Potopení dvou císařských kolosů:
Italští námořníci proti rakousko-uherským bitevním lodím

Rok 1918 přinesl nejen rozpad habsburské monarchie, ale také zkázu dvou jejích chloub na moři. Bitevní lodě SMS Szent István a SMS Viribus Unitis se staly terči útoků malých italských plavidel. Za jiných okolností by Italové patrně neuspěli, ale souhra podmínek a štěstí vedla k potopení rakousko-uherských gigantů.

Válečné loďstvo Rakouska-Uherska, v němž hráli velice důležitou roli i čeští námořníci, mělo své pozice ve Středomoří, protože hlavním protivníkem monarchie byla Itálie. Právě Italům se pak podařilo potopit dvě z nejlepších lodí mocnářství, jenže nikoli v konvenční námořní bitvě, nýbrž při akcích tehdy neobvyklých malých plavidel. V prvním případě šlo o torpédové čluny, zatímco ve druhém šlo do boje „živé torpédo“, resp. miniponorka. A také snad právě proto, že Italové použili taková malá a zdánlivě zanedbatelná plavidla, slavili nečekaný úspěch, protože dva obří moderní bitevníky třídy Tegetthoff šly ke dnu.

Silné i slabé stránky nových bitevníků
Rakousko-Uhersko začalo v roce 1909 plánovat stavbu svých prvních dreadnoughtů, tedy lodí nesoucích jen velká děla a poháněných turbínami. Informace ovšem záhy získal hlavní soupeř monarchie na Jadranu, tzn. Italské království, jež ihned začalo plánovat vlastní bitevníky třídy Dante Alighieri, na což námořnictvo císaře pána muselo reagovat. Rozjely se tak „závody“ ve stavbě dreadnoughtů, o jejichž intenzitě mluví fakt, že si rakouské námořnictvo v podstatě bez oficiálního souhlasu státu (ale s tichým vědomím nejvyšších činitelů, mezi nimiž měl ústřední roli následník trůnu František Ferdinand d’Este) vzalo na dva nové bitevníky půjčku od banky Rothschildů. Parlament ji schválil až zpětně, a dokonce přidal souhlas se stavbou dvou dalších lodí, avšak šlo o politický obchod. Kontrakt totiž podpořili uherští poslanci výměnou za to, že čtvrté plavidlo ponese jméno maďarského patrona sv. Štěpána a že se bude stavět v uherských loděnicích Danubius, byť bylo známo, že s tak velkými loděmi nemají zkušenosti. To se proto odrazilo i v kvalitě výroby čtvrté lodě SMS Szent István, jež navíc vstoupila do aktivní služby až v prosinci 1915, kdežto tři plavidla rakouské stavby SMS Viribus Unitis, SMS Tegetthoff a SMS Prinz Eugen byla převzata mezi prosincem 1912 a červencem 1914. Jednalo se o vysoce moderní lodě, vůbec první na světě, jež dostaly věže s trojicemi děl. Každá měla čtyři věže, ve kterých se nacházelo celkově dvanáct 305mm děl firmy Škoda, a kromě toho nesly větší počty kanonů ráže 149, 66 a 47 mm opět z plzeňské zbrojovky. Pancéřování o max. tloušťce asi 279 mm vyrobily vítkovické železárny. O pohon tří lodí ze západní části monarchie se staraly čtyři turbíny Parsons se čtyřmi hřídeli, zatímco SMS Szent István obdržel turbíny AEG Curtis a jen dva hřídele, což se negativně odráželo na jeho rychlosti a pohyblivosti. Vyznačoval se i menší jakostí pancíře či poněkud odlišným řešením můstku a stěžňů. Navzdory celkové vyspělosti se ale u lodí třídy Tegetthoff objevilo i několik vážných nedostatků. Plochá paluba byla umístěna příliš nízko nad čarou ponoru, kvůli čemuž ji na rozbouřeném moři zalévaly vlny, a proto lodě v takové situaci nemohly plout plnou rychlostí nebo ostře měnit kurs. Zdaleka nejhorší slabina se ale nacházela v oblasti ochrany, jelikož dvojitá dva a podélné přepážky proti torpédům byly špatné řešené, za což mělo námořnictvo tragicky zaplatit.

Horthyho plán proti Otrantské úžině
Čtveřice rakousko-uherských dreadnoughtů utvořila 1. divizi bitevních lodí, jež se ale zapojila do války až 24. května 1915, což byla reakce na vstup Itálie do konfliktu. Bitevníky střílely na pobřeží staronového protivníka, to však byla na dlouhou dobu i jejich poslední operace, neboť v Jaderském moři vznikla dosti zvláštní situace, svým způsobem podobná „zákopovému patu“ na západní frontě. Země Dohody totiž vybudovaly tzv. Otrantskou uzávěru, jak se označovala linie rybářských lodí, které kotvily v Otrantské úžině a v podstatě tím „uvěznily“ námořnictvo habsburské monarchie (a navíc několik německých lodí a ponorek) na Jadranu. Fungovaly ale takříkajíc oběma směry, protože také bránily lodím Dohody provést útok na rakousko-uherské námořní základny. Čtveřice bitevníků třídy Tegetthoff tak sice nemohla provádět bojové akce, avšak současně se nemusela bát žádného ohrožení. Patová situace trvala až do 1. března 1918, kdy se novým velitelem rakousko-uherského loďstva stal Miklós Horthy de Nagybánya, který se měl později nechvalně proslavit jako maďarský diktátor a Hitlerův spojenec. Tehdy to však byl relativně mladý (bylo mu 50 let), ambiciózní a nesporně schopný námořní velitel, jenž byl odhodlán onen pat prolomit. Vytvořil tak plán útoku na Otrantskou uzávěru, do něhož se měly zapojit nejen čtyři moderní dreadnoughty 1. divize, ale též starší bitevní lodě a řada křižníků a torpédoborců. Sestavil sílu, jež rozhodně měla potenciál porazit síly Dohody v této oblasti, ale plán byl pro málo zkušené posádky zřejmě příliš komplikovaný. Ve dnech 8. a 9. června 1918 lodě vypluly z přístavu Pula a kvůli zpoždění zvyšovaly rychlost, ale problémový Szent István začal hlásit přehřívání turbín, takže musely zpomalit, a když opět zrychlily, z komínů zmíněné lodě vyrazil hustý černý kouř, jenž prozradil polohu rakousko-uherského námořního svazu, na což zareagovala italská skupina u ostrova Premuda. Tvořily ji dvě minonosky a dva torpédové čluny MAS-15 a MAS-21 a na můstku prvního ze člunů stál kapitán Luigi Rizzo, velitel týmu a jeden z nejlepších italských námořních důstojníků. Již měl na „kontě“ potopení starší bitevní lodě Wien a ihned si uvědomil, že se mu nabízí úžasná šance. Oba čluny tedy tiše vyčkávaly u ostrova Premuda a každý z nich se chystal vypustit svá dvě torpéda ráže 455 mm, která čekala na bocích lehkých, ale velmi rychlých dřevěných plavidel.

Konec problémové lodě Szent István
Bylo krátce po třetí hodině ranní, když Italové spatřili italské bitevníky, a ačkoli přinejmenším jedna z rakouských torpédovek signalizovala nebezpečí, bitevníky pluly dál beze změny kursu vstříc čekajícím Italům. Jako první vypustil svoje torpéda člun MAS-21, jenž mířil na bitevník SMS Tegetthoff. Ten unikl zkáze jen šťastnou náhodou, jelikož obě torpéda selhala, ale menší štěstí měl SMS Szent István, na který vypustil své dvě „ryby“ člun MAS-15. Kapitán Rizzo se opět projevil jako výborný velitel, když počkal, než jeho cíl dorazil do vzdálenosti zhruba 800 m, a teprve pak dal příkaz k odpálení dvou torpéd. Obě zasáhla bok pyšného bitevníku minutu po půl čtvrté. Výbuch prorazil nedostatečně silné přepážky, za nimiž se nalézala kotelna, která se ihned začala plnit vodou, takže Szent István se nakláněl na pravobok. Velitel lodě i kapitáni dalších rakousko-uherských plavidel se domnívali, že jde o ponorkový útok, což naznačuje, že nezaznamenali, nepochopili nebo podcenili zmíněný signál z torpédovky, jež Italy spatřila, ale co bylo zcela nepochybné, to byl následný zmatek. Část lodí se vzdálila, aniž by se postarala o potápějící se Szent István, a další lodě spustily nemířenou palbu na všechny strany, a tak se až v 5.20 natáhlo vlečné lano mezi lodí SMS Tegetthoff a zasaženým plavidlem, to však nabíralo víc a víc vody, takže bylo lano brzy opět přeseknuto. Kapitán Heinrich Seitz von Treffen, jenž velel lodi Szent István, řídil záchranné práce. Skutečně se podařilo zasažený kolos stabilizovat a zahájit přesun do bezpečí, avšak pak povolila nekvalitní přepážka mezi dvěma kotelnami, do lodě se valila další voda a dva ze čtyř kotlů přestaly pracovat, což vyřadilo i čerpadla. A to byl konec šancí na záchranu. Krátce po šesté se Szent István převrátil dnem vzhůru a klesl ke dnu, což zachycoval šokovaný štáb filmařů na palubě SMS Tegetthoff, který tam byl přítomen, aby zdokumentoval očekávané proražení Otrantské uzávěry. Oficiálně zahynulo čtrnáct mužů a 75 bylo nezvěstných, ovšem skutečné ztráty byly patrně ještě vyšší. Admirál Horthy odvolal útok na Otrantskou úžinu a zbylé lodě se vrátily do přístavu Pula, kdežto vrak plavidla Szent István zůstává populárním cílem sportovních potápěčů. Filmové záběry umírajícího kolosu byly řadu let jediným tak kvalitním zachycením potápějící se bitevní lodě, a tudíž se velice často užívaly ve filmech, jejichž scénář obsahoval zkázu velkého bitevníku.

Italská „Pijavice“ proti přístavu Pula
Přestože zbývající tři rakousko-uherské dreadnoughty strávily zbytek války v přístavu, stále si samozřejmě uchovávaly svou bojovou sílu, což Italy nadále znepokojovalo. Vzdušné útoky na velké lodě byly tehdy jen divokými sny několika vizionářů a přístav byl dobře chráněn sítěmi, uzávěrami a minami, které měly zastavit případný ponorkový útok. Již začátkem roku 1918 se však jeden odvážný italský důstojník začal zabývat plánem, jak do Puly proniknout. Jmenoval se Raffaele Paolucci a povoláním byl chirurg, takže zkušenosti s operacemi jej patrně přivedly k myšlence, že do přístavu by dokázalo nepozorovaně proniknout něco malého. Vysvětlil svůj nápad nadřízeným, kteří ho kupodivu podpořili, protože v té době už i další důstojník Raffaele Rossetti pracoval na takové zbrani. Oba vojáci zjistili, že mají podobné myšlení, takže zahájili spolupráci, poté se stali i nejlepšími přáteli, ale z hlediska italského námořnictva bylo klíčové, že vytvořili funkční plán průniku do Puly a nástroj k jeho uskutečnění. Rossetti vymyslel cosi, co vlastně předznamenalo éru miniaturních ponorek pro operace speciálních sil. Základem byl trup torpéda (paradoxně nikoli italského, nýbrž nevybuchlého německého), které se proměnilo na podmořské plavidlo pro dva odvážlivce, kteří na něm seděli obkročmo jako na koni. Pohon zajišťoval motor na stlačený vzduch, jenž otáčel dvěma vrtulemi vzadu, zatímco v přední části byly umístěny dvě magnetické miny, každá se 200 kg TNT. Výsledné plavidlo obdrželo název Mignatta („Pijavice“) a mělo vyrazit do ostré akce v noci z 31. října na 1. listopadu 1918. Den předtím se ale situace změnila, protože císař rozpadající se monarchie Karel I. poskytl loďstvo v Pule nově vznikajícímu státu Srbů, Chorvatů a Slovinců. Vlajkovou lodí se měl stát bitevník SMS Viribus Unitis pod novým jménem Jugoslavija a jeho kapitán Janko Vuković se poté stal velitelem námořnictva nového státu. Válka končila, v Pule se slavilo, kdežto v Římě narůstaly pochybnosti, protože stát Jihoslovanů byl evidentním soupeřem Italů, kteří tedy nijak nestáli o to, aby se nejlepší bitevník končícího nepřítele přesunul do rukou nepřítele nového. Útok proti Pule se tedy připravoval dál a večer 31. října vyrazil z Benátek torpédový člun MAS-95, který nesl „lidské torpédo“ Mignatta a dva odvážné italské námořníky. Paolucci a Rossetti se vydali do mimořádně nebezpečné operace s nejistými výsledky.

Opožděný konec lodě Viribus Unitis
Šestimetrové plavidlo se od člunu oddělilo ve 22.15 a rychlostí přibližně dvou uzlů směřovalo k prvním bariérám u přístavu. Italové museli překonat celkem tři překážky včetně min, zjevně jim ale přálo štěstí a také fakt, že námořníci v přístavu oslavovali konec války, a tak si zkrátka nevšímali zvuků, které překonávání sítí a hrází nepochybně působilo. Paolucci a Rossetti měli velké potíže, byli téměř na konci se silami a v jedné chvíli debatovali o přerušení mise, ovšem nakonec se rozhodli pro její dokončení. V čase 4.45 umístili přísavnou minu na trup lodě SMS Viribus Unitis, resp. Jugoslavija, a chystali se použít i druhou, ale v té chvíli je spatřila hlídka, načež z bitevní lodě vyrazil člun, jehož posádka Italy zajala. Zajatci byli záhy předvedeni před šokovaného kapitána Vukoviće, jemuž mohli jen sdělit, že v 6.30 bude jeho loď zničena, a tak by měl nařídit její opuštění, aby zachránil aspoň posádku. Vuković sice váhal, ovšem nakonec Italům uvěřil a vydal příkaz k evakuaci. Loď opustili i Italové, ale rozzuření Chorvati je vrátili na palubu, aby se potopili i s lodí, když celou věc způsobili. Hodiny odbily půl sedmou, avšak exploze nenastala. Paolucci a Rossetti byli zklamaní, kdežto námořníci nového státu hádali, že šlo jen o klam. Nálož ale vybuchla se zpožděním, a to až v 6.44. Projevila se slabost dvojitého dna lodě, která se okamžitě začala potápět, takže ji námořníci bez ohledu na národnost kvapně opouštěli, ale přesto zahynulo přes 300 mužů, mezi nimi kapitán Vuković. Záhy explodovala i druhá mina, volně unášená proudem, a ke dnu šlo nákladní plavidlo Wien. Italové pak zamířili do vězení, z něhož je však už za tři dny vysvobodila italská armáda, jež přístav obsadila, a oba muži obdrželi vysoká vyznamenání a finanční odměnu. Rossetti prokázal, že je nejen výborný voják, ale i gentleman, jelikož svou polovinu odměny věnoval vdově po kapitánu Vukovićovi, která ji použila jako základ fondu pro pozůstalé po obětech války. Vrak potopené lodě byl pak vyzdvižen a sešrotován, podobně skončil i odstrojený Tegetthoff a loď Prinz Eugen posloužila coby cvičný cíl pro francouzské loďstvo. Do historie se ale zapsala především zkáza bitevníků Szent István a Viribus Unitis, která předznamenala budoucí útočné akce malých bojových lodí a miniaturních ponorek pro námořní zvláštní jednotky, jelikož se ukázalo, že i tak malé zbraně mohou za vhodných podmínek způsobit obrovské škody.
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Poválečné osudy italských hrdinů
Luigi Rizzo (1887–1951) zůstal i po svém velikém úspěchu věrný moři, byť roku 1920 odešel z aktivní vojenské služby. Pak působil v loďařském průmyslu a námořní dopravě, v roce 1936 se však opět přihlásil jako dobrovolník a bojoval ve válce proti Habeši. Posléze opět odešel do zálohy, ale již za tři roky znovu oblékl uniformu, aby se zapojil do druhé světové války, avšak v roce 1941 opustil vojenský stav definitivně a vrátil se k civilním plavidlům. V roce 1943 byl obviněn ze sabotáže proti Němcům, kteří jej následně deportovali do Německa, jenže vinu mu nedokázali a po konci války se Rizzo vrátil do Itálie. Záhy se ale u něj projevila rakovina plic, a ačkoli se podrobil operaci, kterou uskutečnil Raffaele Paolucci (1892–1958), účastník útoku na loď Viribus Unitis, dva měsíce po zákroku (27. června 1951) italský námořní válečník svůj poslední boj prohrál. Paolucciho nejlepší přítel Raffaele Rossetti (1881–1951) opustil italskou námořní službu roku 1919 a už nikdy se do ní nevrátil. Na rozdíl od Rizza, který patrně neměl s novým režimem problém, se Rossetti výrazně zapojil do boje proti fašistům a vstoupil též do republikánské strany PRI. Roku 1925 musel emigrovat do Francie, poté krátce zastával funkci tajemníka exilové PRI a během španělské občanské války se podílel na pomoci republikánům, po druhé světové válce však již do politiky nevstoupil a zemřel na Štědrý den roku 1951. Jako zajímavá historická ironie působí fakt, že jeho náhrobek zdobí verš, jehož autorem je Gabriele d’Annunzio, básník a dramatik sympatizující s fašismem.

Parametry bitevních lodí třídy Tegetthoff
Posádka: 1087 důstojníků a mužstva
Standardní výtlak: 20 000 tun
Plný výtlak: 21 900 tun
Celková délka: 152,2 m
Celková šířka: 27,3 m
Plný ponor: 8,90 m
Výkon turbín: 20 000 kW
Max. rychlost: 20 uzlů
Max. pancíř: pás a věže 279 mm, paluba 51 mm
Max. dosah: 4200 námořních mil (7800 km) při 10 uzlech
Děla: 12×305 mm, 12×149 mm, 18×66 mm, 2×47 mm
Torpédomety: 4×533 mm
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