Duel: Hunt vs. Spica:
Lehké torpédoborce v boji o Středomoří

Boje v severní Africe a Středomoří se vyznačovaly mnohými zvláštnostmi. Jeden příklad může představovat používání kategorií techniky, které se na jiných válčištích příliš často neobjevovaly. Řadily se k nim mj. lehké torpédoborce (zvané také torpédovky), jaké tam rozsáhle nasazovala loďstva Velké Británie a Itálie.

Přestože největší pozornost milovníků válečných lodí poutají boje letadlových a bitevních lodí a křižníků, pro námořnictva byla nesmírně důležitá i menší plavidla. Mezi ta patřily také lehké torpédoborce pro doprovodné a útočné operace. Italové je zkonstruovali zejména pro nasazení ve Středozemním moři, kdežto Britové s nimi počítali spíš pro mise v Atlantiku, jenže později se i britské lodě rozsáhle uplatnily ve Středomoří. Vyšla námořnictvům jejich sázka na velkou rychlost? A jak se osvědčila silná výzbroj těchto lodí?

Lehká plavidla pro ochranu konvojů
Ačkoli Velká Británie patřila v první světové válce mezi vítězné mocnosti, její dříve nesporné postavení „královny moří“ se otřásalo v základech. Jiné velmoci stavěly silnější a silnější lodě ve zvyšujících se počtech. Británie jako ostrovní a koloniální mocnost byla samozřejmě velmi závislá na námořním obchodu, který zajišťoval zásobování a spojení se zámořskými državami a vyžadoval velký počet obchodních plavidel na mnoha trasách. Ve 30. letech však Admiralita začínala chápat, že Royal Navy postrádá plavidla, která by se v situaci války starala o ochranu oněch obchodních lodí zejména proti leteckým a ponorkovým útokům. Používat k tomu velké oceánské (flotilové) torpédoborce („fleet destroyers“) bylo evidentně zbytečné, takže vznikaly menší třídy plavidel, která se většinou označovala jako „eskortní torpédoborce“. Je však nutno si uvědomit, že to bylo spíše formální zařazení, protože z hlediska faktického účelu již nešlo o klasické torpédoborce, jak se tento pojem vesměs chápal dříve. Samotné slovo „torpédoborec“ („destroyer“) vzniklo z označení „ničitel torpédových člunů“ („torpedo boat destroyer“), ale u nových eskortních plavidel se předpokládaly úplně jiné úkoly. Ze zadání, které původně neslo označení FEV (Fast Escort Vessel) a bylo zformulováno v roce 1938, se tak vyvinulo plavidlo se silnou protivzdušnou a protiponorkovou výzbrojí. Hlavní důraz se kladl na rychlost, jelikož od nových lodí se žádala především schopnost rychle prověřit sonarový kontakt a pak se vrátit ke konvoji, v případě leteckého útoku pak bylo nutné hbitě manévrovat a současně poskytovat stabilní palebnou platformu. Tyto zdánlivě protichůdné požadavky měl řešit jeden z prvků, jež se na nové třídě s označením Hunt objevily, a to aktivní stabilizátory. Ty se ale projevily coby dosti problematické, takže se později místo nich instalovaly přídavné palivové nádrže, protože třída Hunt měla zpočátku velmi omezený plavební dosah.

Odlišnost výzbroje u čtveřice podtříd
V rámci třídy Hunt vznikly celkově čtyři podtřídy, nazývané též Typ I, II, III a IV. Odlišovaly se nejen některými položkami v seznamu zbraní, ale i designem trupu, protože od „dvojek“ se stavěly lodě poněkud širší, což zvýšilo stabilitu a umožnilo posílit primární výzbroj, a tudíž ke čtveřici 4palcových (101,6mm) kanonů přibyly další dva. Typ III byl optimalizován ke službě ve Středomoří a jednu z dvojic těchto děl obětoval ve prospěch torpédometů, třebaže postupně vyšlo najevo, že univerzální děla jsou užitečnější. „Čtyřky“ s poněkud odlišně konstruovaným trupem vznikly jenom dvě (jednalo se totiž o privátní projekt loděnic Thornycroft) a uchovaly si jak šestici těžkých kanonů, tak torpédomety. Další výzbroj lehkých torpédoborců třídy Hunt obsahovala 2liberní (40mm) kanony (občas přezdívané také „pom-pom“) a 20mm rychlopalné kanony Oerlikon, vedle toho byly na palubě nainstalovány dva (u lodí podtřídy Type III čtyři) vrhače hlubinných náloží. Lodě třídy Hunt byly zpočátku používány zejména k obraně jižního a východního pobřeží Velké Británie proti německým nájezdům či při ochraně připlouvajících konvojů, ovšem kvůli relativně krátkému plavebnímu dosahu prvních lodí byly jejich kapacity v tomto smyslu trochu omezené. Paradoxně se tam často střetávaly s německými torpédovými čluny, takže plnily původní zadání „opravdových“ torpédoborců, k němuž původně nebyly ani konstruovány. Ideálním prostředím pro jejich operace se poté stalo Středomoří, kde se vesměs utkávaly s lehkými torpédoborci italského a německého námořnictva a také s ponorkami zemí Osy. Ochraňovaly konvoje, které zajišťovaly zásobování vojsk v severní Africe, a současně se snažily zabránit Němcům a Italům v této činnosti ve prospěch jejich expedičních jednotek. Na moře celkově vyplulo přes osmdesát plavidel třídy Hunt, jimž byla dána jména (jak napovídá i název) podle slavných míst anglických „honů na lišku“.

Nerozhodnost italského námořnictva
Historie lehkých torpédoborců italského námořnictva se táhne podstatně dále do minulosti a je spojena s faktem, že Němci a Italové (na rozdíl od Britů) nebyli závislí na námořním obchodě. Nemuseli se také starat o celosvětové koloniální impérium, takže přikládali lodím pro operace na oceánu menší význam, avšak o to více akcentovali menší plavidla pro působení na „svých“ mořích, resp. v relativní blízkosti pobřeží. Obdobně jako v případě Royal Navy se tady ovšem vyskytuje riziko terminologického zmatku, protože Italové označovali tato svoje plavidla jako „Torpedinieira“ (a Němci jako „Torpedoboote“), tj. v podstatě torpédové čluny. To ale zřejmě evokuje dojem velice malých rychlých plavidel, jako byly slavné britské čluny MTB, avšak ta Němci označovali pojmem „Schnellboote“ (rychlé čluny) a Italové slavnou zkratkou MAS, tj. „Mezzi d’Assalto“ (útočné prostředky). Italské i německé „torpédové čluny“ představovaly ve skutečnosti víceméně ekvivalent britských eskortních (lehkých) torpédoborců. Paradoxní však je, že čeština, přestože je „suchozemským“ jazykem, má pro tuto kategorii lodí zvláštní slovo, jehož exaktní překlad v řadě jiných řečí chybí, a sice „torpédovka“. Pokud už ovšem opustíme oblast námořní terminologie a vrátíme se k technickému vývoji, zjistíme, že lodě tohoto druhu se s italskou vlajkou plavily už během první světové války, kdy byla postavena první takováto třída Pilo. Následovaly další třídy Sirtori, La Massa, Palestro, Curtatone a Generali, u nichž se daly zajímavě sledovat měnící se požadavky italského námořnictva, jež budilo dojem, že neví, co vlastně chce. Výzbroj byla několikrát zesílena, když se však ukázalo, že na tak malé lodě je příliš předimenzovaná, byla opět zeslabena. Tím jediným, na čem se pořád trvalo, byla (stejně jako u Royal Navy) co nejvyšší rychlost, která se při zkouškách dostávala vysoko přes 30 uzlů a u některých plavidel se blížila k závratným 40 uzlům.

Vysoká rychlost a nevhodná výzbroj
Do vývoje lehkých torpédoborců hodně promluvila Washingtonská námořní smlouva, jež byla podepsána v roce 1922. Kromě limitů na bitevní lodě a křižníky říkala, že plavidla s výtlakem pod 600 tun lze stavět bez omezení. Zákonitým výsledkem bylo úsilí některých námořnictev o vybudování masivních flotil plavidel, která se do tohoto omezení vešla, popř. se to o nich dalo oficiálně tvrdit. Právě druhá zmíněná varianta (z dnešního pohledu celkem jasný podvod) byla i případem italských torpédovek třídy Spica, jejichž standardní výtlak ve skutečnosti činil přes 720 tun, u pozdějších sériových jednotek dokonce přes 800 tun. Plavidla byla skutečně rychlá, dosahovala zhruba 34 uzlů, platila za to ovšem enormní spotřebou paliva, a tak při skutečných bojových operacích ukazovaly rychloměry obvykle podstatně menší hodnoty, protože jinak by tyto torpédovky snad ani nedopluly do svých hlídkových zón. Třída Spica se jako první mohla pochlubit 100mm děly, jež byla montována ve třech exemplářích. Ničivá sila granátů působila impozantně, avšak tyto zbraně měly velice malou kadenci (jen 8 ran za minutu), a navíc se při jejich instalaci Italové dopustili fatální chyby, když umožnili největší náměr jenom 45 stupňů, takže kanony nemohly efektivně pálit na vzdušné cíle. O protivzdušnou ochranu plavidel třídy Spica se tak zpočátku staraly jen dva 13,2mm kulomety, což bylo opravdu žalostně málo, a až pod vlivem útoků britských letounů byla jejich protiletadlová výzbroj posílena 20mm kanony, kterých bylo na některých lodích až deset kusů. Třída Spica nesla také torpédomety, ale pouze kalibru 450 mm, což limitovalo dosah i ničivost torpéd. Mezi lety 1934 a 1937 bylo postaveno celkově 32 lodí této třídy, z nichž dvě v roce 1940 koupilo Švédsko. Na konstrukci Spica poté navázala třída Ariete, ovšem do italské kapitulace se dostala do služby jen jediná loď a zbytek rozestavěných následně padl do rukou německého loďstva.
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Parametry plavidel třídy Hunt Type III
Posádka: 170 mužů
Standardní výtlak: 1015 tun
Plný výtlak: 1090 tun
Celková délka: 85,7 m
Celková šířka: 9,6 m
Standardní ponor: 2,36 m
Výkon turbín: 14 200 kW
Max. rychlost: 25 uzlů
Plavební dosah: 4635 km při 20 uzlech
Hlavňová výzbroj: čtyři 101,6mm kanony, čtyři 40mm kanony, dva až čtyři 20mm kanony
Další výzbroj: dva 533mm torpédomety a až 110 hlubinných náloží

Parametry plavidel třídy Spica
Posádka: 116 mužů
Standardní výtlak: 808 tun
Plný výtlak: 1040 tun
Celková délka: 83,5 m
Celková šířka: 8,1 m
Standardní ponor: 2,55 m
Výkon turbín: 14 200 kW
Max. rychlost: 34 uzlů
Plavební dosah: 3200 km při 16 uzlech
Hlavňová výzbroj: tři 100mm kanony, různé kombinace 20mm kanonů a 13,2mm kulometů
Další výzbroj: čtyři 450mm torpédomety a až 20 námořních min

Měření sil
Ačkoli Britové a Italové vyšli při konstrukci svých lehkých torpédoborců ze značně odlišných zadání, nakonec zkonstruovali víceméně ekvivalentní plavidla. Spojovala je sázka na rychlost, ačkoli motivy pro ni byly vlastně protikladné, neboť Italům šlo o rychlý útok na lodní konvoje nepřítele, kdežto Britové chtěli hbité lodě díky schopnosti rychle zasahovat proti ponorkovým a leteckým útokům zemí Osy. Daní za vysokou rychlost se pak stal omezený dosah, jenž trápil první britské lodě třídy Hunt, dokud se místo jejich spíše problémových stabilizátorů nezačaly montovat další palivové nádrže. Naopak italské lodě se této slabiny nikdy nezbavily, a ačkoliv se mohly „papírově“ pochlubit mnohem větší rychlostí než britské, prakticky ji nemohly příliš využívat, protože jejichž mimořádně „žravé“ turbíny to prostě neumožňovaly. Italská plavidla výrazně zaostávala i z hlediska protiletadlové výzbroje, neboť britské univerzální kanony ráže 101,6 mm dokázaly účinně pálit i na vzdušné cíle (a navíc měly daleko vyšší kadenci), kdežto pomalu střílející 100mm děla Italů se dala užívat jen proti lodím. Britské lodě navíc nesly také kanony ráže 40 a 20 mm, kdežto na italská plavidla se 20mm zbraně začaly instalovat až poté, co vyšla najevo jejich značná zranitelnost vůči leteckým útokům, proti nimž kulomety zkrátka nemohly stačit. Nelze říci, že by torpédoborce třídy Spica představovaly už z podstaty špatnou konstrukci, po stránce parametrů a výzbroje však byly jednoznačně nevyvážené, a proto lze za kvalitnější označit britská doprovodná plavidla třídy Hunt.

Počty postavených jednotek
Třída Hunt: 86 lodí
Třída Spica: 32 lodí
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