HMS Agincourt a HMS Erin:
Jak Britové zabavili lodě pro Osmanskou říši

Angažmá Turecka v první světové válce u nás není příliš známým tématem, mnoho se tu neví ani o příčinách jeho vstupu do konfliktu. Vysoce důležitou roli v něm sehrála kauza dvou bitevních lodí objednaných ve Velké Británii, jejichž zabavení poté značně přispělo k tomu, že v Turecku zvítězil proněmecký postoj.

V britském loďstvu sloužily za první světové války dvě bitevní lodě, které původně nevznikly na objednávku admirálů Impéria. Plavidla nazvaná Agincourt a Erin nosila zpočátku označení Sultan Osman I a Reshadiye, což napovídá, že byla vyrobena pro námořnictvo Osmanské říše. Ta hodně váhala se vstupem do konfliktu, z něhož se později stala první světová válka, a mezi jejími nejvyššími představiteli nepanovala shoda na tom, ke kterému z bloků se vlastně přidat. Britové ale nechtěně posílili turecké germanofily tím, když obě již téměř hotové lodě zabavili, neboť se báli, že by se Osmanská říše stejně přidala k Centrálním mocnostem a použila by své (tehdy opravdu špičkové) lodě proti námořnictvům Dohody.

Osmanská říše na válečném rozcestí
První světová válka bývá někdy charakterizována i jako konflikt, ve kterém šlo (přinejmenším zpočátku a některým účastníkům) o přerozdělení trhů a kolonií. Že je na tom hodně pravdy, to lze dokázat mj. na snaze evropských mocností si „předcházet“ Turecko, resp. Osmanskou říši, která váhala se vstupem do blížícího se konfliktu. Byla totiž hodně oslabena první balkánskou válkou a nemálo tureckých politiků se (a to zcela oprávněně) obávalo, že konflikt by mohl říši rozložit. Osmanská říše měla rozsáhlé hospodářské vazby na Velkou Británii a Francii, ovšem v posledních letech neobyčejně zesílila snaha Německa o ekonomické pronikání do Osmanské říše a jejích držav. Nejvýraznějším projevem byla stavba tzv. Bagdádské dráhy, tedy železnice spojující Berlín a hlavní město současného Iráku. Díky této trati by Němci mohli velice rychle dopravovat suroviny či zboží oběma směry, což by samozřejmě ohromně posílilo hospodářské propojení obou mocností. Němci nejprve nejevili mnoho zájmu o vojenské spojenectví, neboť jim připadalo, že nestabilní a zaostávající Osmanská říše jim nemá co nabídnout, ale německý císař Vilém II., jehož romantickou mysl možnost pronikání Německa do Orientu okouzlila, se postaral o změnu tohoto postoje. Londýn pozoroval „námluvy“ Viléma II. a sultána Mehmeda V. s rostoucí nelibostí, kupodivu však nepodnikal zase tak mnoho, aby je překazil. Přestože to z dnešního pohledu asi působí absurdně, na britské ambasádě v Istanbulu (Konstantinopoli) se tehdy nevyskytoval ani jeden zaměstnanec, jenž by uměl číst turecky! Němci se naopak hodně snažili naklonit si turecké představitele i veřejné mínění, mj. prostřednictvím novin, jež jim ve městě patřily. V názoru na válku a spojenectví však byly rozděleny i politické špičky. Ačkoliv titulární hlavou říše byl pochopitelně sultán, skutečnou moc měl od převratu v lednu 1913 tzv. triumvirát pašů. Jeho členy byli velkovezír (fakticky předseda vlády) a ministr vnitra Mehmed Talaat Paša, ministr války Ismail Enver Paša a ministr námořnictva Ahmed Džemal Paša. Dva první muži souhlasili s proněmeckou orientací Turecka, kdežto Džemal byl spíše přívržencem Dohody a nebyl si jist ani samotným vstupem do války.

Britové nabízí pomoc s loďstvem
Právě Džemal byl tedy v této době snad nejdůležitějším osmanským spojencem Britů, pro něž politické pozice Osmanské říše představovaly důležitý faktor ještě kvůli další věci. Koloniální říše Londýna totiž zahrnovala i miliony muslimů, kteří tureckého sultána dosud uznávali coby chalífu (tj. vůdce islámského společenství), takže nepřátelský postoj Turecka by mohl přinášet potíže. (Sultán potom opravdu vyhlásil džihád proti státům Dohody, ale odezva mezi muslimy byla dosti vlažná.) Britové tak nabídli Turkům pomoc s modernizací loďstva, jež bylo důležité jako nástroj obrany Dardanel a Bosporu (úžin spojujících Středozemní a Černé moře). Britové samozřejmě chtěli, aby úžiny ve válce zůstávaly otevřené pro plavidla Dohody a uzavřené pro Němce. V dubnu 1912 proto dorazil do Istanbulu britský admirál Arthur Limpus, který se ujal vedení britské vojenské mise a spolu se svými důstojníky poskytoval Turkům rady, týkající se především právě obrany úžin. A kromě toho se Velká Británie dohodla s Osmanskou říší, že jí dodá moderní bitevní lodě kategorie „dreadnought“, tj. vybavené těžkými kanony v otáčivých věžích a opatřené parními turbínami. V roce 1911 si Turci objednali plavidlo Reshad V, jež se pak mělo dočkat ještě sesterského plavidla, a v červenci 1912 se rozhodli koupit rozestavěnou loď, jež původně vznikla pro Brazílii. Ta byla zapletena do „námořních závodů“ s Argentinou a obě jihoamerické země se snažily získat co největší a nejpůsobivější bitevní lodě, a tak když si Brazilci objednali u Britů dvojici „dreadnoughtů“, Argentinci hned zareagovali objednáním dvojice plavidel v USA. Brazilci odpověděli zadáním na třetí bitevník jménem Rio de Janeiro, jenž byl v loděnicích Armstrong založen 14. září 1914. Měl být opravdovým trumfovým esem v oněch „závodech“ a s tímto určením byl v lednu 1913 spuštěn na vodu. Už záhy poté ovšem brazilskou ekonomiku zasáhly vážné problémy, bylo nutno šetřit výdaje a Brazílie se rozhodla kontrakt zrušit. V prosinci 1913 proto rozestavěnou loď za 2,75 milionů liber odkoupili Turci, od kterých potom dostala nové jméno Sultan Osman I.

Bitevní monstrum se sedmi věžemi
Plavidlo opravdu nezapřelo úlohu, pro kterou bylo původním zadavatelem objednáno. Jednalo se o nejdelší bitevní loď, kterou do té doby Britové postavili, protože na délku měřila bezmála 205 m. Nejvíce impozantní však nebyly její rozměry, nýbrž výzbroj. Britové už tehdy stavěli i lodě vyzbrojené děly ráže 13,5 palce (343 mm), později nazývané také „super-dreadnoughty“, zatímco Sultan Osman I měl dosud děla ráže „jen“ 12 palců (305 mm), mimořádný byl ovšem jejich počet. Loď totiž nesla sedm věží po dvou zbraních, takže se mohla chlubit čtrnácti děly. Navíc samy tyto zbraně byly konstrukčně nezvyklé, neboť zbrojovka Armstrong speciálně pro tuto loď vyvinula nové dělo Typ W umístěné na lafetě jménem Special. Pokud předchozí typy děl potřebovaly na ovládání relativně složitý převodový systém, u nové zbraně byl použit jiný, podstatně jednodušší způsob, u něhož na všechny operace stačila jediná páka. Na přídi lodě se nalézaly dvě věže mířící vpřed, uprostřed lodě byly další dvě věže (jedna mířící vpřed a druhá vzad) a konečně vzadu tři věže (jedna směřující vpřed a dvě vzad). Orientace věží dovolovala, aby všech sedm vypálilo naráz, což představovalo opravdu úchvatný pohled. Děla mohla pálit granáty o hmotnosti zhruba 385 kg na vzdálenost přes 18,6 km. Coby sekundární výzbroj nesl bitevník rovněž dvacet 6palcových (152mm) děl, dva 3palcové (76mm) protiletadlové kanony a tři torpédomety. Za impozantní arzenál se ovšem zaplatilo pancířem, jenž byl výrazně slabší než u lodí stavěných pro Royal Navy. Zatímco trupový pás většiny britských plavidel měl sílu 12 palců (305 mm), v případě plavidla Sultan Osman I to bylo pouze 9 palců (229 mm); slabší bylo také pancéřování věží a barbet, které na nejtenčích místech činilo jen 3 palce. Navíc měla loď málo vodotěsných přepážek, neboť Brazilci si nepřáli snižování komfortu posádky. Pohon zajišťovaly čtyři parní turbíny Parsons s 22 kotli Babcock & Wilcox, jejichž výkon činil okolo 34 000 koní a stačil na maximální rychlost 22 uzlů.

Kombinace prvků z několika tříd
Jestliže Sultan Osman I byl původně stavěn pro Brazilce, zadavateli lodě Reshad V byli přímo turečtí admirálové. V roce 1911 byly objednány dva kusy, po balkánské válce však byly nutné úspory, takže v roce 1913 byl druhý kus (nazývaný Reshad-i-Hamiss) zrušen a pokračovalo se jen s prvním, jenž dostal nový název Reshadiye. Konstrukčně šlo o úpravu britské třídy Orion, ale s integrováním některých prvků z pozdějších tříd King George V a Iron Duke, takže je loď oprávněně považována za samostatnou třídu. Odlišovala se zejména kratším a širším trupem a kromě toho nesla i silnější výzbroj. Bitevníky třídy Orion, vlastně první „super-dreadnoughty“ Royal Navy, měly jako primární arzenál deset děl ráže 13,5 palce (343 mm) a coby pomocnou výzbroj šestnáct děl ráže 4 palce (101 mm), kdežto pomocná výzbroj plavidla Reshadiye měla kalibr 6 palců (152 mm). Kromě toho nesl bitevník dva 3palcové protiletadlové kanony a čtyři torpédomety. Deset hlavních děl v pětici věží (z toho dvě přední mířily vpřed a tři zadní vzad) mohlo vystřelovat granáty o hmotnosti 635 kg na vzdálenost přesahující 21,7 km. Jestliže byla základní konstrukce plavidla blízká třídě Orion a výzbroj se podobala třídě Iron Duke, pak její pancéřování zhruba odpovídalo třídě King George V. Podobně jako u bitevníků stavěných pro Royal Navy měl trupový pás max. tloušťku až 12 palců, kdežto pancíř barbet a věží dosahoval tloušťky 10 až 11 palců. V čem ovšem plavidlo pro turecké loďstvo zřetelně zaostávalo, to byl ohled na pohodlí osádky, jemuž Turci prostě nepřikládali zdaleka takový význam jako Britové (a o to větší byl kontrast s plavidlem Sultan Osman I, které evropské standardy naopak značně překračovalo). O pohon plavidla se staraly čtyři turbíny Parsons s 15 kotli Babcock & Wilcox, jež dodávaly výkon 26 500 koní a zajišťovaly max. rychlost 21 uzlů. Loď Reshadiye se začala stavět 1. srpna 1911 a na vodu byla spuštěna 3. září 1913. S ohledem na postoje muslimů vůči alkoholu nebylo ke křtu použito šampaňské, ale růžová voda.

Churchill prosazuje zabavení lodí
Turci posléze znovu změnili názor a pro Reshadiye přece jen objednali i sesterskou loď, jež se začala v loděnicích Vickers stavět v dubnu 1914. To už ale zbývalo do vypuknutí války jenom několik měsíců a Britové byli stále více znepokojeni sbližováním Osmanské říše s Němci, což by mohlo docela dobře vést i k tomu, že by dvě špičkové bitevní lodě britského původu mohly nakonec sloužit i k uzavření Dardanel a Bosporu pro plavidla Dohody. Dne 28. července 1914 zaútočila rakousko-uherská armáda na Srbsko, následovala sekvence mobilizací a vyhlašování válečného stavu a během několika dnů se Evropa ocitla ve válce. Turecko vyhlásilo neutralitu, byť bylo už takřka jisté, že nakonec do konfliktu vstoupí. Již v onen den útoku na Srbsko však britský První lord Admirality Winston Churchill na zasedání vlády navrhl, aby byly „turecké“ lodě minimálně zadrženy ve Velké Británii (takto by se zabránilo jejich použití proti Dohodě), popř. rovnou zabaveny pro potřeby Royal Navy. Někteří ministři sice dali najevo pochybnosti o legalitě takového kroku a obavy z reakce Turecka, avšak Churchill prosadil svou a 31. srpna nařídil britský kabinet zabavení obou bitevníků. Ty byly 2. srpna 1914 formálně převedeny do Royal Navy, avšak teprve dne 3. srpna o tom Britové oficiálně informovali Turecko, kde se to okamžitě stalo předmětem velikého pobouření. Část financí na pořízení lodí totiž byla získána prostřednictvím celonárodní sbírky, takže rozhořčení cítili nejen politici, ale i veřejnost, jež se cítila vlastně okradena. Nálady se změnily jasně ve prospěch Německa, s nímž pak Osmanská říše navázala tajné spojenectví. Na krok Britů se rozhodla zareagovat posílením svého loďstva právě s podporou Němců. 11. srpna 1914 tak dorazila do Istanbulu dvě německá plavidla, a to bitevní křižník SMS Goeben a lehký křižník SMS Breslau. O pět dní později byla obě (včetně posádek) zařazena do tureckého námořnictva pod jmény Yavuz Sultan Selim a Midilli a jejich velitel admirál Wilhelm Souchon se pak stal velitelem celého tureckého loďstva. Dne 29. října 1914 provedly tyto lodě útok na Oděsu, načež Rusko vyhlásilo válku Osmanské říši, jež se tak konečně ocitla ve válce, která vedla k jejímu rozpadu.

Válečné angažmá dvojice bitevníků
Obě zabavené lodě v Royal Navy samozřejmě dostaly nová jména. Sultan Osman I se nazýval HMS Agincourt, kdežto z Reshadiye se stala HMS Erin. Obě lodě prošly i určitými úpravami, potřebnými pro jejich službu pod britskou vlajkou. Plavidlo HMS Agincourt zejména pozbylo obrovský vyvýšený můstek a z HMS Erin byl odmontován nápadný třínohý stěžeň, který měla i první loď, ovšem z té zmizel až v roce 1916. Velmi pikantní je fakt, že na obou plavidlech se původně nacházely „turecké“ záchody, jež bylo nutno nahradit „evropskými“ toaletami. HMS Erin prodělala i další přestavby, které poněkud zlepšily nízké pohodlí pro posádku, nikdy však nedosáhla plného standardu britského námořnictva. Bitevník HMS Agincourt představoval po této stránce naprostý opak, jelikož z brazilského zadání vyšla „luxusní“ loď, v níž se (kvůli již zmíněnému odstranění řady přepážek) nalézala např. důstojnická jídelna dlouhá 26 m, zdaleka největší v celém britském loďstvu. Díky téměř „přepychovým“ podmínkám se lodi přezdívalo „Gin Palace“, což byla slovní hříčka vycházející ze jména (Agincourt, „Gin Court“), ale slabý pancíř plavidla způsobil, že mezi námořníky nikdy nebylo příliš oblíbené. Jako zajímavost lze dodat, že kvůli velice neobvyklému počtu sedmi věží dostaly věže neoficiální přezdívky podle dní v týdnu (první věž na přídi byla „Sunday“ a poslední na zádi „Saturday“). Během války se rozšířil arzenál HMS Erin, do kterého přibyly protiletadlové kanony ráže 57 mm, kdežto HMS Agincourt obdržela přídavné pancéřové desky chránící podpalubní zásobníky munice. K tomu došlo po námořní bitvě u Jutska, ve které Britové ztratili několik lodí právě kvůli nedostatečné ochraně muničních skladů. Této bitvy se obě popisované lodě zúčastnily, avšak nesehrály v ní významnější úlohu. Plná salva HMS Agincourt prý znamenala nezapomenutelný zážitek, není však prokázáno, že by dělo některé z lodí docílilo třeba jenom jediného zásahu! Oba bitevníky poté sloužily dále, ovšem do boje už nezasáhly. HMS Agincourt v roce 1921 opustila službu a byla přestavována na zásobovací loď, avšak tyto práce byly brzy zastaveny a v roce 1922 byla obě „turecká“ bitevní plavidla prodána k sešrotování.
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Parametry bitevní lodě HMS Agincourt
Posádka: 1115 důstojníků a mužstva
Standardní výtlak: 28 300 tun
Plný výtlak: 31 360 tun
Celková délka: 204,7 m
Celková šířka: 27,2 m
Plný ponor: 8,23 m
Výkon turbín: 25 000 kW
Max. rychlost: 22 uzlů
Max. dosah: 4500 námořních mil (8334 km) při 10 uzlech
Max. pancíř: pás 229 mm, věže 305 mm, paluba 63 mm
Děla: 14×305 mm, 20×152 mm, 2×76 mm
Torpédomety: 3×533 mm

Parametry bitevní lodě HMS Erin
Posádka: 1070 důstojníků a mužstva
Standardní výtlak: 27 940 tun
Plný výtlak: 30 740 tun
Celková délka: 170,5 m
Celková šířka: 27,9 m
Plný ponor: 8,66 m
Výkon turbín: 20 000 kW
Max. rychlost: 21 uzlů
Max. dosah: 5300 námořních mil (9815 km) při 10 uzlech
Max. pancíř: pás 305 mm, věže 280 mm, paluba 76 mm
Děla: 10×343 mm, 16×152 mm, 2×76 mm
Torpédomety: 4×533 mm
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