Obří ponorky třídy I-400:
Japonské podmořské letadlové lodě

Ve své době to byly největší a technicky asi nejpropracovanější ponorky světa. Vynikaly také svým určením, neboť každá nesla na palubě tři útočné letouny. Řeč je o japonských obřích ponorkách I-400, které měly zvrátit průběh války.

Mezi nejobávanější zbraně současnosti bezesporu patří jaderné ponorky nesoucí řízené střely, ať už se jedná o balistické rakety, nebo o střely s plochou dráhou letu. Díky svému jadernému pohonu se ponorky mohou nepozorovaně přesouvat na obrovské vzdálenosti, nezjištěné čekat pod hladinou a na povel vypustit střely na cíle třeba i tisíce kilometrů ve vnitrozemí. Málokdo si však uvědomuje, že toto poslání ponorek vlastně není žádnou samozřejmostí. Ponorky byly dlouhá léta pokládány za plavidla výlučně pro námořní boj, s útoky na pozemní cíle se obecně nepočítalo. Jeden z prvních a nejdůležitějších kroků k tomuto uplatnění podmořských plavidel znamenaly japonské obří ponorky třídy I-400, které ovšem neměly napadnout své cíle pomocí raket, nýbrž prostřednictvím letadel. Bylo však příznačné, jak válečná situace měnila plány na jejich použití. Nejprve měly zlomit morální odhodlání Američanů zapojit se do války, posléze měly americkému námořnictvu zkomplikovat válečné úsilí a nakonec měly sloužit pro zoufalý pokus o zastavení americké invaze do Japonska.

Rodí se plán útoku na USA
Myšlenka umístit na palubu ponorky letadlo vlastně není novinkou, protože se testovala už na konci první světové války. V období mezi válkami pak přišly do módy „křižníkové ponorky“, velká oceánská plavidla s těžkou dělostřeleckou výzbrojí a někdy i malým hydroplánem, který měl zastávat hlavně průzkumné úkoly, byť se opatrně začínalo spekulovat i o tom, že by mohl plnit i nějaké útočné poslání. Plavidla této kategorie stavěly vlastně všechny velmoci na světě: USA, Velká Británie, Francie, Itálie, Německo, Japonsko i SSSR. Je ale třeba zdůraznit, že se tato koncepce příliš neosvědčila a „křižníkových ponorek“ nevzniklo mnoho. Hlavní problém spočíval v tom, že se počítalo převážně s jejich plavbou po hladině, ale rychlé rozšíření letadel s radiolokátory znamenalo, že jakákoli ponorka plující po hladině byla neustále ve smrtelném ohrožení ze vzduchu. Konstruktéři se proto naopak soustředili na snahu umožnit ponorkám co nejdelší pobyt pod hladinou. Sama myšlenka umístit na ponorku letoun však byl vyhodnocena jako pokroková a dočkala se mimořádného zájmu hlavně v Japonsku, kde byly zkonstruovány zhruba čtyři desítky podmořských plavidel opatřených letounem. Ve většině případů šlo jen o velmi lehká letadla se zvědným posláním, začátek války s USA však znamenal důležitý posun v tomto vnímání. Prozíraví japonští velitelé, hlavně admirál Isoroku Jamamoto, si velmi dobře uvědomovali, že dlouhodobý střet s americkým průmyslovým potenciálem Japonsko zkrátka a dobře vyhrát nemůže, a proto usilovali o rychlou válku. Věděli o citlivosti americké veřejnosti na ztráty a pocit ohrožení, a tak plánovali vojenské útoky přímo na americkou pevninu, jež by podkopaly americkou morálku a dotlačily Washington k jednáním o míru. Ačkoliv z dnešního pohledu byly tyto záměry hluboce pomýlené, neboť morálku USA katastrofálně podceňovaly, je třeba Japoncům aspoň přiznat, že z hlediska provedení těchto záměrů předběhli svou dobu a zvolili neobvyklý způsob, totiž údery ponorek.

Požadavky na ponorky a letadla
Nejprve se zkoušelo ostřelování pobřežních cílů pomocí palubních děl. V únoru 1942 ponorka I-17 pálila na ropnou rafinérii u Santa Barbary, v červnu téhož roku ponorka I-25 zaútočila na pevnost Fort Stevens, ovšem škody byly minimální. Proto se ponorka I-25 na podzim vrátila a odzkoušela jinou, tehdy skutečně převratnou metodu. 9. září 1942 vystartoval její průzkumný hydroplán Jokosuka E14Y (v americkém kódu zvaný Glen), tentokráte ovšem ne se zvědnými úkoly, protože nesl dvě zápalné pumy a zamířil nad lesy v Oregonu. Pumy způsobily rozsáhlé lesní požáry. Škody opět nebyly nijak katastrofální, ale způsobená panika byla opravdu velká. 25. září zkusili Japonci nálet zopakovat, avšak znovu se jim příliš nedařilo. Každopádně šlo o jediné letecké bomby, které během války dopadly na kontinentální území USA. Sám vojenský neúspěch akce však nebyl tak důležitý jako psychologický efekt a také to, že si Japonci mohli prakticky ověřit možnost poslat z ponorky vyzbrojený hydroplán a napadnout cíle na pevnině. A proto začala admiralita plánovat mnohem ambicióznější operaci, a to útoky na velká města, konkrétně San Francisco, Los Angeles, San Diego, Miami, Washington a New York. To však vyžadovalo podstatně větší ničivou sílu, než jakou mohly poskytnout ponorky s průzkumnými hydroplány, jež koneckonců nesly lehké bomby spíše jako improvizaci. Rovněž bylo jasné, že k útokům na města na východním pobřeží bude třeba ponorka s daleko větším dosahem, která by mohla obeplout Jižní Ameriku a dostat se do západního Atlantiku. Bylo tedy nutno vyrobit naprosto nové útočné letouny i zcela nové ponorky jako jejich nosiče. Japonští konstruktéři se pod osobním dohledem admirála Jamamota horečně pustili do práce. Tak se začala rodit jedna z nejzajímavějších zbraní druhé světové války, která sice nakonec do boje nezasáhla, ale svým pojetím zásadně ovlivnila poválečný vývoj, neboť to bylo první podmořské plavidlo, jež mělo jako svůj primární úkol útoky na pozemní cíle.

Gigantická I-400 se představuje
Nové ponorky, speciálně vyvinuté coby nosiče letadel, byly někdy označovány jako Sen-Toku (japonsky „speciální ponorka“), ačkoliv nejznámější jsou pod názvem I-400. Ten se vztahoval k jejich obřím rozměrům, přesněji řečeno k délce, která činila okolo 400 stop, tedy 120 m. Šlo ve své době o zdaleka největší ponorky na světě; rekord jim vlastně vydržel až do přelomu 50. a 60. let, kdy se objevily velké ponorky s nukleárním pohonem, ale třída I-400 dodnes zůstává největší ponorkou s dieselelektrickým pohonem a lze celkem oprávněně předpokládat, že toto jí zůstane už navždycky. Vedle pozoruhodné délky byly nové japonské „podmořské letadlové lodě“ zajímavé i mimořádnou šířkou, jež vznikla vlastně jako důsledek nutnosti umístit na loď mohutný hangár pro tři letouny. U klasické, poměrně štíhle konstruované ponorky s válcovým průřezem trupu by to prostě nešlo, jelikož plavidlo by bylo extrémně nestabilní a snadno by se převrátilo na bok. Japonci proto navrhli ponorku, která měla trup s příčným průřezem ve tvaru poněkud smáčknutého oválu či ležaté osmičky; hangár pak byl umístěn nahoře, jakoby „mezi“ polovinami oné osmičky. Válcový hangár byl vestavěn do nástavby a tvořil vlastně i základnu věže, což dávalo ponorce dosti zvláštní tvar. Před hangárem se na palubě nalézal 26 m dlouhý katapult pro start letounů. Ponorka byla vybavena rovněž jeřábem, neboť se předpokládalo, že plovákové letouny po ukončení mise přistanou na moři vedle ponorky a jeřáb je vyzdvihne na palubu. Na starou koncepci „křižníkové ponorky“ navázala I-400 nejen obřími rozměry a tím, že měla letouny, ale také velmi silnou palubní výzbrojí. Nesla osm torpédometů ráže 533 mm, na zadní plošině se nalézalo mohutné námořní dělo ráže 140 mm a o protivzdušnou obranu se měla postarat tři vodotěsná střeliště s rychlopalnými kanony kalibru 25 mm (dvě střeliště měla po jedné zbraní, jedno neslo dvojici kanonů). Princip pohonu byl klasický dieselelektrický, ale obrovská I-400 vynikala tehdy skutečně bezkonkurenčním plavebním dosahem, neboť zásoby pohonných hmot stačily na bezmála 70 000 km plavby na hladině. Velké rozměry I-400 navíc podstatně zvyšovaly komfort pro námořníky i letce.

Elegantní palubní letoun Seiran
Konstrukcí speciálního palubního letounu pro I-400 byla pověřena společnost Aiči, jejímž asi nejznámějším produktem byl střemhlavý bombardér D3A (v kódu Spojenců zvaný Val), jeden z tří typů letounů zapojených do útoku na Pearl Harbor. Specifikace žádaly stroj, jenž dopraví pumu nebo torpédo o váze 800 kg na vzdálenost 1500 km rychlostí 555 km/h. Původně se sice zvažovalo adaptovat pro ponorky již existující letoun D4Y1 Suisei, avšak posléze Japonci dali přednost vývoji nového typu. Ten pak dostal vojenské označení M6A1 Seiran, což bylo velmi výstižné, jelikož to znamená „bouře z čistého nebe“. Šlo o elegantně řešený stroj, jehož pohon zajišťoval dvanáctiválcový motor Aiči Atsuta 30, což byla licenční varianta velmi podařeného německého agregátu Daimler-Benz DB 601 (který poháněl především stíhačky Messerschmitt Bf 109). Seiran byl dvoumístný dolnoplošník, vybavený podvozkem se dvěma plováky, jež se mohly odhodit za letu, případně stroj mohl odstartovat i bez nich, jestliže šlo o sebevražednou misi. Celý letoun byl řešený jako skládací, aby se mohl vejít do válcového hangáru o průměru 3,5 m. Křídlo se pomocí hydraulického systému pootočilo o 90 stupňů a sklopilo vzad, složila se také horní část svislé ocasní plochy a plováky se odmontovaly. Přípravu všech tří strojů pro operační použití či pro opětovné složení do hangáru zvládala vycvičená čtyřčlenná obsluha za pouhých 45 minut. Velice pokrokovým způsobem byl vyřešen problém, se kterým se potýkali konstruktéři „ponorkových“ letounů již dříve. Kvůli pohybu v chladných vodách oceánu totiž zchladnul i olej v motorech letadel, což znamenalo, že před startem se muselo dlouho čekat na jeho zahřátí, takže doba strávená na hladině se neúměrně prodlužovala. Japonci ovšem nalezli řešení v podobě speciálních nádrží v ponorce, kde byl olej udržován ve správné teplotě a těsně před startem se prostě načerpal do všech tří Seiranů. Útočná výzbroj letadla byla dopravována na závěsu pod trupem a mohlo jít o pumu či torpédo o váze do 850 kg, kromě toho měl Seiran obrannou výzbroj v podobě pohyblivého 13mm kulometu.

Od měst k Panamskému průplavu
Admirál Jamamoto původně přikázal postavit osmnáct ponorek třídy I-400, což by znamenalo útočnou sílu 54 letadel Seiran. Plány ponorky byly dokončeny v březnu 1942 a stavba prvního exempláře začala v loděnicích Kure 18. ledna 1943. Následovala další čtyři plavidla se jmény I-401, I-402, I-403 a I-404, ale úplně dokončeny byly pouze první tři ponorky, neboť původní Jamamotovy záměry byly po jeho smrti zredukovány na devět kusů, posléze na pět a nakonec na tři. Ponorka I-400 byla dokončena v prosinci 1944 a I-401 v lednu 1945. Plavidlo označené I-402 sice také bylo dostavěno, ale už nikoliv jako nosič letadel, nýbrž jako podmořský tanker k dopravě životně důležitého paliva z jihovýchodní Asie do blokádou drceného Japonska (pro tento úkol však nestačilo být nasazeno). První prototyp Seiranu byl hotov v říjnu 1943, krátce nato byl zalétán a v roce 1944 se rozběhla sériová výroba. V té době už však vypadala válečná situace úplně jinak a Japonci těžko mohli myslet na rychlý a vítězný konec války. Jamamotův plán útoku na americká města v sobě navíc obsahoval i jeden hodně děsivý faktor. Malý počet letadel, resp. malá hmotnost pum se měla kompenzovat tím, že by se použily také chemické a biologické zbraně. Japonci měli v tomto ohledu velké zkušenosti z bojů v Číně, kde používali bojové plyny a bakterie antraxu či moru, což mělo za následek strašlivou smrt statisíců lidí, ve většině civilistů. Uvážlivější japonští velitelé záměr takového útoku na USA nakonec odmítli, neboť tušili, že Američané by se asi nerozpakovali odpovědět stejnou zbraní. Posléze byl tedy vypracován jiný plán, který se s I-400 spojuje nejčastěji, a to útok na Panamský průplav, který by mohl závažně zkomplikovat americké úsilí v Pacifiku. Americké lodě plující z východního pobřeží by musely obeplouvat kontinent, což by pochopitelně hodně zpomalilo tempo operací. Ponorky měly připlout k pobřeží Ekvádoru a vypustit Seirany, které by zamířily na sever a po dvou ostrých změnách kursu napadnout zdymadla průplavu z východu. Šance nebyly největší, ale Japonci už v té chvíli neměli vlastně co ztratit.

Finále, kapitulace a konec gigantů
Je příznačné, že útok na Panamský průplav měl být uskutečněn jako sebevražedný střemhlavý nálet. Válečná situace Japonska začínala být zoufalá a útoky „kamikaze“ stále častější. Ale ani Panamský průplav nebyl cílem, proti kterému obří „ponorné letadlové lodě“ nakonec opravdu vypluly. Cílem operace byl atol Ulithi, kde se americká flotila připravovala na závěrečný úder proti Japonským ostrovům, který měl být vlastně i počátkem invaze. Japonci tedy naplánovali už opravdu zoufalou operaci proti americkým letadlovým lodím, na niž vyrazily I-400 a I-401 a k tomu dvě menší ponorky I-13 a I-14 (třída AM) nesoucí po dvou Seiranech, takže celkově by útočilo deset letadel. O kritické situaci Japonců svědčí také fakt, že nechali Seirany opatřit (v rozporu se všemi válečnými konvencemi) nátěrem i výsostnými znaky USA, aby tak aspoň trochu zvýšili jejich šance na průnik americkou obranou. K útoku na atol Ulithi už však nikdy nedošlo, ponorka I-13 byla cestou potopena a zbylé tři lodě zastihla v polovině srpna šokující zpráva o japonské kapitulaci. Seirany s americkými znaky byly rychle svrženy do moře a část důstojníků požadovala také potopení ponorek, aby nepadly do rukou nepřítele. K tomu ovšem nedošlo a ponorky se vzdaly Američanům, kteří byli ohromeni nejen jejich existencí (protože projekt I-400 byl po celou dobu velmi přísně utajován), ale také jejich mimořádnými rozměry. Všechny tři exempláře byly po válce detailně zkoumány a Američané velice oceňovali mnoho jejich konstrukčních řešení. Záhy se ovšem objevil problém, protože o ponorky projevil zájem i Sovětský svaz. Pomalu začínala studená válka a Američané nechtěl dovolit, aby se tajemství špičkových japonských zbraní dostalo do rukou komunistů, a proto byly všechny tři postavené ponorky třídy I-400 v roce 1946 potopeny jako cvičné cíle. Vrak I-401 byl nalezen roku 2005. V Národním leteckém a vesmírném muzeu ve Washingtonu je vystavený jeden zrestaurovaný letoun M6A1 Seiran. Ale zřejmě nejdůležitější památkou na japonské podmořské obry je vliv, který měli na konstrukci a výzbroj moderních ponorek.
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TTD ponorky třídy I-400
Posádka: 144 mužů
Výtlak na hladině: 4738 tun
Výtlak pod hladinou: 5951 tun
Celková délka: 122 m
Celková šířka: 12 m
Standardní ponor: 7 m
Výkon dieselových motorů: 4× 1680 kW
Výkon elektrických motorů: 2× 1600 kW
Max. rychlost na hladině: 18,7 uzlu
Max. rychlost pod hladinou: 6,5 uzlu
Max. dosah na hladině: 69 450 km
Max. dosah pod hladinou: 112 km
Operační hloubka: 100 m

TTD letounu Aiči M6A1 Seiran
Osádka: 2 muži
Rozpětí křídla: 12,26 m
Celková délka: 11,64 m
Celková výška: 4,58 m
Prázdná hmotnost: 3300 kg
Max. hmotnost: 4445 kg
Motor: vidlicový 12válec Aiči Atsuta 31
Výkon motoru: 1044 kW
Max. rychlost: 475 km/h
Cestovní rychlost: 296 km/h
Bojový dolet: 1190 km
Max. dostup: 9900 m
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