Ponorky třídy M:
Tři britské námořní experimenty

Mezi britskými ponorkami z údobí „Velké války“ vyniká tříčlenná třída M. Nejdříve šlo o plavidla s těžkou dělostřeleckou výzbrojí pro útoky na pobřeží, druhý a třetí exemplář se však později změnily na ponorky ještě exotičtější povahy, protože M2 nesla hydroplán a M3 sloužila pro pokládání námořních min.

Do první světové války velmi hlasitě promluvila zbraň, která sice existovala již delší dobu, ale teprve díky některým vědeckým a technickým objevům z druhé poloviny 19. století se dostala na opravdu efektivní úroveň. Jednalo se o ponorky, jejichž nasazení v Atlantiku mělo nejspíše potenciál změnit i výsledek války, pokud by se německým ponorkám podařilo odříznout Brity od zásobování po moři. Loďstva Dohody však samozřejmě nezůstávala pozadu a byli to právě (jinak pověstně konzervativní) Britové, kteří ve formě ponorkové třídy M uskutečnili tři velmi zajímavé pokusy. Na scénu přišly ponorky s dělem pro střelbu na pobřeží, ponorka s letounem a konečně ponorka pro vytváření námořních minových polí.

Od „nájezdů“ k válčení v Atlantiku
Když se během „Velké války“ rozhořely boje na moři, Britové hledali různé cesty, jak uškodit Centrálním mocnostem. Mezi nápady, které tehdy získaly podporu, patřily „nájezdy“ („raids“) na německé pobřeží, tedy krátké útočné operace válečných lodí, které napadly palbou přístavy či další vojenské objekty vilémovské říše, načež unikaly zpět do bezpečí. Aby jejich přiblížení i únik mohly být co nejvíce překvapivé, objevila se myšlenka použít ponorky. A tak se zrodila idea „ponorkových monitorů“, tzn. podmořských plavidel s těžkou dělostřeleckou výzbrojí, se kterou přinesou zkázu na německé pobřeží vlastně podobně jako klasické hladinové monitory, jak se označovala poměrně malá plavidla s velkými děly. Ještě během vzniku konstrukce však přišla změna zadání, protože Velká Británie, pověstná „královna moří“, se ocitla ve vážnějším ohrožení než kdykoli dříve, když německé ponorky devastovaly britské obchodní loďstvo. Na prioritní místo se dostalo válčení v Atlantiku, kde se obě strany pokoušely vzájemně zničit své zásobování. Koncept ponorky s velkým dělem žil dál, ale změnil se jeho účel, protože nově se tato plavidla měla používat k potápění obchodních lodí, a to na vyšší vzdálenost, než na jakou se mohla efektivně zaměřovat torpéda. Royal Navy proto změnilo objednávku posledních čtyř ponorek třídy K s čísly K17 až K21 a na bázi této konstrukce zadalo stavbu čtyř ponorek třídy M. První dvě stavěly loděnice Vickers a zakázku na třetí a čtvrtou obdržela značka Armstrong Whitworth. Pohon zajišťovaly dva dvanáctiválce Vickers, jejichž činnost poháněla generátory elektřiny pro dva elektromotory, napojené na dvojici hřídelí. Od všech ostatních ponorek však třídu M zásadně odlišovala její mimořádná výzbroj.

Zbraň ráže 305 mm z bitevních lodí
Na místě klasické věže se totiž nalézala podivná nástavba, jejíž přední část tvořila otáčivá věž, obsahující lafetu pro 12palcové (tedy 305mm) dělo Mark IX. Zbraň s hlavní o délce kolem 40 násobků ráže náležela do standardní výzbroje Royal Navy. Exempláře pro třídu M se původně vyrobily jako záložní děla pro bitevní lodě třídy Formidable, ale věž představovala zcela nový design, uzpůsobený odlišným podmínkám ponorkového válčení. Hlaveň se dokázala zvednout do úhlu 20 stupňů, popř. i sklonit do úhlu –5 stupňů, odměr věže na každou stranu činil cca 15 stupňů. Střelba probíhala z periskopové hloubky a zaměřovač dovoloval přesně mířit do dálky přes 1200 m. Teoretický dostřel děla sice činil asi 14 000 m, u ponorky se ovšem neplánovalo, že by pálila tak daleko. Předpokládalo se, že když periskopem objeví cíl, pak proces vynoření, zamíření, výstřelu a opětovného ponoření nezabere více než 75 sekund. Vzhledem k obrovské účinnosti 305mm granátů se nepočítalo s nutností zopakovat útok, protože většina obchodních lodí by po jednom takovém zásahu šla téměř jistě ke dnu. Pokud by ale přece jen bylo potřeba pálit znovu, muselo na hladině proběhnout i nabíjení děla, které trvalo přibližně tři minuty. Na palubě se nacházela zásoba 50 granátů. Do výzbroje třídy M náležel rovněž 3palcový (76mm) protiletadlový kanon a čtyři příďové torpédomety. U ponorek M1 a M2 měly ráži 450 mm, ale ponorky M3 a M4 dostaly trubice ráže 533 mm, kvůli čemuž se prodloužil i jejich trup, jenž u prvních dvou lodí měřil něco přes 90 m, kdežto u „trojky“ a „čtverky“ přes 93 m. Royal Navy chtělo ponorky třídy M nasadit v rámci bitevních flotil.

Výsledky britské byrokracie a pýchy
Ponorka M1 se začala stavět v roce 1916, na vodu byla spuštěna 9. července 1917 a roku 1918 byla zařazena do služby. Na jejích osudech se ale zásadně podepsala byrokracie v Royal Navy a zřejmě také pýcha Britů. Ti totiž byli přesvědčení, že vymysleli něco skutečně excelentního, a proto se záhy začali obávat, že Němci jejich brilantní vynález napodobí. Ponorku sice dostal na starosti zkušený kapitán Max Horton, místo vyslání do ohně atlantických bojů však obdržel hodně podivný rozkaz pohybovat se v blízkosti afrických břehů. Obavy admirálů z prozrazení povahy jejich „tajné zbraně“ je totiž přivedly k naprosto absurdnímu závěru, že se má ponorka držet co nejdál od protivníka! Za celou dobu války tak M1 nikdy nespatřila nepřátelskou loď a její 305mm dělo nikdy nevypálilo ve skutečném boji, takže se nikdy nemohlo prověřit, zda šlo opravdu o tak dobrý nápad. Existuje však více než dostatek náznaků, že třída M zase takovým zázrakem a revolucí nebyla. Obsluha děla a jeho nabíjení ve stísněné věži byly komplikované, ponorka byla celkově značně neohrabaná a docházelo i k častým průsakům vody. V roce 1923 nateklo do děla tolik vody, že následný cvičný výstřel poškodil hlaveň. V té době již sloužily i další dvě ponorky, které byly dokončeny až po válce, protože byly spuštěny na vodu až v roce 1919. V tomtéž roce se zvedla vlajka na M2, kdežto M3 vstoupila do služby v roce 1920 a kus M4 nebyl dokončen vůbec a rozestavěný zamířil do šrotu. Námořnictvo zřejmě moc nevědělo, co si s třídou M dál počít. V roce 1924 dostala všechna tři plavidla nové pokusné kamuflážové nátěry. M1 pak měla kombinaci šedé a zelené barvy, M2 obdržela tmavě šedý nátěr a konečně ponorka M3 se posléze plavila s tmavě modrým odstínem.

Rekonstrukce na nosič letadla a min
Ponorka M1 však s novým maskováním nesloužila dlouho, protože se 12. listopadu 1925 stala obětí tragické nehody. Při cvičné plavbě v kanálu La Manche nedaleko mysu Start Point došlo ke srážce se švédskou uhelnou lodí SS Collier, v důsledku ní byla hlaveň děla vytržena z věže a vzniklým otvorem ponorku ihned zaplavila voda. Nešťastné plavidlo se potopilo do hloubky asi 70 m, a ačkoliv se posádka pokusila uniknout, tělo ani jednoho z 62 mužů nebylo již nikdy nalezeno. V témže roce však došlo ještě k další události, která k třídě M opět přitáhla nemalou pozornost. Royal Navy sice opustilo ideu ponorek s těžkými děly, o to více se však nadchnulo pro koncept ponorky s palubním letadlem. Pro tento úkol byla vybrána právě M2, která v roce 1925 opustila řadovou službu a stala se objektem přestavby, jež trvala do roku 1927. Na místo charakteristické věže přišel hangár, ve kterém byl dopravován malý hydroplán Parnall Peto se složenými křídly. Dvouplošník se poté pomocí jeřábu přemístil na hladinu, odkud vzlétal, aby pak sloužil jako „oči“ ponorky při hledání cílů. V říjnu 1928 byl na trup ponorky nainstalován katapult, takže letounek mohl startovat přímo z ní. Také od konvertované M2 se očekávalo, že bude operovat v rámci bitevních flotil. Rovněž M3 poté prošla konverzí, ovšem na něco úplně jiného, a sice na plavidlo pro kladení min. Věž byla odstraněna a přes zhruba tři čtvrtiny délky trupu se táhla rozměrná hranatá nástavba. Pojala 100 kusů kontaktních min Type B, které byly uvolňovány skrze otvor na zádi nástavby. V podstatě šlo o experiment pro prověření koncepce vyvíjené třídy speciálních minových ponorek Porpoise.

Neefektivní M3 a tragická ztráta M2
Modifikovaná M3 se vrátila do služby v roce 1928, ale výsledky byly dost rozpačité. Samotné kladení min probíhalo poměrně dobře, ale nástavba zvýšila výtlak a výrazně zhoršila plavební vlastnosti, které ani před tím nebyly zrovna ideální. Zkušenosti z provozu M3 byly sice hodně užitečné pro konstrukci třídy Porpoise, samotná M3 však byla v hlášení charakterizována jako „neefektivní a nespolehlivá ponorka“ s tím, že „ve válce by se nedala bezpečně použít“. Nelze se tedy asi příliš divit, že v únoru 1932 definitivně opustila službu a o dva měsíce později byla sešrotována. Krátce před jejím vyřazením však katastrofa zasáhla sesterskou ponorku M2, tzn. onen nosič hydroplánu. Účastnila se cvičení u západního pobřeží Anglie a dne 26. ledna 1932, kdy se měla přesunovat na novou pozici, s ní byl náhle ztracen kontakt. Teprve po osmi dnech byl nalezen vrak, jenž ležel v hloubce mezi 20 a 30 metry. V prosinci 1932 se odehrál pokus o vyzdvižení, ale kvůli počasí byl neúspěšný. Podařilo se ovšem zjistit pravděpodobnou příčinu, za kterou patrně stála snaha mužstva o co nejlepší výsledky při cvičení. Při úsilí co nejrychleji vypustit hydroplán totiž námořníci otevřeli dveře hangáru ve chvíli, kdy M2 ještě nebyla zcela vynořena, a tak ponorku zaplavila voda a celá posádka zahynula. Vzhledem k malé hloubce je vrak M2 pořád velmi oblíbeným cílem sportovních potápěčů a někdy nad ním kotví třeba i pět lodí současně. V roce 1999 pak přišla zpráva, že námořní archeolog Innes McCartney se svým týmem nalezl vrak ponorky M1. V následujícím roce tudíž mohli záběry vraku sledovat diváci stanice BBC. Její dokumentární film znamenal symbolickou tečku za třídou ponorek, od nichž si Royal Navy kdysi slibovalo zvrat v námořní válce.
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Parametry ponorek třídy M
Standardní posádka: 62 mužů
Výtlak na hladině: 1620 tun
Výtlak pod hladinou: 1977 tun
Celková délka: 90,14 m
Celková šířka: 7,52 m
Standardní ponor: 4,80 m
Výkon dieselů: 2×890 kW
Výkon elektromotorů: 2×600 kW
Max. rychlost na hladině: 15 uzlů
Max. rychlost pod hladinou: 9 uzlů
Dosah na hladině: 8300 km při 10 uzlech
Dosah pod hladinou: 150 km při 2 uzlech
Max. hloubka ponoření: 60–70 m
Dělová výzbroj: 1×305 mm, 1×76 mm
Torpédomety: 4×450 mm

Koncepce ponorkového křižníku
Těžká děla a letoun na ponorkách třídy M se dají chápat také jako první kroky na britské cestě k plavidlům, kterým se říkalo „ponorkové křižníky“, popř. „křižníkové ponorky“. V zásadě se jednalo o oceánské ponorky s dlouhým dosahem, těžkou výzbrojí a často i s letadlem, které se používaly pro dlouhodobé hlídkování v určených oblastech a útoky na protivníkovy lodě, tedy vlastně obdobně jako klasické křižníky. Největších úspěchů s touto myšlenkou dosáhli Němci, jejichž tři ponorky U 139, U 140 a U 141 způsobily loďstvům Dohody spoustu vrásek, a proto zkoušely podobná plavidla stavět téměř všechny námořní mocnosti. Jako příklad lze jmenovat francouzskou ponorku Surcouf (ve své době největší ponorku na světě), italské plavidlo Ettore Fieramosca, japonské třídy J1 a B1 nebo britskou HMS X1. Malá letadla se však objevila také na několika menších ponorkách, mj. na americké USS S-1 neboli SS-105. Ponorkové křižníky byly zdánlivě hodně působivé a některá loďstva (mj. to japonské) na ně dosti spoléhala, ale od časů „Velké války“ se poměry zásadně změnily, a tak pozdější obrovské ponorky obvykle ona rozsáhlá očekávání nesplnily. Bývaly totiž nákladné, představovaly výborné cíle pro akustické senzory a v bojové situaci nedokázaly rychle manévrovat.
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