybnitelnou námořní velmocí a její námořní síly hrají v oblasti Indického oceánu stále výraznější roli. Jejich význam značně posílí v roce 2010, kdy má vstoupit do výzbroje letadlový nosič Vikramaditya, tj. přestavěná ruská loď Admirál Gorškov (více v ATM č. 4/2005). Za další dva roky by jej měla doplnit další letadlová loď, tentokrát už indické výroby.

V mezinárodní spolupráci
Indie uvažovala o stavbě vlastní letadlové lodi už na přelomu 80. a 90. let. Předpokládalo se, že první nosič indické výroby vstoupí do služby v roce 2000, aby vytvořil náhradu britského plavidla Vikrant, jehož vyřazení bylo naplánováno na rok 1997. Stavba nové letadlové lodi měla začít v roce 1993 a měly se na ní podílet francouzské loděnice DCN. Projekt se však zpožďoval a odkládal. V roce 1997 byl skutečně vyřazen Vikrant, ale nová letadlová loď stále existovala jen na papíře. Jediným pokrokem bylo stanovení názvu projektu ADS (Air Defence Ship), který už připravovanému plavidlu zůstal.
Zásadní zlom přišel až v červnu 1999, kdy byl předložen zcela konkrétní návrh letadlového nosiče o výtlaku 32 000 tun. Šlo o loď principu STOBAR (Short Take‑Off But Arrested Reverse), tj. s krátkým startem letadel pomocí „skokanského můstku“ na přídi a přistáním pomocí brzdicích lan. V březnu 2002 byl tento plán poněkud přepracován. Výtlak se zvedl na 37 500 tun, ale hlavní rysy návrhu ADS se nezměnily. Současně bylo stanoveno, že loď má vstoupit do služby v roce 2012.
V roce 2004 indické námořnictvo uzavřelo kontrakt s italskými loděnicemi Fincantieri SpA o designu plavidla a asistenci při stavbě. Návrh ADS se skutečně pozoruhodně podobá italské lodi Conte di Cavour, kterou Fincantieri staví. Pro pohon ADS budou sloužit dvě plynové turbíny General Electric LM2500 o celkovém výkonu 80 MW. Licenčně je vyrobí indická společnost Hindustan Aeronautics, ale do trupu ADS je vestaví Fincantieri. Dále je známo, že některé funkční celky lodi jako hangáry nebo výtahy budou navrženy ve spolupráci s ruskými loděnicemi.

Prostor pro 30 letadel
Kanonovou výzbroj ADS mají tvořit čtyři 76mm zbraně OTO Melara Super Rapid. Hlavní palebnou sílu ale budou ukrývat vertikální odpalovací šachty pro řízené střely. Předpokládá se především použití indicko‑ruských protilodních střel BrahMos (více v ATM č. 3/2006) a raket protivzdušné obrany. O konkrétním typu však zatím rozhodnutí nepadlo; kromě ruských kompletů totiž připadá v úvahu rovněž evropský Aster nebo izraelský Barak. Předvedené makety ADS ukazují i rozsáhlou sestavu komunikačních systémů a senzorů včetně velkého 3D radiolokátoru.
ADS bude schopná zajistit operace až 30 letadel, z nichž 17 se vejde do podpalubního hangáru. Z letadel s pevným křídlem mají na palubě ADS sloužit zejména ruský MiG‑29K (MiG‑33) a námořní verze indického stroje Tejas LCA. Na ADS by mohly dosloužit i britské letouny Sea Harrier Mk.51/Mk.60. Vrtulníkový park ADS má zahrnovat indické stroje HAL Dhruv, britské Sea King Mk.42 a ruské Ka‑28. Včasnou výstrahu zajistí dvojice ruských Ka‑31. Standardně má z paluby ADS operovat 12 strojů s pevným křídlem a 12 vrtulníků včetně dvou Ka‑31.
Slavnostní zahájení stavby ADS se odehrálo 11. dubna 2005, kdy začalo řezání oceli. Spuštění na vodu by mělo přijít roku 2009 a vstup do služby je plánován na rok 2012. V té době už by ale měla probíhat stavba druhého, pokročilejšího nosiče třídy ADS. Vikramaditya a dvě plavidla ADS mají po roce 2018 představovat jádro indického válečného námořnictva.
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Předběžné údaje lodí třídy ADS
Posádka
1200-1500
Normální výtlak
37 500 t
Maximální výtlak
40 000 t
Celková délka
252 m
Celková šířka
58 m
Normální ponor
8,4 m
Max. rychlost
28 uzlů
Max. dosah
13 890 km
Vytrvalost
45 dní
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