Návrat nukleárních křižníků

Vysoký výkon, prakticky neomezený dosah a nezávislost na drahé ropě. To jsou hlavní výhody jaderného pohonu lodí, díky kterým US Navy opět plánuje stavbu nukleárních křižníků.

Z hladinových lodí amerického námořnictva dnes užívají jaderný pohon pouze letadlové lodě. US Navy vlastnilo devět raketových křižníků s nukleárními reaktory, avšak v důsledku rozpočtových škrtů Clintonovy vlády v 90. letech bylo přinuceno je všechny vyřadit. V námořnictvu i Kongresu ovšem působí vlivná skupina zastánců jaderného pohonu hladinových lodí, která nyní zřejmě dosáhla svého. Americké loďstvo by mělo získat pět nukleárních křižníků určených pro protiraketovou obranu.

Třídy CG(X) a CGN(X)
Donedávna se předpokládalo, že nové křižníky pro US Navy budou mít výhradně konvenční pohon. Plavidla projektu CG(X) mají být odvozena od vyvíjených torpédoborců třídy DDG(X) čili DDG 1000 Zumwalt, tak jako soudobé křižníky třídy Ticonderoga využívají konstrukci torpédoborců třídy Spruance. V červenci tohoto roku však US Navy oznámilo, že hodlá plán výstavby křižníků změnit. Čtrnáct lodí CG(X) s klasickým pohonem a výtlakem okolo 14 000 tun má doplnit pět nukleárních křižníků CGN(X) s výtlakem mezi 23 000 a 25 000 tun. Rozpočet Pentagonu pro rok 2008 už by měl obsahovat první finanční prostředky na vývoj CGN(X). Analytici odhadují náklady na jedno takové plavidlo přibližně mezi pěti a sedmi miliardami dolarů.
Stále platí, že víceúčelové křižníky třídy CG(X) mají využívat prvky torpédoborců třídy DDG 1000 včetně štíhlého trupu, jehož příď i boky se sklánějí „dovnitř“. Naopak nukleární lodě třídy CGN(X) budou patrně představovat více konvenčnější konstrukci s trupem dnes obvyklého tvaru. Vysvětlením jsou odlišné úkoly obou tříd. CG(X) má sloužit především u pobřeží jako ochránce bojových skupin letadlových lodí, což vyžaduje vysokou úroveň obtížné zjistitelnosti srovnatelnou s DDG(X).
Naopak nukleární křižníky CGN(X) budou operovat samostatně na volném moři jako plovoucí základny protiraketové obrany, takže obtížná zjistitelnost nebude tím hlavním. Lze odhadnout, že se jejich vlastnosti „stealth“ budou blížit dnešním torpédoborcům třídy Arleigh Burke. Nehledě k faktu, že při obrovském výkonu radarových systémů křižníku by byla jakákoliv snaha o „skrytí“ takového plavidla dost komplikovaná.

Proč nukleární pohon?
Hlavními argumenty zastánců jaderného pohonu lodí jsou obvykle vyšší výkon, rychlost, vytrvalost a spolehlivost. V posledních letech se ovšem přidává i další významný důvod, a to rostoucí ceny ropy. Lodní nukleární reaktor sice sám o sobě stojí přes miliardu dolarů, ale na rozdíl od spalovacích motorů je zcela nezávislý na fosilních palivech, jejichž ceny rostou, zatímco zásoby klesají. Nukleární pohon by se proto nakonec mohl stát dlouhodobě levnějším řešením. V zájmu úspory nákladů však nemá být nukleární jednotka pro CGN(X) kompletně nová. Existují dvě cesty; první by znamenala „zdvojení“ reaktoru z ponorky SSN 21 Seawolf, kdežto ta druhá počítá s polovinou jaderného agregátu z letadlových lodí třídy Nimitz.
První alternativa by však dala celkový výkon jen 68 MW, což je méně než výkon konvenčních motorů torpédoborce DDG 1000 (okolo 78 MW). Je tedy pravděpodobné, že pro pohon CGN(X) bude zvolen „poloviční“ reaktor z letadlových nosičů, který by měl dodávat výkon více než 100 MW. Protiraketový křižník CGN(X) nepochybně bude energeticky mimořádně náročnou lodí. Už příkon současného radarového systému SPY‑1 Aegis na křižnících třídy Ticonderoga se pohybuje v megawattech a plavidla třídy CGN(X) budou zřejmě disponovat navíc i radarem XBR, který dokáže zaměřovat rakety na vzdálenost řádově tisíců kilometrů (více v časopisu Armády, technika, militaria 9/2006).
Velkou spotřebu však bude mít i výzbroj třídy CGN(X), protože kromě řízených střel ji mají tvořit rovněž lasery, mikrovlnné zářiče a elektromagnetická děla (railguny). Pokud jde o řízené rakety, základní zbraní bude typ RIM‑161 Standard SM‑3, což je speciální modifikace populární střely RIM‑156 Standard SM‑2ER vyvinutá proti balistickým raketám ve střední a závěrečné fázi letu. Hovoří se i o střelách KEI (Kinetic Energy Interceptor), které mají na balistické rakety útočit v počátečním a středním úseku letu. Problémem jsou však jejich značné rozměry, protože jedna KEI by zabrala prostor pro šest SM‑3. Na rozhodnutí této i dalších otázek má ovšem námořnictvo ještě poměrně dost času, protože první jaderný křižník CGN(X) by se měl objevit na moři až ve druhé polovině příštího desetiletí.
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