Duel: Enterprise vs. Akagi:
První bitvy letadlových lodí

Na začátku II. světové války se všeobecně předpokládalo, že námořní bitvy budou znovu zejména záležitostí bitevních lodí a křižníků. Záhy se však ukázalo, že dominantní úlohu budou hrát mateřské letadlové lodě. To jen potvrdila střetnutí amerických a japonských nosičů na tichomořském válčišti v roce 1942.

Letadlové lodě tvoří v současné době páteř námořních sil nejmocnějších států světa. Poprvé se objevily na scéně již během první světové války, ale klíčovou roli sehrály až ve druhé světové válce, zejména v Pacifiku, kde naprosto změnily povahu námořní války. Japonsko uskutečnilo zdánlivě dokonalý nálet na Pearl Harbor, avšak fakt, že nebyly zasaženy žádné letadlové lodě, následně umožnil americkému námořnictvu pokračovat v boji a čelit japonské expanzi. V roce 1942 se letadlové lodě střetly v několika bitvách, z nichž největší význam měla samozřejmě ta u Midway, kde Japonsko utrpělo rozhodující porážku, jež fakticky přinesla zlomení dosavadní převahy japonských námořních vzdušných sil. Mezi letadlové nosiče, jež se u Midway střetly, patřila mj. americká CV-6 Enterprise a japonská Akagi.

Trojice lodí třídy Yorktown
První nasazení britských letadlových lodí za první světové války naznačilo potenciál této nové kategorie techniky a stavbu vlastních nosičů zahájily i další mocnosti světa. Mezi první patřily Spojené státy americké, jež začaly první svou pokusnou letadlovou loď stavět již v roce 1919. První nosiče byly zpravidla konverzemi nákladních lodí nebo křižníků, záhy však následovaly i první nosiče navržené a postavené pro tento účel od samého počátku. Vývoj letadlových lodí značně ovlivnila Washingtonská námořní dohoda z roku 1922, jež limitovala výtlak některých kategorií plavidel (takže se pak konstruktéři snažili integrovat prvky z větších lodí do menších plavidel) a zároveň umožňovala konverze rozestavěných lodí. První americký letadlový nosič, který byl k tomuto účelu od začátku stavěn, byl poměrně malý CV-4 Ranger, po kterém přišly dvě sesterské lodě CV-5 Yorktown a CV-6 Enterprise. Ty fakticky tvořily vrchol meziválečné americké konstrukční školy. Enterprise se poté stala jedním z nejslavnějších a nejúspěšnějších plavidel US Navy. Lodě třídy Yorktown (kromě již zmíněné dvojice do ní ještě spadal později objednaný Hornet) byly opatřeny pancéřováním pro strojovnu a palivové nádrže, avšak letová paluba pancéřovaná nebyla. Mezi charakteristické znaky plavidel patřil též mohutný ostrov na pravoboku. Protiletadlovou obranu zajišťovaly univerzální 127mm kanony, dále čtyřhlavňové kanony ráže 28 mm a navíc půlpalcové kulomety. Důležitým prvkem výbavy byl radiolokátor RCA CXAM-1, který umožňoval zachycení letounů či hladinových lodí na vzdálenost desítek kilometrů, což tehdy samozřejmě přinášelo obrovskou výhodu. Na počátku války se na palubě nalézala skupina čítající čtyři eskadry po 18 strojích, a to průzkumnou, střemhlavou (obě měly letouny SBD Dauntless), torpédovou (TBD Devastator) a stíhací (F4F Wildcat). Později se ale počty měnily a docházelo i k tomu, že z jedné lodě operovaly eskadry z více leteckých skupin, což se stalo už u Midway, kde z paluby Enterprise vzlétaly i střemhlavé bombardéry, původně zařazené do palubní skupiny plavidla Yorktown.

Konverze těžkého křižníku
Také na japonské admirály velice zapůsobily výsledky prvních akcí britských letadlových lodí a bylo zjevné, že pro ambice Japonska v ohromných rozlohách Pacifiku je to perfektní nástroj. Podobně jako Američané začali i Japonci stavět své nosiče nejprve jako konverze lodí s jiným určením, aby později přešli ke konstrukcím určeným od počátku pro vzdušné operace. Japonci byli také vázáni Washingtonskou námořní dohodou, což ovlivnilo design jejich nosičů (ačkoli některé z nich potom fakticky dohodu porušovaly, např. nosič Rjúdžó). Pokud jde o smlouvou povolené konverze, Japonci na letadlové lodě přestavěli křižník Akagi a bitevní loď Kaga, ale ani jedna z nich nebyla zpočátku hodnocena příliš dobře. Brzy je čekala modernizace, která je hodně změnila co do vzhledu i schopností. Zejména dostaly průběžnou letovou palubu po celé délce (Akagi měla původně trojitou příďovou letovou palubu a Kaga dvojitou) a přibyl ostrov, ačkoli podstatně menší než u amerických nosičů. Oproti lodím US Navy měly japonské o dost slabší pancéřování a také jejich protiletadlová výzbroj měla nižší úroveň, nehledě k tomu, že u nich chyběl radiolokátor. Kromě víceúčelových a protiletadlových děl ráže 120 a 25 mm nesla Akagi také šestici těžkých děl ráže 200 mm, jež byla vlastně pozůstatkem prapůvodního účelu plavidla (nezapomínejme, že Akagi se začala stavět jako křižník), avšak v praxi se tento prvek ukázal jako víceméně zbytečný. Z paluby Akagi standardně vzlétaly tři eskadry po 21 strojích, a to stíhací (vybavená stroji Mitsubishi A6M Zero), střemhlavá (Aichi D3A1 Val) a torpédová (Nakajima B5N2 Kate). Letadlový nosič Akagi se stal vlajkovou lodí První divize letadlových lodí, která pod velením viceadmirála Naguma provedla útok na Pearl Harbor a následně vedla operace v jihovýchodní Asii. Už tehdy ale byly zjevné limity lodě vzniklé konverzí a vynikaly výhody plavidel, jež vznikala od začátku s tímto účelem (nosiče Sorjú a Hirjú). Navíc Japonci roku 1936 odstoupili od Washingtonské smlouvy, takže jejich následné nosiče (jako Šókaku a Zuikaku) již nebyly vázány omezeními výtlaku.

Rozdíly ve strategii a taktice
Stavět letadlové lodě a mít jasno o jejich vhodném nasazení jsou ovšem dvě dost odlišné věci, o čemž svědčí fakt, že obě mocnosti strávily poměrně dlouhý čas úvahami o tom, jak by měly být nosiče vlastně používány. V tomto ohledu získali Japonci určitý náskok, jelikož jako první správně pochopili, že letadlové lodě jsou především ofenzivním nástrojem pro dálkové úderné operace (primárně proti nepřátelským letadlovým lodím), kdežto US Navy se poměrně dlouho drželo názoru, že nosiče a jejich letadla jsou zejména prostředky pro průzkum a doprovod. Ve prospěch Japonců hrálo i to, že dříve rozeznali výhody operací většího počtu letadlových lodí, které plují společně a vzájemně se kryjí, zatímco Američané zastávali přesvědčení, že žádoucí je letadlové lodě naopak více rozptýlit, aby je nepřátelská letadla nemohla objevit a napadnout naráz. Velkou výhodu Japonců na začátku konfliktu v Pacifiku představovaly parametry jejich letounů, jež byly obecně lehčí než americké, takže dokázaly udeřit na větší vzdálenost. Teprve později se projevil rub tohoto přístupu, totiž fakt, že japonské palubní letouny měly minimální pancéřování, takže nemohly snést takové bojové poškození. To byla ostatně i jedna z hlavních nevýhod japonských letadlových lodí, jež z hlediska odolnosti dost zaostávaly za americkými. Japonci se ale mohli chlubit výtečnou kvalitou leteckého personálu, protože japonský námořní pilot byl na počátku roku 1942 ve svém oboru zřejmě nejlepší na světě. Američané pak ovšem postupně získali výhodu díky dlouhodobě lepšímu systému výcviku, protože japonský systém, ačkoli zajistil skvělý kádr pilotů pro krátké tažení, nebyl zrovna vhodný pro nahrazování ztrát, jaké přinášel delší konflikt. Z dalších rozdílů mezi americkým a japonským přístupem by ještě měly být uvedeny různé taktiky leteckých operací. Američané běžně dopravovali svoje letadla na palubě a při útoku zpravidla vysílali kompletní skupinu každé lodě, zatímco Japonci dávali přednost dopravě v hangárech a většinou vzlétala jen část každé skupiny. Ve vzduchu letouny z různých skupin spolupracovaly (tuto koordinaci Japonci zvládali lépe než US Navy), kdežto zbylé čekaly na palubách jako druhá vlna či záloha.

Korálové moře, Midway a Santa Cruz
To, že US Navy využilo letadlové lodě na počátku války v Pacifiku coby útočné nástroje, byla takříkajíc „z nouze ctnost“, neboť škody způsobené útokem na Pearl Harbor způsobily, že jiné účinné prostředky vlastně nebyly k dispozici. Japonci záhy zjistili, že podceňovaní Američané se umějí velice rychle učit, což dokázal již slavný nálet na Tokio provedený bombardéry B-25 z paluby lodě Hornet, do jejíhož doprovodu patřila i Enterprise. A blížila se též první skutečná bitva letadlových lodí, vlastně první námořní bitva v dějinách, v níž hlavní bojující lodě vůbec nepřišly do vizuálního kontaktu. Došlo k ní v květnu 1942 v Korálovém moři. Američané sice ztratili nosič Lexington a poškozeni utrpěl i Yorktown, avšak byl zastaven japonský postup na Port Moresby, což potom vedlo ke konci japonských záměrů na invazi do Austrálie. Japonsko na svém dosud vítězném tažení poprvé klopýtlo. Strategický zvrat však přinesla až legendární bitva u souostroví Midway v červnu 1942. Japonci poslali čtyři letadlové nosiče Akagi, Kaga, Sorjú a Hirjú s celkem 234 letouny, proti nimž stála americká plavidla Yorktown, Enterprise a Hornet s 248 letouny (což vyvrací časté tvrzení o početní převaze Japonců). Průběh celé bitvy již byl mnohokrát popsán, zde se omezme na shrnutí, že Američané přišli o Yorktown (ten byl těžce poškozen bombami a zanedlouho jej „dostala“ japonská ponorka), Japonce však potkala naprostá katastrofa v podobě ztráty všech čtyř nasazených nosičů. Co bylo však ještě horší, to byl fakt, že ztratili velkou část svých elitních námořních letců. Japonsko se sice hodně poučilo a již nikdy se nenechalo tak překvapit, to však už bylo příliš pozdě. Bitva u Santa Cruz v říjnu 1942 sice ještě přinesla taktické vítězství Japonců, kteří potopili Hornet, bylo to však vítězství Pyrrhovo, jelikož námořní letectvo přišlo o další desítky zkušených letců. Z toho už se vlastně nikdy nevzpamatovalo, protože japonští nováčci poté samozřejmě nemohli stačit na stále lepší americké letce, a stejně tak japonský loďařský průmysl brzy beznadějně zaostával za tempem, jakým své lodě stavěly USA. Japonské nosiče si na počátku války vedly skutečně výborně, ale z dlouhodobého strategického hlediska nakonec prohrály.
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Takticko-technická data Enterprise
Posádka: 2919 důstojníků a mužstva
Standardní výtlak: 19 800 tun
Plný výtlak: 25 500 tun
Celková délka: 246,74 m
Šířka letové paluby: 34,75 m
Standardní ponor: 8,84 m
Výkon motorů: 89 520 kW
Max. rychlost: 33 uzlů
Výzbroj: 8×127 mm, 4×28 mm, 16×12,7 mm
Letouny: 27 stíhacích, 37 střemhlavých, 15 torpédových

Takticko-technická data Akagi
Posádka: 1340 důstojníků a mužstva
Standardní výtlak: 36 500 tun
Plný výtlak: 42 000 tun
Celková délka: 260,6 m
Šířka letové paluby: 31,3 m
Standardní ponor: 8,6 m
Výkon motorů: 99 180 kW
Max. rychlost: 31 uzlů
Výzbroj: 6×200 mm, 6×120 mm, 14×25 mm
Letouny: 21 stíhacích, 21 střemhlavých, 21 torpédových

Měření sil
Americká Enterprise i japonská Akagi byly vytvořeny v rámci limitů Washingtonské námořní smlouvy, což v případě USA znamenalo omezení výtlaku a v případě Japonska fakt, že Akagi představovala konverzi nedokončeného bitevního křižníku. Japonský nosič vstoupil do služby v roce 1937, zatímco americký jen o rok později, ovšem Akagi byla koncepčně daleko starší a záhy vyžadovala kompletní přestavbu. Enterprise vedla z hlediska množství letadel, odolnosti, protiletadlových zbraní a přítomnosti radaru, avšak Japonci v té době disponovali kvalitnějším personálem a letadly s vyšší obratností a doletem. Klíčovým rozdílem se ukázala být odolnost, jelikož Enterprise během své kariéry několikrát „ustála“ vážná poškození, zatímco Akagi byla u Midway zasažena sice jen dvěma bombami letadel z Enterprise, ale jejich exploze způsobily nezvladatelné požáry, kvůli kterým musela být loď opuštěna. Hořela ještě dalších devět hodin, aby ji nakonec musel potopit japonský torpédoborec. Akagi předváděla nejlepší výkony, když útočila na překvapené a nepřipravené protivníky, ale situace u Midway byla zásadně odlišná a skončila zkázou japonského nosiče, zatímco Enterprise i dále sbírala zásluhy a stala se nejvíce vyznamenanou americkou lodí ve druhé světové válce.

Publikace: Extra Válka – II. světová 12/2013

