Duel: Essex vs. Jamato:
Letadlové nosiče proti bitevním obrům

Obrovské japonské bitevní lodě Jamato a Musaši podlehly útokům palubních letadel US Navy, což se posléze stalo jedním z hlavních argumentů ve prospěch konce bitevních lodí jako kategorie. Naopak letadlové lodě vyšly z II. světové války jako nepochybní vládcové moří. Ale možná všechno nebylo tak, jak se často říká.

Letadlové lodě dnes reprezentují základ námořnictev velmocí, kdežto bitevní lodě již patří jen do historie. Bylo to právě pacifické válčiště, kde letadlové nosiče nejvýrazněji prokázaly svou vysokou efektivitu. Válečné lodě s obrovskými děly pak musely vyklidit scénu, neboť získaly nálepku zastaralých „dinosaurů“. Záhy ovšem vyšlo najevo, že celá záležitost je složitější a že se pro bitevní lodě najdou úkoly i v poválečném světě. Proč tedy byly obří japonské bitevníky zničeny údery z palub amerických letadlových lodí?

Evoluce amerických nosičů
První letadlové lodě US Navy představovaly konverze plavidel s jiným určením, jelikož nosič Langley vznikl z nákladní lodě, kdežto dvojice lodí třídy Lexington se začala stavět pro úlohu bitevních křižníků. První americkou lodí, která byla od počátku skutečně letadlovým nosičem, tak byl až CV-4 Ranger, po kterém následovala trojice mimořádně úspěšných sesterských lodí CV-5 Yorktown, CV-6 Enterprise a CV-8 Hornet a samostatný nosič CV-7 Wasp. Lze říci, že všechny jmenované lodě reprezentují předválečnou konstrukční školu, na které se navíc velice zásadně podepsaly limity dané Washingtonskou námořní smlouvou z roku 1922, ve které byly zakomponovány největší výtlaky některých kategorií lodí. Tato dohoda ale ještě pojímala jako hlavní kategorie bitevní lodě a křižníky, což se posléze paradoxně odrazilo v nárůstu významu letadlových nosičů (z nichž část vznikla právě konverzí rozestavěných lodí jiných druhů). Rok 1939 ale všechno změnil a americké námořnictvo si objednalo novou třídu letadlových nosičů na bázi třídy Yorktown, avšak s výtlakem o zhruba 7000 tun větším, což mělo umožnit použití tlustšího pancéřování a silnější obranné výzbroje a přepravu větších zásob paliva a munice pro vyšší počet palubních letounů. Tak se zrodila třída Essex, podle současných hodnocení zřejmě vůbec nejpovedenější třída letadlových lodí (a to nejenom amerických) celé éry druhé světové války. Ještě před vstupem USA do konfliktu bylo objednáno jedenáct plavidel, k nimž se poté mělo přidat ještě 21, ovšem nakonec bylo celkově dokončeno „jen“ 24 exemplářů. Přesto však šlo o nejpočetnější třídu velkých hladinových válečných lodí 20. století. Zajímavá byla rovněž krátká doba jejich stavby, protože u prvních uplynulo od založení kýlu do vstupu do služby 20 měsíců a poté tato doba klesla dokonce na 17 měsíců, což vedle efektivity designu třídy Essex demonstruje i ohromné schopnosti amerického průmyslu.

Výzbroj, letadla a odolnost
První loď třídy Essex se začala stavět v dubnu 1941 a do služby vstoupila v prosinci 1942. Jak již bylo řečeno, v zásadě se jednalo o zvětšení a modernizaci třídy Yorktown. Mezi významné odlišnosti patřil „externí“ výtah na pravoboku (testovaný už na nosiči Ranger), jenž doplňoval dva výtahy vestavěné do letové paluby a v horní pozici poskytoval i další místo pro parkování letadel. Palubní skupina lodí třídy Essex na počátku zahrnovala 90 letadel, mezi které náležely stíhače F6F Hellcat, průzkumné a střemhlavé bombardéry SB2C Helldiver a torpédová letadla TBF Avenger. V závěru války se ale na palubách objevovalo i více než sto letadel, mezi nimiž byly i nové stíhačky F4U Corsair. Primární dělostřeleckou výzbroj tvořil tucet 127mm děl, jež mohla střílet i vysoce účinné protiletadlové granáty VT s časovanými zapalovači. Kromě toho byly lodě chráněny 40mm čtyřkanony Bofors a 20mm kanony Oerlikon, jejichž celkový počet činil na počátku okolo šedesáti, ale nakonec se vyšplhal téměř na stovku. Nárůst počtu kanonů umožnila i modifikace konstrukce u pozdějších exemplářů, které měly delší kýl. Také je nutno uvést fakt, že třída Essex (podobně jako další americké nosiče) disponovala širokým spektrem radiolokátorů, což jí poskytovalo zřejmou převahu nad přístrojově podstatně hůře vybavenými japonskými nosiči. Ty byly i slaběji pancéřované než americké, a proto se nezřídka stávalo, že jejich konec přivodilo jen relativně malé poškození. Naopak lodě třídy Essex se projevily jako vysoce odolné, neboť žádná nebyla v důsledku nepřátelské činnosti ztracena a jenom dvě byly poškozeny natolik, že se posléze již nevrátily do řadové služby. Během bojů v Pacifiku tvořily lodě třídy Essex páteř hladinových sil US Navy a díky poválečným modernizacím (především instalování úhlové paluby) mohly sloužit až do 70. let.

Giganti i navzdory smlouvě
Japonské námořnictvo si bylo vědomo, že se nemůže americkému vyrovnat počtem lodí, ale o to více usilovalo o převahu v kvalitě. V roce 1934 proto začaly první práce na projektu bitevní lodě, která by překonala všechno, čím by mohl disponovat kterýkoli nepřítel císařství. Brzy se však ukázalo, že tak silné plavidlo se v žádném případě nemůže vejít do limitů, které určovala Washingtonská námořní smlouva, podle které měly mít bitevní lodě standardní výtlak nejvýše 35 000 tun. Japonští admirálové však požadovali plavidlo, které bude tak velké, že Američané nebudou schopni postavit nic srovnatelného, neboť taková loď by se nedostala skrz Panamský průplav. Výtlak navrhovaných japonských gigantů sahal daleko přes 40 000 tun, což Japonsko vyřešilo prostě tím, že v roce 1936 odmítlo ratifikovat prodloužení smlouvy a dále ji prakticky ignorovalo. V listopadu 1937 se začala stavět bitevní loď Jamato, u které se oficiálně uvádělo, že má standardní výtlak 45 000 tun, zatímco ve skutečnosti to bylo 64 000 tun. Do služby byla přijata 16. prosince 1941 a v srpnu 1942 ji doplnila sesterská jednotka Musaši. Každopádně se jednalo o největší a také nejlépe vyzbrojené bitevní lodě všech dob, protože každá z nich měla tři věže po třech gigantických dělech ráže 460 mm (ačkoli Japonci je oficiálně prohlašovali za zbraně ráže 40 cm a po válce se dlouho mylně uváděla ráže 457 mm) s max. dostřelem 42 km. Plavidla třídy Jamato měla také desítky děl ráže 155, 127 a 25 mm, jejichž počet během války narůstal, takže počet 25mm kanonů nakonec činil neuvěřitelných 162 kusů. Japonci si od toho slibovali neproniknutelnou protiletadlovou obranu. Do ní zapojili dokonce i obří 460mm děla, pro něž vyvinuli zvláštní granáty přezdívané „Včelí úly“, z nichž každý uvolňoval do prostoru 900 zápalných a 600 ocelových těles. Nakonec se ovšem toto střelivo příliš neosvědčilo. Lodě nesly i šestici hydroplánů Aichi E13A a Mitsubishi F1M.

Japonská monstra ve válce
Bitevní loď Jamato působila jako vlajková loď japonské Kombinované flotily již během bitvy o Midway, ovšem do boje se tehdy nedostala. Ztráta čtyř japonských letadlových lodí v tomto střetnutí však vedla ke změně dalších plánů ohledně stavby obřích bitevních lodí, protože třetí jednotka zvaná Šinano byla od července 1942 dokončována coby gigantická letadlová loď pro podporu dalších japonských nosičů. Rozestavěn byl také čtvrtý kus, který měl být opět bitevní lodí, po postavení cca 30 % však byl rozebrán. Pouze na papíře zůstala pátá jednotka, nejspíše zamýšlená jako letadlová loď po vzoru Šinano. A to stále nebylo všechno, neboť Japonci měli v plánu ještě větší lodě podle návrhu A-150 (často nepřesně označované jako „Super Jamato“) vyzbrojené kanony ráže 510 mm! Američané na existenci japonských obrů reagovali plány na stavbu bitevních lodí třídy Montana, jež měly navázat na úspěšnou třídu Iowa, ovšem nakonec dostala přednost stavba nosičů třídy Essex. Američané tedy proti třídě Jamato opravdu neměli „symetrickou“ protiváhu, a proto vsadili na zničení těchto monster ze vzduchu. Jako první byl zničen bitevník Musaši, který byl 24. října 1944 potopen v bitvě v Leytském zálivu. Letadlová loď Šinano se 28. listopadu téhož roku stala obětí ponorky (a zůstává největší lodí, kterou kdy potopila ponorka), a tak nejdéle vydržela loď Jamato. V bitvě v Leytském zálivu její obří děla poprvé a naposledy pálila na hladinové lodě. V dubnu 1945 se Jamato zapojila do tzv. operace Ten-Go, což byla sebevražedná plavba k Okinawě, kde měla loď najet na mělčinu a změnit se v jakousi „dělovou pevnost“. K tomu však již nedošlo, jelikož 7. dubna se Jamato stala terčem soustředěných útoků letounů US Navy, které ji za několik hodin potopily. Největší bitevní loď v dějinách tak šla ke dnu i s více než 3000 námořníky.
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Parametry letadlových lodí třídy Essex
Posádka: 3240 důstojníků a mužstva
Standardní výtlak: 27 100 tun
Plný výtlak: 33 000 tun
Celková délka: 267,21 m
Celková šířka: 45 m
Standardní ponor: 8,69 m
Výkon motorů: 111 900 kW
Max. rychlost: 33 uzlů
Max. pancíř: pás 102 mm, letová paluba 38 mm, hangárová paluba 76 mm
Počáteční dělová výzbroj: 12×127 mm, 11×4×40 mm, 44×20 mm
Letouny: 36 stíhacích, 36 střemhlavých, 18 torpédových

Parametry bitevních lodí třídy Jamato
Posádka: 3300 důstojníků a mužstva
Standardní výtlak: 64 000 tun
Plný výtlak: 69 988 tun
Celková délka: 263 m
Celková šířka: 38,9 m
Standardní ponor: 10,45 m
Výkon motorů: 111 895 kW
Max. rychlost: 27 uzlů
Max. pancíř: pás 410 mm, paluby 230 mm, věže 650 mm
Počáteční dělová výzbroj: 9×460 mm, 12×155 mm, 12×127 mm, 24×25 mm
Letouny: 6 plovákových průzkumných

Bitevní a letadlové lodě v souvislostech
Na tichomořském bojišti by se skutečně těžko hledaly dvě třídy velkých hladinových plavidel, které by kontrastovaly více než právě Essex a Jamato. Na jedné straně mimořádně povedené a početné letadlové nosiče, na straně druhé dvě gigantické bitevní lodě. A byly to právě letouny z amerických nosičů, které zničily oba japonské obry, jejichž zkáza byla i určitým „hřebíčkem do rakve“ bitevních lodí jako kategorie. Toto pojetí je ale velmi zjednodušující a opomíjí řadu důležitých faktů, mj. to, že v době zničení lodí Jamato a Musaši byla již americká převaha nad Japonskem naprosto nepochybná a námořnictvo císařství prostě nemělo šanci vyhrát, ať už by poslalo do boje cokoli. Američané navíc byli dosti překvapeni, že jejich letadla neutrpěla proti kanonům japonských obrů větší ztráty a že se povedlo oba bitevníky opravdu potopit (Japonci totiž podcenili jejich pancéřování). Rychlé „pohřbení“ kategorie bitevních lodí však v každém případě bylo poněkud krátkozraké, jelikož jejich děla mohou být nesmírně účinná při podpoře výsadků, což americké lodě třídy Iowa dokázaly v Pacifiku a následně i po svých reaktivacích ve válkách v Koreji a Vietnamu. Třetí reaktivace v 80. letech pak zareagovala mj. na to, že do služby v sovětském loďstvu vstoupily gigantické raketové křižníky třídy Kirov. US Navy tedy počítalo s modernizovanými plavidly třídy Iowa nejen pro palbu na pobřežní cíle, ale také pro námořní střety. Stejně jako letadlové lodě se staly jádry operačních skupin a řadu let efektivně sloužily. A ještě před několika lety se hovořilo o jejich čtvrté (!) reaktivaci, jelikož se ukazuje, že ani letadlové lodě (přes všechny své nepochybné přednosti) nejsou všemocné. Pokud dojde na obojživelné výsadkové operace, pak ani nejvýkonnější letadla působící z palub letadlových zkrátka nedovedou tak rychle a přesně poskytovat tak drtivou palebnou podporu, jakou mohla svého času zajišťovat gigantická děla bitevních lodí.
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