Giganti, kteří nevypluli:
Projekty obřích bitevních lodí a bitevních křižníků

Doby, kdy mořím vládly impozantní bitevní lodě a křižníky, jsou nenávratně pryč. Řada návrhů skutečně monstrózních plavidel pro námořní bitvy se nakonec nerealizovala, byť síla jejich děl a pancířů dodnes vyráží dech.

Počátek 20. století přivedl na scénu kvalitativně novou koncepci bitevních lodí, pro niž se pak podle první takto řešené lodě, britské HMS Dreadnought, užívalo slovo „dreadnoughty“. Tyto „super-bitevní“ lodě posléze ještě doplnily tzv. bitevní křižníky, lodě víceméně podobně velké (a někdy technicky příbuzné), ale vesměs se slabším pancířem, jenž byl daní za vyšší rychlost. Rozměry, výtlaky a výzbroj některých návrhů bitevních lodí (battleships) a bitevních křižníků (battlecruisers) pak dosáhly skutečně ohromující úrovně.

Útok na baltské pobřeží
Do I. světové války vstupovala Velká Británie s nesporně nejsilnějším loďstvem světa, ovšem potenciál flotily císařského Německa rozhodně nebyl zanedbatelný. Tuto vzrůstající hrozbu si pochopitelně uvědomoval i admirál John „Jacky“ Fisher, velitel Royal Navy a hlavní zastánce plavidel kategorie „Dreadnought“, tedy velkých bitevních lodí vyzbrojených hlavní baterií děl velké ráže v otáčivých věžích a poháněných parními turbínami. Kromě toho Fisher prosazoval i kontroverzní koncept bitevních křižníků. Mezi ty spadala i trojice plavidel třídy Courageous, která měla sehrát významnou roli ve Fisherově plánu rychlé porážky Německa, který spočíval v útoku na baltské pobřeží. Fisher navrhoval zformování flotily plavidel pro pobřežní operace, jež by podpořila výsadek britských nebo ruských vojáků na pobřeží Pomořanska, odkud by již nebylo daleko do Berlína. Tři bitevní křižníky (nazývané rovněž „velké lehké křižníky“) HMS Courageous, HMS Glorious a HMS Furious tedy obdržely těžká děla ráže 15 palců (380 mm), v případě Furious dokonce ráže 18 palců (457 mm). Dosahovaly i vynikající rychlosti 32 uzlů, tj. 60 km/h, byly však velice slabě pancéřované. Vyvrcholením této vývojové řady měl ovšem být gigantický bitevní křižník se skutečně přiléhavým názvem HMS Incomparable. Jednalo se o projekt lodě s výtlakem 46 000 tun a délkou 1000 stop, tj. 305 m. Měla nést tři věže, z nichž každá by obsahovala dvě děla ráže 20 palců, tzn. 508 mm! Pohon by zajišťovaly parní turbíny s výkonem přes 134 MW, díky kterým by bitevní křižník „Nesrovnatelný“ plul rychlosti až 35 uzlů neboli 65 km/h. Fisher svůj plán představil v roce 1915, avšak bitva u Jutska v roce 1916 ukázala slabiny bitevních křižníků. Lodě třídy Courageous proto byly přestavěny na letadlové nosiče a projekt Incomparable skončil v archivech.

Všechny věže dopředu
Britové však i po vítězství ve „Velké válce“ hodlali udržovat nadvládu nad světovými oceány. V reakci na rostoucí sílu námořnictev USA a Japonska proto byly v roce 1920 rozběhnuty dva příbuzné projekty nové bitevní lodě a bitevního křižníku s výtlakem okolo 49 000 tun. Bitevní loď začala v podobě designů L2 a L3 (čísla udávala počet děl v každé z věží), aby se poté přes designy M2 a M3 dospělo k finální podobě označené N3. Podobně tak bitevní křižník prodělal vývoj, v jeho případě od designů K2 a K3 přes návrhy J, I a H až k závěrečné podobě nazvané G3. Projekty N3 a G3 měly společnou nezvyklou základní koncepci, neboť měly mít dvě věže na přídi a třetí mezi můstkem a komíny (čili žádnou věž na zádi). Lišila se ale ráže děl, jelikož N3 měla nést zbraně ráže 18 palců (457 mm), zatímco pro bitevní křižník se plánovala ráže 16 palců (406 mm). Pancéřování N3 mělo mít tloušťku až 380 mm na trupu a 430 mm na věžích, zatímco plavidla G3 by měla pancíře o cca 25 mm slabší. Bitevní křižníky G3 by ale vynikaly vyšší rychlostí, neboť díky turbínám o výkonu 120 MW měly dosahovat až 32 uzlů (60 km/h), zatímco maximum bitevních lodí N3 by představovalo 23 uzlů (43 km/h). Plánovala se stavba čtyř plavidel od každé třídy; bitevní lodě měly obdržet jména dle patronů čtyř zemí Spojeného království (neboli Anglie, Skotska, Walesu a Irska), tj. St. George, St. Andrew, St. David a St. Patrick. Podpis Washingtonské smlouvy v roce 1922 však znamenal konec těchto projektů, ač se pak staly základem bitevních lodí třídy Nelson (původně O3), což byla vlastně zmenšenina N3 s 16palcovými děly pro G3. Koncem 30. let vznikl ještě ambiciózní projekt třídy Lion, jež měla být fakticky zvětšeninou třídy King George V s ráží děl zvětšenou z 14 na 16 palců. Dva exempláře se začaly stavět, poté se zvažoval nárůst výtlaku přes 50 000 tun či doplnění letové paluby, ale nakonec žádný „Lev“ nebyl dokončen.

Nápad senátora Tillmana
Mezi příčiny zahájení výše popsaných britských projektů patřily i návrhy nových plavidel, jež se už od konce I. světové války rodily v USA. Hlavním propagátorem stavby obřích bitevních lodí pro United States Navy byl senátor Benjamin Tillman, jenž koncem roku 1916 objednal u námořního Úřadu pro stavby a opravy (Bureau of Construction and Repair) projekty bitevních lodí, u kterých bylo v podstatě jediným omezením to, aby se vešly do zdymadel v Panamském průplavu. To limitovalo délku na 1000 stop, tedy kolem 300 metrů. Úřad senátorovi vyhověl a předložil čtyři designy s velmi příznačným názvem Maximum Battleship a variantami I, II, III a IV. Předpokládal se standardní výtlak od 57 000 do 64 000 tun, primární výzbroj mělo tvořit dvanáct nebo čtyřiadvacet děl ráže 16 palců, tj. 406 mm. K dalšímu zpracování byl pak zvolen poslední design, ještě rozvedený do podob IV-1, IV-2 a IV-3. Finální verzi tedy představovalo plavidlo s výtlakem 73 000 tun vybavené pěti věžemi, každou se třemi zbraněmi ráže dokonce 18 palců, tzn. 457 mm, což vyplynulo z požadavku ministra námořnictva Danielse. Pro pohon se plánovala tehdy velice progresivní turbo-elektrická soustava, jež by „maximálním bitevním lodím“ propůjčovala maximální rychlost asi 25 uzlů, tzn. necelých 47 km/h. Další zajímavostí měla být sekundární výzbroj, jež by zahrnovala pětici menších zbraní v trupových kasematech (dvou na každém boku a jednom v zádi). Bylo ale dosti příznačné, že celý program Maximum Battleship od začátku prosazovali především politici, kdežto samo US Navy jej hodnotilo jako nepraktický. Politici by možná i přesto jejich stavbu prosadili, ovšem Washingtonská smlouva z roku 1922 učinila tuto záležitost bezpředmětnou.

Od South Dakoty k Montaně
Vedle zastavení prací na monstrózní Maximum Battleship znamenala ona smlouva také konec stavby bitevních lodí třídy South Dakota a kompletní revizi programu bitevních křižníků třídy Lexington, jediných plavidel této kategorie, které kdy US Navy objednalo. Hodí se dodat, že i když kolosy propagované senátorem Tillmanem byly samy o sobě nepraktické, práce na jejich designech přinesly nemálo užitečných poznatků, jež pak byly vtěleny právě do konstrukce tříd South Dakota a Lexington, vyzbrojených dvanácti, resp. osmi děly ráže 406 mm. Dvě plavidla třídy Lexington (vedle prvního kusu ještě loď Saratoga) byla v rámci limitů dohody dostavěna jako slavné letadlové lodě, jež pak dosáhly velkých úspěchů za druhé světové války. US Navy se ovšem velkých bitevních lodí s těžkými děly nehodlalo vzdát, a tak na konci 30. let vzniklo několik designů plavidel, která měla nést devět až dvanáct děl kalibru 16 nebo 18 palců. Coby nejperspektivnější z nich se prosadil design, podle kterého pak byly postaveny čtyři vynikající bitevní lodě třídy Iowa s devíti 16palcovými děly a standardním výtlakem 45 000 tun. Po nich ale měly následovat ještě větší lodě, jejichž designy se (dle zamýšleného trupového čísla první z nich) nazývaly rovněž BB-65. Tak vznikl projekt bitevních lodí třídy Montana, jež měly mít standardní výtlak 66 000 tun a čtyři věže po třech zbraních ráže 16 palců (406 mm). Pancíř by měl sílu až 18 palců (457 mm) na trupu a 22,5 palce (572 mm) na věžích. Nejvyšší rychlost se předpokládala 28 uzlů, tj. 52 km/h. Jelikož čísla BB-65 a BB-66 byla mezitím přidělena jiným plavidlům, pětice nových lodí měla obdržet čísla od BB-67 do BB-71 a názvy Montana, Ohio, Maine, New Hampshire a Louisiana. Vývoj války v Pacifiku a klesání významu bitevních lodí však v roce 1942 vedly ke zrušení celé objednávky.

Sny japonských admirálů
Jak známo, největšími bitevními loděmi historie a také plavidly s největší ráží zbraní byly dvě lodě japonského námořnictva Jamato a Musaši, které měly standardní výtlak přes 71 000 tun a hlavní výzbroj v podobě devíti gigantických děl ráže 460 mm. To ovšem zdaleka nebyl vrchol ambicí japonských admirálů, protože v době prací na projektu A-140, který tvořil základ třídy Jamato, byl již připravován i design nástupců těchto obrů, tehdy označený A-150. Nyní se pro něj běžně používá název „Super Jamato“, ačkoliv se jednalo o značně odlišnou konstrukci, jež měla s třídou Jamato jen málo společného. Výtlak měl být zhruba podobný, hlavní rozdíl však měla představovat primární výzbroj. Tu by tvořila trojice věží po třech dělech ráže 20,1 palce, tzn. 510 mm. Loděnice v Kure minimálně jedno takové dělo s hlavní o délce bezmála 24 m (!) skutečně postavily a vznikly také vzorky protipancéřových granátů o váze téměř dvou tun! Co ale přinášelo problémy, to byl zamýšlený 18 palců (tzn. 457 mm) silný pancíř, neboť japonské ocelárny nedovedly tak silnou desku vyrobit, a proto se předpokládalo použití dvojice slabších pancéřových desek. Design A-150 byl v roce 1941 v podstatě hotový a v roce 1942 měla začít stavba prvního exempláře, avšak posléze Japonsko přesunulo všechny prostředky na letadlové lodě a projekt A-150 se realizace nedočkal. Pro úplnost je nutné dodat, že před válkou Japonci studovali i téměř neuvěřitelný design A-220 neboli „Senkan Jokozuna“, který měl mít tři věže po čtyřech dělech ráže 20,1 palce, a to všechny instalované na přídi. Podle současných odhadů by výtlak této obludy dosáhnul snad až 120 000 tun! Není jistě překvapivé, že dokonce i tehdy byl tento koncept zhodnocen jako málo užitečný.

Gigantománie v Třetí říši
Pro nacistické Německo tvořila stavba obřích bitevních lodí vlastně hlavní prvek tzv. Plánu Z, což byl záměr z roku 1939, podle něhož měla být vybudována Kreigsmarine natolik silná, aby mohla rovnocenně bojovat s Royal Navy a US Navy a aby po vítězné válce mohla ve finálním zápasu o ovládnutí světa porazit Japonsko. Jádro německé „Z-Flotte“ měly představovat velké bitevní lodě projektu H. Fakticky šlo o zvětšeniny třídy Bismarck s výtlakem cca 56 000 tun a ráží hlavních děl zvětšenou z 15 na 16 palců (tedy z 380 na 406 mm). Pancíř z Kruppovy oceli zvané „Wotan“ měl mít sílu cca 12 palců (305 mm) na bocích a 15 palců (380 mm) na věžích. Pohon by zajišťovaly diesely s výkonem přes 120 MW, jež by dovolovaly největší rychlost až 30 uzlů (56 km/h). Stavba dvou exemplářů projektu H-39 byla opravdu zahájena, vznikla také děla ráže 406 mm, ale počátek války způsobil (nejprve dočasné, pak trvalé) zastavení stavby a děla byla použita v pobřežním opevnění. To ovšem Adolfu Hitlerovi nebránilo v požadavcích, jež směřovaly k ještě daleko větším bitevním lodím. V průběhu let tak vznikla čtveřice dalších projektů bitevních titánů nazvaných H-41, H-42, H-43 a H-44. Zvětšovalo se zkrátka všechno. Ráže hlavních děl vyrostla nejprve na 16,5 palce (420 mm), pak na 19 palců (480 mm), aby se pro H-44 chystalo dokonce osm děl ráže 20 palců (508 mm)! A zvyšovala se také síla pancíře, což se logicky podepsalo na výtlaku. Standardní výtlak gigantické bitevní lodě H-44, jež měla měřit na délku 345 m (!), by se vyšplhal přes 130 000 tun! Soustava pohonu měla kombinovat diesely a turbíny s celkovým výkonem až 200 MW, což mělo zajistit rychlost přes 32 uzlů (60 km/h). Zhoršující se situace Třetí říše ale realizaci takových projektů samozřejmě neumožnila. Zachovalo se ovšem několik návrhů jmen těchto monster, a to Paul von Hindenburg, Friedrich der Grosse, Ulrich von Hutten a Götz von Berlichingen.

Kolosy pro rudého cara
Stranou úsilí provozovat obří bitevní lodě nezůstalo ani carské Rusko, kde se objevilo několik plánů obřích lodí s děly ráže 406 mm, všechny tyto záměry však ukončil pád carského režimu. Sovětský svaz měl zpočátku jiné priority, avšak „rudý car“ Josif Stalin potom také zatoužil po mohutné oceánské flotile. Tak se ve druhé polovině 30. let začaly rodit bitevní lodě Projekt 23 neboli Sovětskij Sojuz. První (evidentně nerealistické) specifikace žádaly zbraně ráže 460 mm a rychlost až 36 uzlů (67 km/h), avšak postupně se dospělo ke skromnější podobě s devíti děly ráže 406 mm a nejvyšší rychlostí 30 uzlů (56 km/h). Standardní výtlak finální podoby plavidla měl činit okolo 59 000 tun. Síla pancíře se předpokládala až 16,5 palce (420 mm) na bocích či 19,5 palce (495 mm) na věžích, výroba tak tlustých ocelových desek se však ukázala být příliš velkým soustem i pro rychle se rozvíjející sovětskou metalurgii. Stalin požadoval, aby vzniklo celkově patnáct (!) kolosů Projektu 23. Od roku 1938 se zakládaly kýly prvních čtyř, pro které byla poté určena jména Sovětskij Sojuz, Sovětskaja Ukrajina, Sovětskaja Rossija a Sovětskaja Bělorussija, avšak stavbu pronásledovaly nejrůznější problémy. Na celém programu se značně podepsaly i krvavé stalinské čistky. Německý útok pochopitelně znamenal okamžité zastavení konstrukčních prací a po válce byla všechna čtyři rozestavěná plavidla sešrotována. Posléze se sporadicky objevovaly zprávy, že SSSR chystá další bitevní lodě s názvem K-1000. Uváděl se výtlak přes 55 000 tun a výzbroj v podobě děl ráže 16, popř. i 18 palců. Podle dnešních závěrů šlo však jen o omyly západních tajných služeb, případně sovětské dezinformace, které řadu let dokázaly živit strach z potenciálu obřích bitevních lodí.
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Superdělo admirála Fishera
Největším námořním dělem, jež se kdy objevilo na válečné lodi, byla japonská zbraň Type 94, jež měla ráži 460 mm, tzn. 18,1 palce, ačkoliv se často nepřesně uvádí 18 palců, resp. 457 mm (a oficiálně Japonci kvůli utajení uváděli dokonce jenom „40 cm“). Tyto zbraně se objevily na dvou bitevních lodích třídy Jamato. Mnohdy se však zapomíná, že podobně velkou zbraň měli také Britové, a to už v roce 1916. Britský admirál John Fisher pro svůj záměr útoku na baltské pobřeží Německa prosadil, aby křižník HMS Furious (třetí plavidlo třídy Courageous) obdržel dvojici zbraní ráže 457 mm (tedy přesně 18 palců). Britská firma Elswick Ordnance Company vlastně jen zvětšila 15palcovou zbraň a vyrobila dělo s oficiálním názvem „BL 18-inch Mk I“. Monstrum o hmotnosti skoro 150 tun mělo 18 metrů dlouhou hlaveň, jež vystřelovala 1,5 tuny vážící granáty na vzdálenost až 37 km. HMS Furious měla dvě věže (každou s jedním dělem), avšak obě byly ještě v roce 1917 zase odstraněny, když Furious prodělávala konverzi na nosič letadel. 457mm děla se posléze měla stát výzbrojí tří monitorů třídy Lord Clive. Dělo z přední věže putovalo na monitor General Wolfe, zatímco třetí (záložní) kus na plavidlo Lord Clive, a tyto lodě v posledních dnech války vypálily několik desítek ran na ustupující německá vojska. Dělo ze zadní věže HMS Furious bylo určeno pro monitor Prince Eugene, ovšem ten již nebyl dokončen. Trojice 457mm děl se potom užívala pro různé zkoušky a jedno bylo přestavěno na ráži 406 mm, ale nakonec byla všechna tři sešrotována.
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