Duel: USS Arizona vs. B5N Kate:
Americké lodě v japonských zaměřovačích

Bomby a torpéda japonských letounů, jež útočily na Pearl Harbor, se postaraly i o zkázu bitevní lodě Arizona, jednoho ze symbolů této bitvy. Někdy se tvrdí, že Arizona už stejně byla skoro „na odpis“, nesporným faktem však je, že její sesterské plavidlo Pennsylvania bojovalo téměř až do japonské kapitulace.

Jak známo, nálet na Pearl Harbor uskutečnily tři hlavní typy japonských letounů, a sice stíhací A6M, střemhlavé bombardéry D3A a torpédové B5N, jímž se podle spojeneckého kódu říkalo Zero (původně Zeke), Val a Kate. Ve své době patřily na technickou špičku, ačkoli každý měl i důležité slabiny. Na počátku války v Pacifiku si každopádně připisovaly obrovské úspěchy, a proto do seznamu jejich obětí náleží též lodě ztracené na základně Pearl Harbor, z nichž pořád určitě nejznámější je bitevní plavidlo USS Arizona.

Druhá „standardní“ bitevní třída
Když Amerika v roce 1917 vstupovala do první světové války, vlastnila několik tříd bitevních lodí kategorií „dreadnought“ a „super-dreadnought“. Do druhé z nich náležely dvě třídy, které zároveň představovaly počátek vývojové linie tzv. standardních bitevních lodí, jež se nakonec skládala z celkově pěti tříd. Ty nesly jména Nevada, Pennsylvania, New Mexico, Tennessee a Colorado. Všechny spojovalo mj. to, že dosahovaly rychlosti okolo 21 uzlů, při ekonomičtější rychlosti měly maximální dosah cca 8000 námořních mil (15 000 km), nesly čtyři dělové věže a disponovaly pancéřováním podle filozofie „všechno nebo nic“. Ta v podstatě zareagovala na koncepci výzbroje „dreadnoughtů“, které nesly zejména baterie těžkých děl pro palbu na delší vzdálenosti, zatímco děla menších ráží byla výrazně zredukována. Na základě toho se dospělo k závěru, že nemá příliš smysl na lodě montovat středně silný pancíř proti lehčím dělům, která se při bitvách uplatní jen omezeně. Životně důležité části lodě měly dostat pancíř o maximální možné tloušťce, aby byly chráněny proti těžkým dělům, ale ostatní části měly mít pancíř slabý nebo prakticky žádný. Tímto způsobem proto byly zkonstruovány i dva „super-dreadnoughty“ třídy Pennsylvania, které měly navázat na lodě třídy Nevada, které byly důležité i tím, že jako první americké bitevní lodě měly jen mazutové vytápění kotlů (tj. nevyžadovaly uhlí). Jestliže ovšem třída Nevada měla deset děl ráže 14 palců neboli 356 mm (a to dvě věže po dvou a dvě po třech), tak nová třída se už měla pochlubit dvanácti zbraněmi stejného kalibru. Kromě toho se na plavidle nalézalo 22 víceúčelových děl ráže 5 palců (127 mm), dále čtyři kanony ráže 76 mm a dva torpédomety ráže 533 mm. Nejsilnější pancéřování nesly dělové věže, kde síla oceli činila až 18 palců (457 mm), kdežto většina trupu dostala pancéřování silné max. 8 palců (203 mm) a tloušťka paluby činila pouze 3 palce (76 mm). Zejména ono poslední číslo poté sehrálo důležitou úlohu při zkáze druhého z plavidel této třídy.

Dvě lodě pod japonským útokem
První plavidlo dostalo název BB-38 Pennsylvania a stavba začala 27. října 1913, na vodu bylo spuštěno 16. prosince 1915 a do služby bylo zavedeno 12. června 1916. S přibližně půlročním odstupem následovala druhá loď BB-39 Arizona, která se stavěla od 16. března 1914, na vodu se dostala 19. června 1915 a do výzbroje US Navy vstoupila 17. října 1916. Ve chvíli, kdy byl vyhlášen válečný stav mezi USA a Centrálními mocnostmi, se tak jednalo o nejnovější bitevní lodě americké flotily. Do první světové války ovšem již reálně nepromluvila ani jedna a jejich služba v meziválečném období byla dost jednotvárná. Operovaly zejména v Karibském moři a Tichém oceánu a na konci 20. let prodělaly modernizaci, při níž byl zredukován počet 127mm kanonů původního provedení a byly instalovány nové zbraně shodné ráže proti letadlům, které nahradily staré 76mm kanony. Loď Pennsylvania dostala ve 30. letech i radar RCA CXAM-1. Obě plavidla byla následně převelena do havajského přístavu Pearl Harbor. Začínalo se mluvit o vyřazení této v zásadě už zastaralé třídy, když přišel překvapivý útok Japonců. Arizona byla v té chvíli zakotvena v tzv. aleji bitevních lodí, kdežto loď Pennsylvania se nalézala v suchém doku, kde byla daleko lépe chráněna. Její zbraně téměř ihned zahájily palbu na útočníky, kteří provedli několik náletů na dok, ovšem navzdory ztrátám v posádce (nejméně patnáct mrtvých) utrpěla jen povrchové poškození od jediné pumy. Daleko hůř dopadla Arizona, kterou zasáhlo nejméně jedno torpédo a okolo osmi pum, z nichž nejdůležitější ale byla jedna, která prorazila slabě pancéřovanou palubu na přídi a vybuchla ve skladišti munice, načež se Arizona potopila s víc než 1100 námořníky. Byly vyzvednuty dvě dělové věže, ale zničený trup zůstal na místě, aby byl nad ním později vztyčen památník. Opravená a zmodernizovaná Pennsylvania se záhy zapojila do bojů a účastnila se mj. bitev o ostrovy Makin, Kwajalein, Saipan, Guam či Wake a 12. srpna 1945 utrpěla poškození u Okinawy. Po válce ještě posloužila coby cíl při atomových zkouškách a službu definitivně opustila až v roce 1948.

Rychlost a dolet na úkor pancíře
Bomby, které zlikvidovaly Arizonu, shodily japonské stroje Nakajima B5N2, v kódu spojenců nazývané „Kate“ a představující tehdy zřejmě nejlepší palubní torpédové letouny světa. Jejich specifikace zadalo japonské loďstvo roku 1935. Vývoj letadla vedl Katsuji Nakamura, v lednu 1937 vzlétnul první prototyp a brzy se rozběhla sériová produkce první verze B5N1. Ta mohla téměř okamžitě zasáhnout do bojů v Číně, kde se však projevilo, že obecně povedený stroj má i určité nedostatky. Přesně totiž odpovídal tehdejší základní japonské konstrukční filozofii, jež kladla na první místo rychlost a dolet palubních strojů, a to na úkor pancéřové odolnosti, která byla u některých typů až absurdně nedostatečná. To se týkalo i B5N1, v němž nebyla tříčlenná osádka (pilot, velitel a konečně radista a střelec v jediné osobě) chráněna pancířem, ten chyběl také na palivových nádržích, takže letoun se ukázal jako velmi zranitelný. Japonské velení ale odmítalo instalaci pancíře, který by logicky snížil rychlost a dolet, a proto padlo rozhodnutí se orientovat na další zvětšení rychlosti. Předpokládalo se, že po instalování silnějšího motoru se podaří stíhačům protivníka zkrátka uletět. Původní motor Nakajima Hikari byl proto nahrazen výkonnějším motorem Nakajima Sakae-11, jenž si získal slávu hlavně coby pohonná jednotka prvních verzí slavné stíhačky Mitsubishi A6M čili „Zero“. Kromě toho byla poněkud zlepšena aerodynamika, a ačkoliv se výkony ve skutečnosti zvýšily jen málo, přešlo se potom v sériové výrobě právě na tuto zdokonalenou verzi nazvanou B5N2. Vedle nedostatečné ochrany vadil i fakt, že stroj měl slabou obrannou výzbroj, kterou tvořil pouze jediný 7,7mm kulomet Typ 92, což byla v podstatě kopie staré britské zbraně Lewis. Nalézal se v zádi kabiny a obsluhoval jej třetí člen osádky. Některé letouny B5N1 nesly dvojici kulometů Typ 97 stejné ráže v křídlech, ale tento prvek byl později odstraněn. Primární výzbroj B5N2 představovalo torpédo Typ 91 o váze 800 kg, popř. bylo možno zavěsit pumy o téže váze.

Od úspěchů až do hořkého konce
V době, kdy Japonci plánovali útok na Pearl Harbor, byla původní letadla B5N1 vyřazována a na jejich místa přicházely novější B5N2. Právě těmto letounům tak Micuo Fučida, autor plánu překvapivého útoku, přisuzoval klíčovou roli, jelikož z nich měla být shazována torpéda, která měla potopit americkou flotilu. Fučida, jenž měl tehdy hodnost odpovídající přibližně našemu nadporučíkovi, jako velitel celého útoku letěl v jednom z B5N2, které odstartovaly z japonské letadlové lodě Hiryu. Celkově se do útoku zapojilo 144 letounů tohoto typu, z nichž část nesla torpéda a část pumy. V první vlně šlo o těžké průrazné bomby, kdežto v druhé vlně byly stroje opatřené běžnými víceúčelovými pumami o váze po 60 a 250 kg. Bomba, která zpečetila osud Arizony, byla shozena jedním ze strojů první vlny; technicky vlastně nešlo původně o bombu, nýbrž o přepracovaný dělostřelecký granát ráže 410 mm. V každém případě tato zbraň probila palubu nešťastné americké bitevní lodě a přivodila explozi skladu munice. Japonské B5N2 při útoku utrpěly i ztráty, ale šlo o pouhých pět sestřelených letounů. Během následujícího roku si B5N2 připsaly další úspěchy, jelikož právě jejich torpéda zmrzačila americkou letadlovou loď Lexington v bitvě v Korálovém moři (a tak ji Američané pak sami potopili), v bitvě u Midway letecká torpéda těžce poškodila nosič Yorktown a přispěla také k potopení lodě Hornet v bitvě u Santa Cruz (což byla i vůbec poslední americká letadlová loď zničená nepřítelem). Zmíněná bitva u Midway však znamenala nejen bod obratu ve válce v Tichomoří, ale i definitivní ústup ze slávy pro letouny B5N. Japonské námořnictvo přišlo o mnoho zkušených pilotů, v plné síle se projevila nedostatečná odolnost B5N a američtí stíhači již věděli, jak s těmito rychlými, ale nepancéřovanými a slabě ozbrojenými stroji účinně bojovat. Náhrada v podobě typu B6N (čili „Jill“) se značně zpozdila, a proto stroje B5N bojovaly do hořkého konce války. Jejich kariéru poté završila skutečnost, že několik desítek z celkem 1149 dodaných exemplářů bylo na konci války použito pro smutně proslulé sebevražedné útoky.
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Parametry bitevní lodě USS BB-39 Arizona
Posádka: 2290 důstojníků a mužstva
Standardní výtlak: 32 600 tun
Plný výtlak: 36 500 tun
Celková délka: 185,32 m
Celková šířka: 29,56 m
Standardní ponor: 8,76 m
Pohonný systém: 12 kotlů, 4 turbíny, 4 hřídele
Výkon turbín: 24 980 kW (33 500 koní)
Max. rychlost: 21 uzlů
Plavební dosah: 15 000 km při 10 uzlech
Výzbroj: 12 děl ráže 356 mm, 24 kanonů ráže 127 mm, 8 kulometů ráže 12,7 mm

Parametry letounu Nakajima B5N2 Kate
Osádka: 3 muži
Rozpětí křídla: 15,52 m
Celková délka: 10,3 m
Celková výška: 3,7 m
Prázdná hmotnost: 2279 kg
Bojová hmotnost: 4100 kg
Typ motoru: hvězdicový Nakajima NK1B Sakae-11
Výkon motoru: 745 kW (1000 koní)
Max. rychlost: 378 km/h
Bojový dolet: 1990 km
Bojový dostup: 8260 m
Výzbroj: torpédo nebo bomby o hmotnosti 800 kg, jeden kulomet ráže 7,7 mm

Měření sil
Nelze zpochybňovat, že konstrukce obou lodí třídy Pennsylvania byla v době vypuknutí druhé světové války již zastaralá. Totéž se dá ostatně říci i o některých dalších lodích, které padly za oběť japonskému útoku na havajskou základnu, ovšem občasné tvrzení, že Američané pozbyli takříkajíc „starý šrot“, je hodně zavádějící. Navzdory zastaralosti pořád šlo o fungující bitevní lodě s výzbrojí, kterou prostě nešlo opomíjet. A koneckonců sám fakt, že BB-38 Pennsylvania odváděla dobré služby až do konce války, demonstruje, že tyto bitevníky stále měly relevantní bojovou hodnotu. Ke zkáze Arizony paradoxně přispělo to, co se považovalo za pokrok, a sice koncepce pancéřování „všechno nebo nic“, jež nezohledňovala možnost, že bitevní lodě může efektivně napadnout letadlo. Při navrhování těchto lodí se s něčím podobným moc nepočítalo, protože tyto schopnosti letounů byly plně předvedeny a rozvinuty až po první světové válce (a ani tak jim leckdo nevěřil). Typickým příkladem byly právě japonské letouny B5N, které byly konstruovány především právě coby zbraň proti velkým lodím. Jejich rychlost, dolet i nosnost byly impozantní, zásadní slabinu však tvořila nedostatečná pancéřová ochrana. Ukázalo se, že japonské palubní letectvo exceluje při překvapivých úderech, avšak další bitvy znamenaly pro B5N stále vyšší ztráty. Útok na Pearl Harbor byl zajisté velkým triumfem japonských letounů, jenže v sobě již nesl i kořeny jejich budoucí porážky.
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