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1   Úvod

Spektrum hladinových válečných plavidel sahá od malých pobřežních člunů po gigantické letadlové lodě. Cílem tohoto textu je především osvětlit některé zásady klasifikace vojenských lodí, posléze stručně popsat základní charakteristiky jednotlivých kategorií a naznačit některé vývojové tendence, které v období po druhé světové válce značně rozostřily typologii lodí a zkomplikovaly jejich jednoznačnou klasifikaci. V poslední kapitole jsou pak zmíněny některé trendy, které provázejí všechny kategorie válečných lodí.

2   Způsoby klasifikace

Hladinová plavidla je možné členit podle několika různých hledisek. Nejčastější je dělení podle výtlaku (neboli hmotnosti vody, kterou plovoucí loď dle Archimédova zákona vytlačí) a podle konstrukce, účelu či vybavení plavidla. Prakticky se ovšem nejvíce používá kombinace obou přístupů, protože každý přístup použitý zcela samostatně vykazuje nedostatky.
Nejobecněji lze říci, že existují dvě koncepce válečných lodí. První představují lodě, které slouží jako základna pro fungování jiných samostatných jednotek, tj. menších lodí, vozidel či letadel. Tato kategorie se dále rozpadá na dvě podskupiny. První tvoří lodě, jejichž primárním úkolem je doprava a vypouštění letadel, která posléze bojují proti pozemním, vzdušným nebo námořním cílům; jedná se o letadlové lodě. Druhá podskupina zahrnuje zpravidla obojživelná plavidla určená pro transport a vysazování pozemních jednotek na pevninu; tato podskupina se označuje jako výsadkové lodě. Druhou základní koncepci zastupují lodě, které se do boje zapojují především zbraněmi, jež tvoří součást konstrukce plavidla, tj. děly, řízenými střelami, torpédy apod. Tato koncepce je dále stupňována podle výtlaku (od nejvyššího k nejnižšímu) na bitevní lodě, křižníky, torpédoborce, fregaty, korvety a čluny.
Hranice mezi oběma koncepcemi a skupinami ovšem zdaleka nejsou ostré. Jako příklad lze zmínit např. ruské „letadlové křižníky“, což jsou fakticky letadlové lodě vybavené současně i těžkou a výkonnou raketovou výzbrojí. Také členění podle výtlaku není zcela jednoznačné a často se setkáváme s tím, že určitá lodní třída je různými zdroji řazena do různých kategorií. Např. zvláště země třetího světa mají tendenci označovat velké fregaty za torpédoborce, což je pochopitelně činěno s cílem zvýšit prestiž námořnictva a působit na protivníky. Vyskytuje se ale i opačný „posun“, a to v souvislosti se získáváním finančních prostředků. Není výjimkou, že parlament odsouhlasí finance na stavbu korvety, avšak výsledné plavidlo je spíše fregatou. Kromě toho platí, že výtlak a výzbroj ve všech kategoriích plavidel se postupně zvyšuje, takže mnohé soudobé fregaty se mohou směle rovnat starším torpédoborcům.  Zajac, I.: Klasifikace hladinových válečných lodí, Armádní technický magazín, roč. XXXV, č. 12, 2003, str. 4.
V této souvislosti je vhodné upozornit, jak ohromující palebnou silou dnešní námořní síly disponují. Jedna operační skupina US Navy, jež obvykle zahrnuje letadlovou loď, pět až sedm hladinových lodí (křižníků, torpédoborců a fregat) a dvě jaderné útočné ponorky, představuje zhruba stejnou ničivou sílu jako celá pozemní armáda Velké Británie! USA mají takových skupin dvanáct a vždy nejméně čtyři z nich udržují v předsunutých „bojových“ pozicích.  Bishop, Ch.: Velká encyklopedie: Moderní vojenské zbraně, s. 389.

3   Letadlové lodě

Letadlové lodě (anglicky „aircraft carriers“) jsou největšími a nejúčinnějšími hladinovými válečnými plavidly. Jejich bojová efektivita však samozřejmě není levná, takže je najdeme ve výzbroji jen nevelkého počtu zemí. Tam, kde se vyskytují, představují páteře námořních sil. Vlastnictví letadlových lodí je také otázkou prestiže a do určité míry je to i jeden z ukazatelů toho, zda lze ten který stát považovat za velmoc. Letadlové lodě totiž umožňují námořnictvu působit na velké vzdálenosti a samozřejmě představují i silnou politickou zbraň.
Kupodivu však neexistuje shoda na tom, co je vlastně letadlová loď. Nejčastější je přístup amerického námořnictva, které do této skupiny řadí plavidla s nějakým technickým zařízením pro zkrácení startu letounů s pevným křídlem. Jsou známa dvě taková zařízení, a sice katapult a skokanský můstek. Kromě toho ale existuje řada plavidel, která mají plochou palubu, díky níž mohou poskytovat základnu většímu počtu vrtulníků nebo letounů s kolmým startem. To je případ nejen mnoha tříd výsadkových lodí, ale například také konstruované japonské třídy vrtulníkových torpédoborců DDH-X nebo italského křižníku Vittorio Veneto. K nejspornějším plavidlům se řadí francouzský vrtulníkový křižník Jeanne d’Arc, který bývá řazen někdy mezi letadlové lodě,  Faulkner, K.: Jane’s Válečné lodě. Příručka pro rozpoznávání, s. 30-31. jindy mezi výsadkové lodě  Bishop, Ch. - Chant, Ch.: Letadlové lodě, s. 214. a ještě jindy je raději úplně ignorován.
Jiným sporným případem jsou ruské „letadlové křižníky“, což jsou jakési „hybridní“ lodě nesoucí kromě letadel i těžkou výzbroj. Důvodů pro toto odlišné označení je ale více; mimo jiné to byl fakt, že Sovětský svaz prohlašoval letadlové lodě za „nástroj agrese imperialismu“, a tak své lodě této kategorie musel označovat jinak. A konečně to vyžadovaly i mezinárodní dohody, které zakazují proplouvání letadlových lodí skrz úžinu Bospor.  Visingr, L.: Ruské letadlové lodě, Armádní technický magazín, roč. XXXVI, č. 12, 2004, s. 15.
Letadlové lodě se někdy člení také podle výtlaku a počtu letadel na palubě. Pak se rozlišují lodě lehké (do 20 000 tun a 20 letadel), střední (od 20 000 do 40 000 tun a 40 letadel) a těžké (od 40 000 tun a 40 letadel výše). Poslední kategorie se označuje i jako „letadlové superlodě“ a je především doménou USA. Velké nosiče pro letouny s konvenčním startem dnes provozují jen USA, Rusko, Francie a Brazílie, zatímco Velká Británie, Itálie, Španělsko, Indie a Thajsko mají menší letadlové lodě pro letouny Harrier s krátkým startem; pro tato plavidla se používá přezdívka „Harrier Carrier“.  Bishop, Ch. - Chant, Ch.: Letadlové lodě, s. 24-25. V budoucnosti se mezi vlastníky letadlových lodí nepochybně zařadí Čína a pravděpodobně i Japonsko.  Visingr, L.: Japonská letadlová loď, on-line text.

4   Výsadkové lodě

Do této skupiny se řadí lodě určené zejména pro obojživelné invazní operace. Na pohled se často podobají letadlovým lodím, zejména tím, že mívají plochou průběžnou palubu vhodnou pro start a přistání vrtulníků. Hlavně americké výsadkové lodě navíc mají paluby uzpůsobené i pro operace proudových letounů s kolmým startem. Konstrukcí se ale výsadkové a letadlové lodě principiálně liší. Výsadková plavidla (anglicky „assault ships“ nebo „landing ships“) jsou v naprosté většině obojživelná, neboli schopná operovat v pobřežních vodách v těsné blízkosti břehu. V jejich trupu se zpravidla nachází rozměrný zaplavovací dok (ten může být trvale otevřený nebo uzavíratelný), ze kterého mohou ke břehu vyplouvat menší vyloďovací čluny, výsadková vznášedla nebo obojživelná obrněná vozidla. Na palubě jsou běžně přepravovány stovky vyzbrojených vojáků, tanky, dělostřelecké zbraně a další těžká technika.  Bishop, Ch. - Chant, Ch.: Letadlové lodě, s. 210-213 a 226-229. Nejnovější prvek výbavy výsadkových lodí představují dálkově řízená plavidla bez lidské osádky.
V rámci kategorie výsadkových lodí jsou někdy rozlišovány různé speciální podskupiny, mezi nimi výsadkové lodě pro tanky, vrtulníkové výsadkové lodě apod. Jejich spektrum podle výtlaku je také značně široké; na spodním konci se nacházejí starší sovětské vyloďovací čluny s výtlakem okolo 1000 tun, naopak nejvyšší úroveň reprezentují velké obojživelné výsadkové lodě amerického námořnictva jako třídy Wasp a Tarawa s výtlakem přes 40 000 tun.  Faulkner, K.: Jane’s Válečné lodě. Příručka pro rozpoznávání, s. 384-413. Stojí za zmínku, že moderní výsadkové lodě jsou vesměs konstruovány tak, aby mohly fungovat nejen jako výslovně bojové, ale aby mohly plnit i jiné úkoly, hlavně humanitárního charakteru. Je to právě tato kategorie plavidel, která se nejvíce uplatňuje např. při zvládání živelných pohrom; dosud je v živé paměti jejich rozsáhlé a nesmírně užitečné nasazení na začátku roku 2005 po ničivé vlně tsunami v jihovýchodní Asii.

5   Křižníky a torpédoborce

Nejvyšší úroveň válečných lodí bojujících pomocí svých vlastních zbraní dříve znamenaly bitevní lodě („battle ships“). Poslední z nich byly vyřazeny v polovině 90. let, i když stojí za zmínku, že o prozíravosti tohoto kroku lze s úspěchem pochybovat. Největší kategorií se staly křižníky („cruisers“). Jejich výtlak přesahuje 7000 tun a na palubě mají opravdu mimořádnou palebnou sílu, která zahrnuje velkorážová víceúčelová děla, výkonné protilodní řízené střely, mnoho protiletadlových raket dlouhého i kratšího dosahu a nejrůznější zbraňové systémy pro boj proti ponorkám. Nezbytnou součástí jejich výbavy je hangár pro vrtulníky. Křižníky jsou však relativně nákladné a dnes jimi disponují jen USA, Rusko, Itálie a Peru.  Zajac, I.: Klasifikace hladinových válečných lodí, Armádní technický magazín, roč. XXXV, č. 12, 2003, str. 5.
Za nejvýkonnější křižníky současnosti platí americká třída Ticonderoga (s legendárním radarovým systémem Aegis a 122 šachtami pro řízené střely) a ruská třída Kirov čili Orlan. Dva křižníky třídy Kirov jsou dnes kromě letadlových lodí největší hladinové válečné lodě světa a rovněž jediné s jaderným pohonem. Jsou to pravděpodobně i nejmohutněji vyzbrojená vojenská plavidla vůbec a vlastně jsou moderní obdobou starší kategorie „bitevních křižníků“ („battle cruisers“).  Bishop, Ch.: Velká encyklopedie: Moderní vojenské zbraně, 406-407. Pokud jde o budoucnost křižníků, v současné době je vyvíjena jen jedna nová třída, a to americká CG(X), u níž bude kladen značný důraz na útoky proti pozemním cílům. V dohledné době budou křižníky disponovat už jen USA a Rusko, které ovšem jejich počet jistě silně zredukuje. Italský křižník Vittorio Veneto brzy nahradí nedávno dokončená letadlová loď Conte di Cavour a na místo peruánského křižníku Almirante Grau (posledního dělového křižníku na světě) nejspíše nastoupí nový torpédoborec.
Právě torpédoborce („destroyers“) dnes tvoří základ námořnictev většiny vyspělých zemí. Jde o plavidla o výtlaku mezi 3000 a 8000 tunami s tím, že lodě na spodním konci spektra už se překrývají s velkými moderními fregatami. Je nesporně zajímavé, jak se liší „západní“ a „východní“ pojetí torpédoborců. Na Západě se stavěly protiletadlové a protiponorkové třídy, které nakonec splynuly v současné univerzální torpédoborce. Rusko konstruovalo protilodní a protiponorkové typy, ale ke splynutí těchto dvou větví už nedošlo. Dnešní víceúčelové lodě této kategorie disponují rozsáhlou škálou zbraní proti cílům na hladině, pod hladinou, na zemi i ve vzduchu. Často mají univerzální šachty pro různé typy střel a vždy nesou na palubě jeden nebo dva vrtulníky. V současné době panuje snaha zvyšovat možnosti útoků na pozemní cíle, takže se do jejich výzbroje dostávají „inteligentní“ hlavňové i raketové zbraně.  Zajac, I.: Klasifikace hladinových válečných lodí, Armádní technický magazín, roč. XXXV, č. 12, 2003, str. 5.

6   Fregaty a korvety

Mezi velkými námořními plavidly jsou nejpočetněji zastoupeny fregaty o výtlaku od 1000 do 6000 tun. Opět platí, že spodní konec se kryje s nejvýkonnějšími loděmi nižší kategorie (tj. korvetami), zatímco nejtěžší fregaty se v podstatě rovnají torpédoborcům. Současné fregaty mají obvykle výtlak mezi 2500 a 4000 tunami. Fregaty byly původně speciálními plavidly pro boj proti ponorkám, ale během studené války prošly komplexním vývojem, na jehož konci se z nich stala víceúčelová plavidla s širokou škálou výzbroje. Nicméně stále platí, že fregaty se dost často nasazují na protiponorkové mise. Naprostá většina fregat disponuje hangárem pro palubní vrtulník.  Zajac, I.: Klasifikace hladinových válečných lodí, Armádní technický magazín, roč. XXXV, č. 12, 2003, str. 5. Novinkou jsou specializované protiletadlové fregaty, které si nyní pořizují některé západoevropské státy. V podstatě jde o zmenšenou podobu dřívějších protiletadlových torpédoborců, kterým se tyto fregaty téměř vyrovnají svou velikostí i výzbrojí. Je dost možné, že o tuto koncepci projeví zájem i jiné země.  Naval Technology Website, WWW stránky.
Kategorie korvet se vymezuje poměrně obtížně. Podobně jako fregaty prošly vývojem od speciálních protiponorkových lodí k víceúčelovým lodím, ale západní země je dlouhou dobu prakticky nepoužívaly. Ve stavbě korvet pokračoval Sovětský svaz, který je hojně exportoval do států třetího světa. Sami Sověti je označovali jako hlídkové lodě či malé protiponorkové lodě, kdežto někteří západní experti je pokládali pouze za velké čluny. Od 80. let ale nastala renesance korvet, které se vrátily do výzbroje vyspělých zemí jako náhrada nevyhovujících raketových člunů. Dnešní korvety se vyznačují výtlakem zhruba od 400 do 2000 tun a opět se do značné míry překrývají na jedné straně s čluny a na druhé s fregatami. Moderní korvety jsou ale přece jen spíše „malé fregaty“ než „velké čluny“, a to díky své univerzální výzbroji, vyspělé elektronice, schopnosti operovat na volném moři a stále častěji i přistávací ploše pro vrtulník.  Zajac, I.: Klasifikace hladinových válečných lodí, Armádní technický magazín, roč. XXXV, č. 12, 2003, str. 6. U řady moderních tříd menších plavidel už je skutečně čistě subjektivní záležitostí, zda je vhodnější je zařadit mezi fregaty, nebo korvety. Typickým příkladem je nová americká třída „pobřežních bojových lodí“ neboli LCS (Littoral Combat Ship).  GlobalSecurity.org, WWW stránky.

7   Pobřežní lodě

Nejmenší kategorii bojových plavidel představují lodě určené pro operace u pobřeží. Jedná se o poměrně obsáhlou kategorii, kam patří celá řada odlišných koncepcí. Spojuje je zejména skutečnost, že nemohou operovat na volném moři a jejich výtlak se pohybuje ve stovkách tun. Také jejich protiletadlová výzbroj a senzorová výbava bývají dost omezené. Nejstarší z nich jsou torpédové čluny („torpedo boats“), které už se dnes považují za zastaralé, ale v zemích třetího světa jich stále najdeme dostatek. Jejich nástupci ve vyspělejších státech jsou raketové čluny („missile boats“), jejichž základní výzbroj tvoří řízené střely proti hladinovým lodím.  Zajac, I.: Klasifikace hladinových válečných lodí, Armádní technický magazín, roč. XXXV, č. 12, 2003, str. 6. Dále existují pobřežní lodě, které nemají ani torpéda ani protilodní střely a jsou vyzbrojeny jen kulomety či kanony; vesměs se označují jako „hlídkové čluny“ („patrol boats“). Taková plavidla se často objevují ve výzbroji útvarů pro ostrahu pobřeží a vlastně splývají s kategorií hlídkových kutrů („cutters“), které tvoří páteř výbavy americké US Coast Guard.
Mezi pobřežní lodě se řadí ještě jedna specializovaná, ale mimořádně důležitá kategorie, na kterou mnoho publikací z nějakého důvodu zapomíná. Jedná se o minolovky („mine-hunters“ či „mine-sweepers“), tedy plavidla postavená k vyhledávání a zneškodňování námořních min. Kromě vybavení pro svůj primární účel jsou vyzbrojena zpravidla jen lehkými zbraněmi pro sebeobranu a velikostí i vzhledem se podobají hlídkovým člunům. Minolovky stále najdeme ve výzbroji mnoha vyspělých států.  Faulkner, K.: Jane’s Válečné lodě. Příručka pro rozpoznávání, s. 413-439. Lze ale očekávat, že v budoucnu převezmou minimálně část jejich úloh dálkově řízená plavidla bez lidské osádky. V této souvislosti lze dodat, že se rychle rozvíjí i kategorie hladinových plavidel bez osádky pro další úkoly, především strážní, pátrací apod. K nejznámějším prostředkům tohoto druhu patří izraelský člun-robot Protector. Není vyloučeno, že „hladinoví roboti“ budou v námořních silách vyspělých zemí brzy plnit i úkoly lehce vyzbrojených hlídkových člunů. Velké rozšíření plavidel bez osádky poté může způsobit i vznik zcela nové kategorie velkých válečných plavidel, která budou fungovat jako speciální „mateřské lodě“ pro malá plavidla bez osádky.

8   Obecné trendy

V současné době můžeme ve vývoji hladinových válečných lodí pozorovat několik trendů, které ovlivňují více zmíněných kategorií plavidel. Na prvním místě lze uvést snahu o obtížnou zjistitelnost („stealth“), která byla dříve charakteristická hlavně pro letadla, ale v dnešní době už tvoří i neodmyslitelnou součást konstrukce válečných lodí. Tvary lodí se oproti dřívějšku velmi významně zjednodušily a staly se jaksi hranatějšími, je patrná snaha vyhýbat se pravým úhlům, celá řada prvků výzbroje a vybavení je integrována do paluby nebo nástaveb. To vše přispívá k rozptylování odrazu radarových paprsků, a tak snižuje pravděpodobnost, že nepřítel plavidlo zachytí svými radiolokátory na větší vzdálenost.
Dalším trendem, který byl už několikrát zmíněn, je tzv. přesun pozornosti na pobřeží. Lodě jsou stále více vnímány jako významný prostředek palebné podpory pro pozemní operace, což se projevuje zaváděním přesných protizemních zbraní do arzenálů křižníků a torpédoborců. Důsledkem tohoto koncepčního posunu je např. skutečnost, že střely s plochou dráhou letu (např. populární americký Tomahawk) se staly nepostradatelnou součástí arzenálu moderních křižníků a torpédoborců. Pozoruhodný je i fakt, že do výzbroje hladinových lodí se vracejí velkorážová děla. Samozřejmě odpovídají dnešní technické úrovni a jejich dostřel, přesnost a ničivá síla jsou řádově vyšší než u jejich předchůdců.  Andrejsek, T.: Námořní dělostřelectvo, Armádní technický magazín, roč. XXXV, č. 5, 2003, s. 16-19.
Dalším zřejmým trendem je zvyšování protiletadlových a protiraketových kapacit plavidel. Efektivita moderních protilodních střel je mimořádná a námořní obranné systémy na to musejí reagovat. Speciální kanonové nebo raketové obranné systémy tak pronikají do výzbroje stále menších a menších lodí; jestliže dříve nebyly obvyklé ani u fregat, dnes jsou zcela běžné na korvetách, a objevují se dokonce i na některých špičkových pobřežních člunech.  Zajac, I.: Klasifikace hladinových válečných lodí, Armádní technický magazín, roč. XXXV, č. 12, 2003, str. 6. Vskutku zajímavé je také postupné zapojování křižníků a torpédoborců do dnes budovaných systémů protiraketové obrany, protože součástí jejich výbavy se začínají stávat speciální řízené střely proti balistickým raketám (jako americká Standard SM-3).  GlobalSecurity.org, WWW stránky. Během příštích let lze očekávat, že do výzbroje velkých hladinových lodí se dostanou některé principiálně nové zbraně, mezi nimi vysokovýkonné lasery nebo elektromagnetická děla.

9   Závěr

Hladinová válečná plavidla prošla od druhé světové války pozoruhodným rozvojem, který v řadě případů naprosto změnil chápání jednotlivých kategorií. Největšími a nejvýkonnějšími válečnými loděmi zůstávají letadlové a výsadkové lodě, následované křižníky a torpédoborci. V důsledku technického pokroku se ovšem moderní menší plavidla svou efektivitou vyrovnají starším větším třídám a někdy nelze přesně rozhodnout, do jaké kategorie konkrétní loď patří. Je dost možné, že další vývoj hladinových lodí způsobí splynutí některých menších kategorií, avšak současně není vyloučen vznik nových druhů plavidel. V této souvislosti mohou velké změny způsobit vojenské lodě bez lidské osádky.
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