Arsenal Ship:
Raketová bitevní loď

Při stavbě velkých hladinových lodí se klade stále větší důraz na údery proti pozemním cílům. Specifickou skupinu představují lodě stavěné speciálně pro tento účel. Mezi ně se měla zařadit i obří americká plavidla třídy Arsenal.

Po rozpadu bipolárního světa se zrodila řada projektů vojenské techniky, které měly odrážet pozměněnou geopolitickou situaci. Jedním z nich byl americký program Arsenal Ship, v jehož rámci se plánovala stavba „raketových bitevních lodí“, které měly na cíl zaútočit stovkami řízených střel. Projekt vznikl v letech 1994‑1995 jako program US Navy a agentury DARPA a původně nesl označení Large Capacity Missile Ship. V několika následujících letech jej americké námořnictvo propagovalo jako „bitevní loď pro 21. století“ a získalo na jeho rozvoj finanční prostředky od Kongresu.

Originální přístup
Idea programu Arsenal Ship byla celkem jednoduchá. Počítala se stavbou třídy šesti velkých válečných lodí, z nichž každá měla mít několik stovek vertikálních odpalovacích šachet (VLS) pro nejrůznější typy řízených střel a raket. Hlavní roli mezi nimi měly sehrát střely s plochou dráhou letu typu Tomahawk. Velmi zajímavým aspektem celého projektu bylo to, že jednotlivé lodě neměly být stavěny jako nové, ale jako přestavby tankerů nebo kontejnerových lodí o délce 150 až 240 m.
Právě tento netradiční přístup měl přispět ke značně rychlému průběhu celého projektu. 10. ledna 1997 vybrala agentura DARPA tři týmy, které se měly utkat o zakázku na stavbu. Týmy vedly společnosti General Dynamics Bath Iron Works, Lockheed Martin a Northrop Grumman. V lednu 1998 měl být vybrán vítěz, jež měl okamžitě začít stavět první plavidlo pojmenované Arsenal Ship Demonstrator. Už v roce 2000 měly začít jeho vojskové zkoušky, o rok později mělo vstoupit do operační služby a současně měla začít stavba druhého ze šesti kusů. Náklady na přestavbu jedné civilní lodě na Arsenal Ship se měly pohybovat mezi 500 a 800 miliony dolarů.
Lodě třídy Arsenal měly být opatřeny pancéřováním, jehož síla měla dosahovat až 1 metru. V konstrukci se měly uplatnit prvky obtížné zjistitelnosti a celá činnost lodě měla být maximálně automatizována, takže počet členů posádky by dosahoval nejvýše 50 mužů. V krajním případě se počítalo s možností, že Arsenal by mohl být řízen i dálkově.

Arzenál plavidel Arsenal
Každá loď Arsenal měla mít cca 500 univerzálních vertikálních šachet pro řízené střely. Nejpočetnější zbraní měly být střely s plochou dráhou letu RGM‑109 Tomahawk určené proti pozemním i námořním cílům. Dalšími útočnými zbraněmi měly být protilodní střely RGM‑84 Harpoon a jejich protizemní varianta RGM‑84E Sea SLAM. V seznamu zbraní se vyskytoval i typ RGM‑165 LASM (Land Attack Standard Missile) alias Strike Standard, tj. protizemní obměna protivzdušné rakety RIM‑66 Standard SM‑2MR.
Vlastní obranu lodí Arsenal měly zajistit právě střely RIM‑66 Standard SM‑2MR, případně i RIM‑162 ESSM (Evolved Sea Sparrow Missile). Uvažovalo se rovněž o námořní variantě střely THAAD (Theater High Altitude Area Defense), která je určena k ničení balistických raket. Některé koncepty plavidel Arsenal počítaly i s výzbrojí umístěnou mimo šachty. Měly to být zejména 610mm taktické rakety ATACMS, které používá US Army. A kromě toho se studovala možnost vybavit Arsenal 155mm kanony AGS s naváděnou municí ERGM, která nabízí dostřel až 185 km.
Postupně se však ukázalo, že projekt Arsenal Ship má množství slabin. Cena zbraní na palubě jednoho plavidla by přesahovala 500 milionů dolarů, takže celá loď by přišla nejméně na jednu miliardu dolarů. Také časový rozvrh byl příliš optimistický a objevily se pochyby ohledně reálnosti přestavby civilních lodí na „plovoucí raketové základny“. US Navy se nakonec rozhodlo, že dá přednost menším a flexibilnějším plavidlům, která budou schopná plnit rozsáhlejší spektrum úkolů. Projekt Arsenal Ship byl zrušen v roce 1998, ale stále zůstává zajímavou kapitolou ve vývoji hladinových válečných lodí.
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