Duel: Queen Mary vs. Seydlitz:
Bitevní křižníky v bitvě u Jutska

V srpnu si připomínáme výročí bitvy u Jutska, která zůstala jediným velkým střetnutím hladinových plavidel v první světové válce. Kromě britských a německých bitevních lodí se tehdy utkaly i bitevní křižníky, ale jejich kontroverzní výsledky ukázaly, že ona sázka na rychlost na úkor pancéřování nebyla optimální.

Éra před první světovou válkou i její samotný průběh se dá z hlediska hladinových lodí popsat jako „závody ve zbrojení“ mezi britskou Royal Navy a německou císařskou Kriegsmarine. Do sestavy obou námořnictev patřila i plavidla z kategorie tzv. bitevních křižníků, jejichž velikost víceméně odpovídala bitevním lodím, od nichž se ale bitevní křižníky lišily slabším pancířem, který měla suplovat větší rychlost. Bitevní křižník měl působit jako průzkumník, jenž by našel nepřátelské bitevní lodě a stáhnul by se k vlastní skupině bitevních lodí, které by pak pomáhal v boji. Tak pravila teorie. Orientace jen na rychlost však značně přispěla ke zkáze britské lodě Queen Mary při střetnutí s německým plavidlem Seydlitz.

„Křižníky snů“ admirála Fishera
Když se roku 1904 stal velitelem Royal Navy admirál John Fisher, jen málokdo tušil, že začne zcela nová éra ve vývoji válečných lodí. Ambiciózní admirál ovšem záhy prosadil stavbu lodě Dreadnought, která následně propůjčila jméno i celé nové kategorii bitevních lodí vybavených děly velké ráže v otáčivých věžích, silnějším pancéřováním a pohonem parními turbínami. To ale nebylo vše, po čem Fisher toužil, protože si představoval, že kvalitativně nové bitevní lodě budou mít podporu v podobě zhruba stejně velkých, avšak rychlejších lodí, jimž se pak začalo říkat bitevní křižníky (battlecruisers). Fisher uvažoval podle hesla „pancířem je rychlost“, což znamenalo, že prostor a výtlak, které by se ušetřily slabším pancéřováním, se využije pro větší sílu pohonné soustavy. Od takového plavidla se očekával především průzkum, resp. pátrání po svazu bitevních lodí nepřítele, sekundárně pak útoky na obchodní lodě v prostorách Atlantiku. Už v únoru 1905 byl schválen návrh prvního takového plavidla, které mělo mít i dvě sesterské lodě. Stavba bitevních křižníků (byť se jim tak oficiálně začalo říkat až roku 1911) pod jmény Invincible, Inflexible a Indomitable začala roku 1906 a do služby byly zavedeny v letech 1908 a 1909. Každý nesl jako primární výzbroj osm děl ráže 12 palců, tj. 305 mm. Jejich pancíř měl největší tloušťku 254 mm a čtveřice turbín s výkonem až 35 000 kW je dovedla hnát rychlostí až 25 uzlů. (Pro srovnání, loď Dreadnought měla pancéřování s největší silou 279 mm, kdežto rychloměr mohl ukázat cca 21 uzlů.) Poté vznikly tři vylepšené bitevní křižníky Indefatigable, New Zealand a Australia, aby se na začátku nové dekády přidaly lodě druhé generace, které se již mohly chlubit osmi 13,5palcovými (343mm) děly. Obdržely názvy Lion a Princess Royal a pak vznikla ještě zdokonalená loď Queen Mary. Posledním britským bitevním křižníkem, jenž zasáhl do první světové války, bylo plavidlo Tiger.

Odpověď císařského námořnictva
Císařské Německo se o plánech svého největšího rivala samozřejmě dozvědělo a nenechalo je bez přiměřené odpovědi. Stejně jako Britové vyšli rovněž Němci z dřívější koncepce, jež byla označována jako obrněné křižníky; od „normálních“ křižníků se lišily silnějším pancířem, byť i tak byly méně odolné než bitevní lodě. Nový bitevní křižník tak byl vlastně něco jako hybrid obrněných křižníků a bitevních lodí koncepce „Dreadnought“, které začali pochopitelně stavět i Němci. Jejich první bitevní křižník jménem Von der Tann byl založen v roce 1908 a loďstvo jej zavedlo do služby o tři roky později. Ve srovnání s britskou třídou Invincible měl mnohem vyšší úroveň ochrany, jelikož maximální síla pancíře byla sice shodná (254 mm), ale německá loď měla takové pancéřování též na bočních pásech a jen o málo slabší byl pancíř věží, kdežto na britských lodích byl takto chráněný jenom můstek a všude jinde se nacházely ocelové pláty s mnohem menší tloušťkou. Hlavní výzbroj německé lodě měla ráži „jen“ 11 palců (280 mm), zato ovšem byla k dispozici rozsáhlejší sekundární výzbroj v podobě celkem 26 děl ráže 150 a 88 mm, zatímco první britské bitevní křižníky nesly jen šestnáct pomocných děl ráže 102 mm. Německá loď byla sice o trochu pomalejší, ale jelikož disponovala silnějšími turbínami, nebyl britský rychlostní náskok nijak závratný (jen zhruba jeden uzel). Němci následně postavili dvě zdokonalené lodě Moltke a Goeben, u nichž k osmi dělům kalibru 280 mm (která měl Von der Tann) přibyla další dvě, o něco se zlepšilo také pancéřování. Jako druhou generaci německých bitevních křižníků lze označit výrazně větší a lépe chráněné plavidlo Seydlitz, ale vrcholem se stala trojice křižníků Derfflinger, Lützow a Hindenburg. Jako první obdržely primární výzbroj ve formě osmi děl ráže 12 palců (305 mm). Síla pancéřování dosahovala až 300 mm, takže lze říci, že se mohla měřit i s mnohými bitevními loděmi.

Nová kategorie lodí míří do války
Během první světové války tak mělo britské námořnictvo k dispozici devět bitevních křižníků, kdežto německé jich vlastnilo sedm. Očekávané příležitosti k jejich nasazení, tedy velké střety v širokých prostorách Atlantiku, ovšem jaksi nepřicházely. Proti obchodním plavidlům se tyto lodě také neuplatnily, neboť Němci k tomuto účelu používali především ponorky. Kromě toho je celkem zřejmé, že nasazení bitevních křižníků proti nechráněným nákladním lodím by bylo plýtvání jejích potenciálem; dokonce se tvrdí, že si admirál Fisher a jeho kolegové toto možné využití svých „křižníků snů“ vymysleli až dodatečně, když se projevily problematické stránky celé koncepce. Německé bitevní křižníky (Schlachtkreuzer; toto slovo se však začalo používat až po válce, během níž se uplatňoval pojem Grosser Kreuzer, tedy „velký křižník“) zasáhly do války v rámci „výjezdů“ do Severního moře a útoků na britské pobřeží, avšak ani to evidentně nepředstavovalo adekvátní využití potenciálu těchto plavidel. Jedna z těchto akcí ovšem vedla k události, z níž se stala první konfrontace bitevních křižníků. Došlo k ní 15. ledna 1915, když se u písčiny Dogger Bank potkaly dva svazy, které zahrnovaly mj. pět britských a tři německé bitevní křižníky (Indomitable, New Zealand, Lion, Princess Royal a Tiger, proti nim Seydlitz, Moltke a Derfflinger). Britové sice měli celkově velkou přesilu (47 lodí proti 26 německým) a v bitvě zvítězili, způsobili však nepříteli jen malé ztráty v podobě jednoho potopeného starého obrněného křižníku Blücher. Na každé straně byly i dva vážně poškozené bitevní křižníky, ale jinak nasazení této kategorie zanechalo poměrně dobré dojmy. Britové i Němci tedy mohli být spokojeni, avšak zvláště britské bitevní křižníky čekala již za rok a půl katastrofa, která potom prakticky vedla ke konci této kontroverzní kategorie lodí.

Zkáza rychlých křižníků u Jutska
Ve dnech 31. května a 1. června 1916 proběhla v Severním moři jediná „velká“ námořní bitva první světové války, resp. jediná, v níž se střetnula „jádra“ hladinových flotil Velké Británie a Německa. Průběh bitvy u Jutska (označované někdy i jako bitva u Skagerraku) je určitě dobře známý, stejně jako fakt, že takticky šlo o vítězství Němců, kteří způsobili Britům velké ztráty, ale strategicky vzato spíše o vítězství Britů, jelikož i navzdory velkým ztrátám byly síly Royal Navy stále vysoce bojeschopné. Ale ještě před tím, než došlo na konfrontaci bitevních lodí, se utkaly eskadry bitevních křižníků, jež tehdy plnily předepsanou úlohu „zvědů“ hlavního svazu bitevních lodí. Jelikož obě strany tehdy použily své bitevní křižníky téměř stejným způsobem, zákonitě došlo na přímý boj britských a německých lodí, ve kterém se projevila skutečnost, že ty první měly slabší pancéřování. Britové se sice mohli chlubit výkonnějšími děly, jenže jejich výhodu v podobě větší ráže a dostřelu v praxi eliminovala řada nedostatků, např. nedostatečná průraznost granátů při šikmém dopadu nebo horší přesnost při střelbě na větší dálku. Aby toho nebylo málo, v britských lodích byl nešťastně vyřešený systém skladování a podávání granátů a prachových náplní, který v případě zásahu hrozil katastrofou. A ta opravdu přišla, když onen střet bitevních křižníků navíc ovlivnila taktická chyba Britů, resp. zmatky v komunikaci, kvůli nimž na německou loď Derfflinger nikdo nestřílel. Granáty z ní i z křižníku Seydlitz dopadaly na britskou loď Queen Mary, která tak šla brzy ke dnu, avšak ještě před ní byl potopen křižník Indefatigfable. Britové následně ztratili ještě plavidlo Invincible, a tak přišli o třetinu ze svých devíti bitevních křižníků. Němci z nasazených pěti pozbyli jen jeden, a to Lützow, který navíc samotný boj přečkal a potopil se až následující den. Byl to tak jediný německý bitevní křižník, o který Kriegsmarine během první světové války přišla.
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Parametry bitevního křižníku Queen Mary
Posádka: 1275 důstojníků a mužstva
Standardní výtlak: 27 200 tun
Plný výtlak: 32 160 tun
Celková délka: 214,4 m
Celková šířka: 27,1 m
Plný ponor: 9,9 m
Výkon turbín: 56 000 kW
Max. rychlost: 28 uzlů
Max. pancíř: pás 229 mm, věže 229 mm, paluba 64 mm
Max. dosah: 5610 námořních mil (10 390 km) při 10 uzlech
Děla: 8×343 mm, 16×102 mm
Torpédomety: 2×533 mm

Parametry bitevního křižníku Seydlitz
Posádka: 1425 důstojníků a mužstva
Standardní výtlak: 24 320 tun
Plný výtlak: 28 550 tun
Celková délka: 200,6 m
Celková šířka: 28,5 m
Plný ponor: 9,29 m
Výkon turbín: 47 000 kW
Max. rychlost: 26,5 uzlů
Max. pancíř: pás 305 mm, věže 254 mm, paluba 81 mm
Max. dosah: 4200 námořních mil (7778 km) při 14 uzlech
Děla: 10×280 mm, 12×150 mm, 12×88 mm
Torpédomety: 4×500 mm

Měření sil
Bitevní křižníky zůstávají vysoce kontroverzní kategorií lodí, jíž je vyčítáno, že vsadily jen na rychlost a katastrofálně zanedbaly pancéřování. Toto hodnocení ale opravdu do důsledku platí jen pro lodě britského původu, které byly v tomto smyslu takříkajíc nevyvážené, jelikož jejich odolnost byla skutečně tragicky nedostačující. Němci zvolili racionálnější přístup, protože své „velké křižníky“ sice také stavěli s důrazem na rychlost, avšak dopřáli jim pancéřování daleko silnější, než jakým disponovaly britské lodě. Díky svým modernějším turbínám a celkově lépe řešené pohonné soustavě navíc mohly dosahovat bezmála stejných rychlostí jako jejich britské protějšky, nad nimiž jasně dominovaly po stránce pancéřování, které se mohlo téměř vyrovnat tomu, jež chránilo bitevní lodě. Zkáza Queen Mary a dalších dvou bitevních křižníků u Jutska, ačkoli bývá někdy sváděna pouze na slabý pancíř, ale měla více příčin, z nichž se řada týkala i výzbroje. Ačkoli Britové měli teoreticky silnější děla, tyto zbraně prakticky trpěly nedostatky, které nejen téměř eliminovaly jejich výhody, ale ještě přispívaly ke zranitelnosti lodí. Vskutku nešťastný způsob manipulace s prachovými náplněmi, jenž (v zájmu zvýšení rychlosti střelby) eliminoval řadu bezpečnostních prvků, způsobil, že po dopadech německých střel vybuchly tři ze čtyř věží Queen Mary a následky explozí loď zničily. S tím jasně kontrastuje skutečnost, že Seydlitz utrpěl v bitvě u Dogger Bank těžké poškození (mj. přišel o dvě věže), aniž se potopil, stejně tak u Jutska byl několikrát zasažen a ztratil jednu věž, avšak přesto pořád plul a střílel a po opravách byl na podzim 1916 opět připraven k boji. To pouze potvrdilo, že Němci vyvinuli kvalitnější bitevní křižníky, jejichž vyváženější kombinace výzbroje, rychlosti a odolnosti pak vedla ke zrodu koncepce tzv. rychlých bitevních lodí.
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