Duel: Gato vs. B1/I-15:
Ponorková válka v Pacifiku

Mezi velice důležité, přestože leckdy málo doceňované faktory porážky Japonska patřila námořní blokáda ostrovů, kterou prováděly ponorky USA. Japonské loďstvo sice rovněž mělo vyspělou podmořskou flotilu, dopustilo se však osudové chyby, když se zaměřilo na ničení válečných lodí a opomíjelo ty obchodní.

US Navy dnes disponuje zdaleka nejsilnější ponorkovou flotilou světa. Její základ se zrodil za druhé světové války, když se ponorky s hvězdnatou a pruhovanou vlajkou významně podílely na blokádě států Osy v Evropě i v Asii. Mezi nejdůležitější třídy amerických ponorek náležela třída Gato, kterou čekala i dlouhá poválečná kariéra. Na straně císařského Japonska měla prim plavidla třídy B1 (alias I-15), jež se mohla s americkými po technické stránce směle měřit, ale jejichž efektivitu dramaticky snižovala chybná strategie.

Velkoryse pojatá konstrukce
Na základě zkušeností z první světové války se zrodil koncept tzv. flotilové ponorky, jež měla fungovat jako doplněk hladinové flotily, vyhledávat nepřátelská bojová uskupení, omezeně na ně útočit a podporovat vlastní hladinové síly v generální bitvě. Jelikož USA při plánech války s Japonskem musely předpokládat operace na mimořádně dlouhé vzdálenosti, z požadavků na tento druh ponorek musela logicky vzejít rozměrná plavidla s velkou vytrvalostí. Po třídách S a T, stavěných ve 30. letech, se dospělo k designu třídy Gato, jejíž výroba byla schválena roku 1939. První kus SS-228 Drum se tak začal stavět v září 1940 a do služby byl přijat v listopadu 1941 jako jediná jednotka této třídy, jež to stihla ještě před vstupem USA do války. Nejednalo se o žádnou převratnou konstrukci, neboť konzervativní US Navy obvykle sázelo na postupné zdokonalování. Ponorka byla dimenzována opravdu hodně velkoryse, aby nabízela dostatečný prostor pro početnou posádku a zásobu paliva i 24 torpéd. Velké rozměry ovšem trochu kazily pohyblivost a lodě třídy Gato byly známé pomalým vynořováním a ponořováním, ačkoli se to u pozdějších exemplářů o něco zlepšilo. K silným stránkám naopak patřila mj. vysoce kvalitní pohonná soustava, která kombinovala čtyři dieselové agregáty a čtyři elektromotory. Slabinou byly hlučné redukční převodovky, ale vzhledem k zastaralé protiponorkové technice Japonska to nepředstavovalo prakticky příliš velký problém. Co vadilo podstatně více, to byla notoricky nespolehlivá americká torpéda, zvláště nechvalně známé Mk 14, u kterého roznětka pracovala tak, jak měla, pouze výjimečně. Řešením se stalo až mnohem kvalitnější torpédo Mk 18, které vzniklo fakticky okopírováním ukořistěného německého G7e. K boji na hladině měla plavidla jedno dělo ráže 76 mm, ale posléze se přešlo na ráže 102 či 127 mm a přibyly zbraně menších ráží pro ničení plavidel i protiletadlovou obranu.

Postupné zlepšování designu
Vývojem prošlo i přístrojové vybavení ponorek třídy Gato, jež od počátku náležela mezi třídy s hodně vyspělou elektronikou. Na konci války tedy plavidla disponovala pasivním i aktivním sonarem, protiletadlovým radarem, elektronickými rušičkami i výkonnými vysílačkami, takže se na jejich věži tyčil takřka „les“ nejrůznějších antén. Měnil se ale také vzhled samotné věže, díky čemuž se zlepšily plavební schopnosti i odolnost. Celkem vzniklo 73 ponorek třídy Gato, po kterých se plynule přešlo na třídu Balao, která měla obecně dosti podobnou konstrukci, ale změnil se průřez trupu a použila se odolnější ocel, takže maximální hloubka ponoru se z 90 m zvětšila na více než 120 m. Plavidel třídy Balao bylo objednáno přes 250 kusů, ale doopravdy bylo námořnictvu dodáno jen 122. Dalším krokem byla třída Tench, jež se vzhledově lišila jen minimálně, avšak došlo u ní k důležitým změnám, mj. byl použit přímý pohon šroubů pomocí pomaloběžných dieselů a díky lepšímu rozmístění palivových a balastních nádrží se podstatně zkrátila doba ponořování i vynořování. Bylo postaveno 33 kusů, byť jen tucet z nich ještě stihl bojové akce, a tudíž hlavní tíha války ležela na třídách Gato a Balao. Právě tyto ponorky nesly velký podíl na potopení milionů tun tonáže japonských nákladních lodí, což mělo pro ostrovní impérium katastrofální následky, které byly tím horší, že si Japonci tuto svou slabinu snad ani neuvědomovali (na rozdíl od Britů, kteří svou kritickou situaci během bitvy o Atlantik chápali velice dobře). Američtí kapitáni se samozřejmě nevyhýbali útokům na válečné lodě a ponorky třídy Gato si připsaly i potopení několika letadlových nosičů, prioritním cílem však byly vždy japonské obchodní lodě. Po válce prodělaly ponorky modernizaci s označením GUPPY (Great Underwater Propulsive Power), jež vznikla za využití kořistních německých technologií. Řada exemplářů byla posléze také vyvezena do zahraničí.

Letouny, kanony a torpéda
Japonské námořnictvo také sázelo na koncepci „flotilové ponorky“ a vzhledem k předpokladu brzkého střetnutí s USA o vliv v Pacifiku rovněž požadovalo plavidla s dlouhým dosahem, jež budou schopna operovat přímo u amerických břehů. V polovině 30. let byl tak vyvinut design s označením Type B, jenž byl kompromisem mezi klasickou torpédovou oceánskou ponorkou a obrovskou „křižníkovou“ ponorkou. Z druhé zmíněné kategorie si vypůjčil prvek, který měli Japonci ve velké oblibě, a sice hangár a katapult pro pozorovací hydroplán. Šlo o dvouplošník Jokosuka E14Y1 (ve spojeneckém kódu „Glen“), který značně zlepšoval průzkumné možnosti plavidla, nehledě k tomu, že byl omezeně schopen provádět i útoky. Ponorky Type B tak měly velice typický vzhled s válcovým hangárem vybíhajícím ze spodní části věže směrem dopředu a s mírně se zvedající přídí, na níž se nalézala dráha katapultu a skládací jeřáb k manipulování s letounkem. Čistě z hlediska konstrukce to bylo povedené řešení, jinou věcí je, že bylo hodně sporné, zda letoun na palubě ponorky opravdu přináší adekvátní prospěch. O tom, že i Japonci pak začali pochybovat, ostatně vypovídá mj. fakt, že v průběhu války byl z některých ponorek hangár odmontován ve prospěch rozšíření hlavňové výzbroje. Ta na počátku zahrnovala jedno 140mm dělo proti hladinovým cílům a dva 25mm protiletadlové kanony, v případě demontáže hangáru se objevilo druhé 140mm dělo. Plavidla Type B měla k dispozici i opravdu vynikající torpédo Type 95, vlastně zmenšenou podobu nesmírně obávané zbraně Type 93 (známé i jako „Dlouhé kopí“). S max. rychlostí přes 50 uzlů a dosahem až 12 km jednoznačně předstihovalo torpéda, která tehdy vlastnilo US Navy. S vysokou kvalitou japonské torpédové výzbroje však poněkud kontrastoval fakt, že japonské ponorky obvykle dopravovaly jen menší počty, např. u plavidel Type B čítala zásoba nejvýše 18 torpéd.

Osudová strategická chyba
Prvním plavidlem Type B se stala ponorka I-15, která byla zařazena do výzbroje v září 1940 a podle níž se někdy označuje celá třída. Pak následovalo devatenáct dalších, souhrnně zvaných též Type B1 a zaváděných do služby až do jara roku 1943. V létě téhož roku převzalo loďstvo plavidlo I-40, první ze šesti zdokonalených ponorek Type B2 (nebo též Type B Mod 1). Ty se na pohled takřka shodovaly s předchozími dvěma desítkami, byly však zhotovené z kvalitnější oceli. Plavidla dále zdokonalené podoby Type B3 (alias Type B Mod 2) vznikla jen tři (z nich první zvané I-54 zahájilo službu v září 1944), protože námořnictvo se pak rozhodlo preferovat jiné třídy. Celkově se ponorky Type B řadily k povedeným a relativně úspěšným třídám, které přivodily Američanům citelné škody, např. ponorka I-19 potopila letadlovou loď Wasp. Zcela zvláštní kapitolu tvoří útoky těchto ponorek na americké území, jež zahrnovaly dělostřeleckou palbu na pobřežní objekty a útoky hydroplánů E14Y1. Faktické škody byly sice zanedbatelné, ovšem psychologický účinek byl značný. Paradoxně však právě útoky japonských ponorek na válečná plavidla US Navy a americkou pevninu demonstrují fatální omyl japonských stratégů, kteří soustředili nesporně veliký potenciál ponorek proti nesprávným cílům. Byli přesvědčeni, že je třeba nepříteli poškozovat válečné námořnictvo a zasahovat ho přímo „doma“, aniž by si uvědomili, že i Američané jsou závislí na námořním zásobování. Japonská doktrína pokládala obchodní plavidla za „podřadné“ cíle a útoky na ně za „defenzivní“ činnost, takže se japonské ponorky vesměs užívaly pro úkoly, pro které se příliš nehodily. Pro jejich kariéru je příznačný i její závěr, neboť řada z nich pak byla konvertována na nosiče sebevražedných torpéd Kaiten, která více než co jiného dokládala zoufalou situaci japonského loďstva. Z celkově 29 ponorek Type B se japonské kapitulace dočkaly jenom dvě.
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Takticko-technická data ponorek třídy Gato
Posádka: 60 až 80 mužů
Výtlak na hladině: 1525 tun
Výtlak pod hladinou: 2415 tun
Celková délka: 95,02 m
Celková šířka: 8,31 m
Standardní ponor na hladině: 4,65 m
Výkon dieselových motorů: 4026 kW
Výkon elektromotorů: 2043 kW
Max. rychlost na hladině: 20 uzlů
Max. rychlost pod hladinou: 8,5 uzlu
Max. dosah na hladině: 21 300 km
Max. dosah pod hladinou: 175 km
Max. hloubka ponoření: 90 m
Střelecká výzbroj: různé kombinace kanonů 127, 102, 76, 40 a 25 mm
Torpédomety: 10×533 mm (šest vpřed, čtyři vzad)

Takticko-technická data ponorek třídy B1/I-15
Posádka: 100 mužů
Výtlak na hladině: 2590 tun
Výtlak pod hladinou: 3655 tun
Celková délka: 108,6 m
Celková šířka: 9,3 m
Standardní ponor na hladině: 5,1 m
Výkon dieselových motorů: 9245 kW
Výkon elektromotorů: 1490 kW
Max. rychlost na hladině: 23,5 uzlu
Max. rychlost pod hladinou: 8 uzlů
Max. dosah na hladině: 26 000 km
Max. dosah pod hladinou: 185 km
Max. hloubka ponoření: 100 m
Střelecká výzbroj: kanon ráže 140 mm a dva kanony ráže 25 mm
Torpédomety: 6×533 mm (všechny vpřed)

Vyrobeno
Třídy Gato, Balao a Tench: 228 kusů
Třídy B1, B2 a B3: 29 kusů

Měření sil
Obě porovnávané třídy vyšly z dost podobných zadání, resp. v obou případech šlo o „flotilové ponorky“ s dlouhým dosahem, což ještě podtrhovalo palubní letadlo u japonské třídy, jež bylo určeno primárně pro vyhledávání nepřátelských plavidel. Japonské ponorky byly daleko větší, měly delší plavební dosah, lepší manévrovací schopnosti a zpočátku i lepší hlavňovou výzbroj (včetně protiletadlových kanonů), ačkoliv poslední parametr Američané později překonali. Na straně Japonců stála mnohem kvalitnější torpéda, zatímco americká byla na počátku notoricky nespolehlivá, kvalitativní náskok Japonců ale snižovala zpravidla malá zásoba dopravovaných torpéd. Jednoznačnou výhodu Američanů naopak tvořilo přístrojové vybavení, jelikož Japonci v oblasti radiolokátorů i sonarů znatelně zaostávali; z toho důvodu příliš nevadila ani hlučnost amerických ponorek, jelikož japonská akustická technika byla zcela nedostačující. Co ale bylo tím nejpodstatnějším rozdílem, to byla strategie ponorkových flotil obou protivníků. Japonsko se totiž svéhlavě přidržovalo nejen samotné technické konstrukce, ale také filozofie používání „flotilových ponorek“. Americké námořnictvo flexibilně přešlo na ničení obchodních plavidel a záhy sevřelo japonské ostrovy blokádou, zatímco Japonci dlouho plýtvali silami na potápění válečných lodí a symbolické útoky proti americké pevnině. Zásadní roli pochopitelně sehrály i gigantické produkční možnosti průmyslu v USA. Z ryze technického hlediska mohly japonské ponorky těm americkým směle konkurovat, avšak jejich fatálně chybná strategie způsobila, že podmořská flotila s americkou vlajkou triumfovala.
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