Duel: T-Class vs. Gabbiano:
Britské ponorky proti italským torpédovkám

Středomořské námořní válčiště se může jevit jako okrajové, avšak pro Brity a Italy mělo ohromný význam kvůli zásobování sil v Africe. Britské ponorky proto napadaly konvoje Osy, na jejichž ochranu vyplouvaly italské lodě. V jejich střetech hrály úlohu jak zbraně a senzory, tak pohonné soustavy těchto plavidel.

Německé a italské síly v severní Africe potřebovaly pro své fungování okolo 70 000 tun zásob měsíčně, což samozřejmě kladlo obrovské nároky na lodní dopravu z jižní Evropy. Právě ta se samozřejmě stala lákavým cílem pro britské letouny, hladinové lodě i ponorky, které hledaly a napadaly konvoje Osy. Italové si toto nebezpečí dobře uvědomovali, a tudíž stavěli lodě, které byly optimalizované právě pro operace ve Středomoří, především ochranu konvojů a hledání a ničení ponorek. Italské torpédovky náležely na technickou špičku, takže reprezentovaly velice obávané protivníky hlídkových ponorek Royal Navy.

Snaha dodržet limity výtlaku
Velká Británie končila první světovou válku se stavem 138 ponorek, který se však během čtyř následujících let snížil na pouhých 55 kusů. Někteří britští politici dokonce usilovali o to, aby se ponorky staly předmětem celosvětového zákazu, což mělo podle nich zabránit tomu, aby se opakovaly hrůzy neomezené ponorkové války. Někteří admirálové navíc tvrdili, že ponorkám se ve „Velké válce“ dařilo zejména díky momentu překvapení, jenže v budoucím konfliktu již budou všechny země připraveny jim čelit. To vše vedlo ke značnému zanedbávání podmořské flotily Royal Navy a situace se začala měnit až koncem 20. let, protože se často spekulovalo o možném konfliktu s Japonskem. Nové třídy ponorek O, P a R byly tedy navrženy pro operace na Dálném Východě, a tudíž se akcentoval dlouhý plavební dosah a rychlost na hladině. Totéž platilo i u velkých flotilových ponorek třídy River, které měly s předchozími třídami společný jeden kontroverzní prvek, a sice palivové nádrže vně tlakového trupu. U nich běžně docházelo k únikům paliva, takže u dalších tříd S a T už se nádrže nalézaly uvnitř trupu. Třída S náležela do menší kategorie a byla řešena s ohledem na operace v pobřežních (a)nebo mělkých vodách, konkrétně v Baltu či Středomoří, a proto se měla vejít do limitu výtlaku 600 tun, což se ovšem nepodařilo a reálný výtlak nebyl daleko od 1000 tun. Tato hodnota byla zároveň limitem, jenž se určil pro novou třídu T. Mělo jít o velké oceánské ponorky, která by vystřídaly problémová plavidla tříd O, P a R. Limity výtlaku vycházely též z tzv. Londýnské námořní dohody (1930), která omezovala celkovou tonáž podmořských flotil, a tudíž se konstruktéři snažili stavět lodě kombinující malý výtlak a vysoké výkony. Také u třídy T se limit výtlaku podstatně překročil, ovšem jinak šlo o opravdu podařený design. Totéž lze konstatovat i o ponorkách následujících dvou (technicky blízce příbuzných) tříd U a V, jež vznikly jako náhrada třídy S, tj. jako menší konstrukce pro nasazení v Severním a Středozemním moři.

Celkem jedenáct torpédometů
V případě „téček“ sice vysoká kvalita konstrukce dosti kontrastovala se vzhledem, který nebyl právě líbivý, ale přednost měla pochopitelně užitečnost, nikoli estetika. Konstruktéři se snažili o co nejsilnější výzbroj, a proto kromě šestice torpédometů v přídi nainstalovali ještě další dva pod vyboulený plášť na přídi a ještě další dvojici po stranách věže. „Hrbatý“ profil třídy T byl tedy velmi charakteristický a do určité míry se podepisoval také na relativně malé rychlosti na hladině. V roce 1935, kdy byl objednán první exemplář, se to však již nepokládalo za takovou slabinu, jelikož se posunul pohled na námořní operace. Předpokládalo se, že ponorky by měly operovat převážně samostatně, nikoli společně s hladinovými loděmi, takže nebylo nutné, aby dokázaly na hladině držet krok s flotilou. V oné konfiguraci s deseti torpédomety se objednalo patnáct kusů, z nichž některé stihly vstup do služby ještě před válkou. Následovalo sedm kusů druhé série, u nichž byly dva boční torpédomety otočeny směrem vzad. Kromě toho se přidala jedenáctá trubice, takže tyto ponorky měly celkově osm torpédometů pro palbu vpřed a tři pro palbu vzad. Stejně tomu bylo i u třetí série, která měla čítat čtyřicet kusů, ale dokončilo se jich pouze 31. Hlavní rozdíl oproti druhé sérii spočíval v technologii výroby, jelikož od původního nýtování se přešlo k modernějšímu svařování. Jednotlivé kusy různých sérií se však lišily také sestavou doplňkové výzbroje či senzorů. Všechny měly čtyřpalcové dělo ve věži, některé však dostaly i 20mm protiletadlový kanon Oerlikon a na několika ponorkách se objevil radar. Lodě druhé a třetí série měly i zvýšený objem nádrží na naftu, což samozřejmě prodlužovalo dosah, reálnou vytrvalost však omezovala kapacita skladů zásob pro posádku. I tak se ale mohla třída T chlubit schopností operovat na moři přes 40 dnů, což se hodilo zvláště na Dálném Východě, ale řada ponorek se odtamtud přesunula do Středomoří.

Italské diskuse o konstrukci
Společně s menšími britskými ponorkami tam zahájily kampaň útoků proti konvojům Osy, jež dopravovaly zásoby do severní Afriky, ale tyto konvoje se samozřejmě neplavily bez ochrany. Italové věnovali této otázce velkou pozornost a na rozdíl od jiných zemí nemuseli příliš hledět na schopnost plavidel operovat na rozlehlých oceánech, zvláště pak ne v těžkých podmínkách, jaké panovaly v severním Atlantiku. Mohli tudíž celou svou flotilu optimalizovat pro nasazení ve Středomoří, což se týkalo též lodí pro doprovod konvojů a hledání a ničení ponorek. To ale neznamená, že vývoj probíhal bez problémů. Existovaly např. debaty o tom, jestli mají takové lodě nést i letoun a jaký je vůbec jejich optimální výtlak. Italové totiž provozovali velký počet torpédoborců z první světové války (např. třídy Rosolino Pilo, Giuseppe Sirtori a Giuseppe La Masa), které v meziválečném období částečně upravili a přeznačili na tzv. torpédovky (italsky Torpediniere). Takto je odlišili od nově stavěných torpédoborců s větším výtlakem a současně od menších torpédových člunů. Kvůli již zmíněné Londýnské námořní dohodě pak převládala snaha stavět spíše menší lodě s maximálním výtlakem do 1000 tun, jak ukazovala třída Spica, ale po vypuknutí války ztratily smluvní limity smysl, takže vznikly větší lodě tříd Ariete, Orsa a Ciclone. Jejich větší rozměry ale zákonitě prodlužovaly stavbu a zvyšovaly cenu, a proto byl v roce 1939 navržen jednodušší design, který měl umožnit stavbu velkých počtů plavidel. Tak vznikla třída Gabbiano, která z hlediska svého výtlaku odpovídala torpédovkám z počátku 30. let. Tyto lodě byly optimalizovány pro protiponorkový boj, z čehož plynula i jejich klasifikace „corvette cacciasommergibili“, kvůli níž se v anglických zdrojích často označují jako korvety. Bez ohledu na označení se jednalo o skutečně podařenou konstrukci, jež nesporně patřila mezi nejlepší třídy, jaké Regia Marina zavedla do služby.

Dva vrhače hlubinných náloží
Předchozí třídy italských torpédovek se mohly chlubit velkou rychlostí, kterou jim poskytoval turbínový pohon, jaký používaly i německé či britské lodě. Mezi jeho nevýhody ovšem patřila složitost, vyšší cena a nižší spolehlivost, a proto se u třídy Gabbiano sáhlo k malým dieselům, s nimiž měli Italové dlouhé zkušenosti. Maximální rychlost plavby tak sice poklesla, ale jinak tento druh pohonu přinesl takřka jen výhody. Dva kompaktní diesely poháněly dvojici šroubů, které tak mohly mít menší průměr, zatímco britské lodě měly jen jeden větší šroub, takže třída Gabbiano mohla mít menší ponor, který přišel vhod v mělkých a zaminovaných vodách. Tyto lodě navíc měly velmi štíhlý a elegantní tvar trupu, jelikož konstruktéři se nemuseli ohlížet na těžké podmínky severního Atlantiku, a tudíž nemuseli tolik dbát na stabilitu. Hlučnost dieselů, jež by při hledání a ničení ponorek jistě reprezentovala nevýhodu, elegantně řešila skutečnost, že kromě těchto motorů měla každá loď třídy Gabbiano i dva elektromotory, díky kterým bylo možno plout a manévrovat tiše. Torpédovka tedy neprozradila svou pozici a zároveň vznikaly ideální podmínky pro činnost aktivního sonaru, který třída Gabbiano nesla coby hlavní senzor pro detekci ponorek. Primární hlavňovou výzbroj tvořil 100mm kanon, jenž trochu paradoxně vznikl na bázi české (a v námořnictvu Rakouska-Uherska užívané) zbraně Škoda K 10. Vedle toho lodě měly 20mm protiletadlové kanony a dva torpédomety, ale základní protiponorkovou zbraň představovaly hlubinné nálože řady BGS (bomba da getto a scoppio simultaneo). Každá loď třídy Gabbiano obdržela dva vrhače Gatteschi s celkově 48 náložemi po 50 kg výbušniny. Většinou se odpalovaly po osmi kusech, jež utvářely vzorec jakéhosi „vějíře“, a jejich tlakové zapalovače měly nastavené různé hloubky exploze, což zvyšovalo šanci na zásah. Kvalit třídy Gabbiano si vážili i Němci, kteří dostavěli a používali řadu kusů, ale snad ještě zajímavější je, že Itálie vyřadila poslední exemplář až v roce 1972.
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Parametry ponorek T-Class
Posádka: 56 až 61 mužů
Výtlak na hladině: 1325 tun
Výtlak pod hladinou: 1570 tun
Celková délka: 83,82 m
Celková šířka: 8,10 m
Standardní ponor: 4,50 m
Výkon dieselů: 1860 kW
Výkon elektromotorů: 1080 kW
Max. rychlost na hladině: 15 uzlů
Max. rychlost pod hladinou: 9 uzlů
Plavební dosah: 20 380 km při 10 uzlech
Kanon: 101mm QF 4-inch Mk IV
Torpédová výzbroj: deset nebo jedenáct 533mm torpédometů

Parametry torpédovek Gabbiano
Posádka: 108 mužů
Standardní výtlak: 670 tun
Plný výtlak: 740 tun
Celková délka: 64,40 m
Celková šířka: 8,70 m
Standardní ponor: 2,53 m
Výkon turbín: 3200 kW
Výkon elektromotorů: 112 kW
Max. rychlost: 18 uzlů
Plavební dosah: 5600 km při 15 uzlech
Kanony: 100mm Canone da 100/47, sedm 20mm Breda Modello 35
Další výzbroj: dva 450mm torpédomety, dva vrhače hlubinných náloží

Měření sil
Taktika ponorek (pochopitelně nejen těch britských) vždycky znamenala hledání kompromisu mezi zvýšením šancí na zásah a zachováváním vlastní bezpečnosti. Postupně se ustálila praxe, kdy britské ponorky odpalovaly torpéda na vzdálenost okolo 1000 m, ačkoliv zkušení kapitáni útočili z větší blízkosti a doufali ve štěstí, aby unikli obráncům konvojů, ale tím logicky rostlo riziko, že je italské lodě zachytí ještě před odpálením torpéd. Každopádně platilo, že pokud se britská ponorka stala cílem nechtěné pozornosti italských torpédovek, následovaly ony smrtící „vějíře“ hlubinných náloží. Torpédovky opisovaly ploché smyčky, aby mohly svými náložemi pokrýt co největší plochu, kdežto velitelé ponorek se snažili o nepředvídatelné manévry, které jim měly umožnit únik. Pokud to situace dovolila, uskutečňovali odvetné torpédové útoky, jež mohly Italy donutit přerušit pronásledování. Statistika sděluje, že do italské kapitulace pozbyli Britové ve Středomoří celkem 40 ponorek, kdežto Italové ztratili 44 torpédovek. Poměr se tak jeví zdánlivě vcelku vyrovnaný, resp. mírně ve prospěch Britů, jenže je třeba zdůraznit, že jde o ztráty bez ohledu na původ. Pokud se soustředíme jen na střety ponorek a torpédovek, vyjde zcela jiný poměr, neboť italské torpédovky potopily dvanáct britských ponorek, kdežto britské ponorky připravily Mussoliniho jen o pět torpédovek. Z tohoto srovnání proto vychází vítězně Itálie, ovšem ani tyto úspěchy nestačily na zvrat strategické situace, resp. na zajištění dodávek zásob pro stále více tísněné jednotky Osy v Africe.

Postaveno kusů
T-Class: 53
Gabbiano: 59
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