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expedice

Česko – slovenská expedice t
na tzv. – HMS Prince of Wales (admirálskou loď) 
a HMS Repulse které byly až do potopení, pýchou anglického 
námořnictva, obě lodě mají status námořních hrobů a dodnes ukrývají 
těla 840 obětí. Právě proto jsme se rozhodli, že na počest všem 
utonulým námořníkům necháme vyrobit plaketu a umístíme jí na HMS 
Prince of Wales.
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Svaz Z



historická fakta bitvy u Kuantanu

FORCE Z – MALAJSIE  „SVAZ Z A JEHO ZKÁZA“

Zničení Svazu Z: Bitva u Kuantanu 
Konflikt: Druhá světová válka 
Datum: 10. prosince 1941 
Místo: Jihočínské moře 
Strany: Japonsko x Velká Británie 
Velitelé: Sadaiči Macunagi x Tom Phillips † 
Výsledek: Japonské vítězství 
Síla:
Japonsko: 86 letadel  
Velká Británie: 1 bitevní loď, 1 bitevní křižník a 4 torpédoborce
Ztráty:
Japonsko: 3 (6) letadel zničeno, 27 letadel poškozeno a 18 mrtvých
Velká Británie: 1 bitevní loď, 1 bitevní křižník a 840 mužů 



bitva u Kuantanu

Zničení Svazu Z nebo také bitva u Kuantanu byla jedna z prvních 
námořních bitev druhé světové války – tzn. Války v Pacifiku. Proběhla 
ve dne 10. prosince 1941, 3 dny po útoku na Pearl Harbor a 
jednoznačně prokázala efektivitu leteckých útoků proti hladinovým 
plavidlům, které nejsou chráněny leteckou podporou. Útok na Pearl 

Harbor provedený 
vojenskými silami 
Japonského císařství dne 
7. prosince 1941 měl za 
následek vstup 
Spojených států americ-
kých do druhé světové 
války. Japonská vlajka 
nad vraky Svazu Z je 
jasným znamením 
Japonského vítězství.



bitva u Kuantanu

Od poloviny roku 1941 si britská vláda začala uvědomovat zhoršující 
se situaci v Asii a tím bylo třeba poslat do oblasti flotilu, která by 
výrazně posílila její pozice. Po dlouhých tahanicích nad složením flotily 
bylo 20. října rozhodnuto, že flotilu, jež dostala název Svaz Z, bude 
tvořit bitevní loď HMS Prince of Wales, bitevní křižník HMS 
Repulse, nová letadlová loď HMS Indomitable. Velením Svazu Z 

byl pověřen viceadmirál sir Tom 
Phillips. Cílem Svazu Z bylo jednak 
odstrašit Japonce od zahájení 
vojenských operací a jednak 
poskytnout záruky spojencům – 
Austrálii a Novému Zélandu. Bojová 
hodnota této flotily byla velká. 
Především HMS Prince of Wales 
byla jedna z nejmodernějších 
bitevních lodí. 



bitva u Kuantanu

Síla flotily však byla oslabena hned 
na počátku. Letadlová loď 
Indomitable při cvičné plavbě u 
Jamajky najela na mělčinu a musela 
být opravena. Admiralita po váhání, 
kterou letadlovou loď pošle do Asie 
místo ní, rozhodla, že žádnou leta-
dlovou loď nemůže postrádat. A tak 
připluly do Singapuru 2. prosince jen 
HMS Prince of Wales a HMS Repulse. 
8. prosince odpoledne vyplul Phillips, 
k jehož svazu Z se připojily čtyři 
torpédo-borce HMS Electra, HMS 
Express, HMAS Vampire a HMS 
Tenedos, aby napadl Japonce 
vyloďující se v Malajsii.



bitva u Kuantanu

Bitva u Kuantanu

Dne 8. prosince se na severovýchodě 
Malajského poloostrova začaly vyloďovat 
japonské jednotky. Odpoledne 8. prosince 
vyplul Phillips se svazem Z ze Singapuru, 
aby napadl jednotky vyloďující se u 
Singory. Odpoledne 9. prosince byl 
svaz Z zpozorován hydroplány z 
japonských křižníků. Jelikož moment 
překvapení byl ztracen, rozhodl se Phillips 
ve 20.55 operaci přerušit vrátit se do 
Singapuru. 
10. prosince ráno dostal Phillips 
informaci, že u Kuantanu probíhá velká 
japonská vyloďovací operace. 



bitva u Kuantanu

Phillips se o
napadnout. Netušil, že po druhé hodině v noci byl 
zpozorován ponorkou I–58 a že bombardéry ze 
Saigonu už odstartovaly. 
Mezi 7.35 a 9.30 bylo vysláno celkem 34 bombardérů 
s pumami a 51 bombardérů s torpédy. Japonští 
piloti zaútočili hlavně na Prince of Wales a Repulse. O 
doprovodné torpédoborce nejevili přílišný zájem. 
Někdy kolem 11.15 zaútočila skupina 9 strojů na 
Repulse z výšky 3000 metrů. Jedna puma zasáhla 

střed lodě. Další skupina, tentokrát s torpédy, udeřila na bitevní loď i 
křižník v 11.42. Po skupinách po dvou nebo po třech klesali Japonci z 
výšky 1000 metrů k hladině. Prince of Wales se sice začal obracet 
doleva, ale nestihl to. Dvě torpéda zasáhla levobok. Lodní protiletecká 
obrana nedokázala zastavit dobře vycvičené Japonce. Prince of Wales 
se naklonil o 13 stupňů doleva a zpomalil o 10 uzlů. 

kamžitě vydal invazní loďstvo 



bitva u Kuantanu

Navíc bylo 
ochromeno 
kormidlo a 
došlo k 
poškozením 
lodních 
strojů. Ve 
12.15, po 
hlášení od 
svazu Z, 
odstartovalo 
ze 
Singapuru 
svazu na pomoc několik stíhaček Buffalo. Na místo zkázy svazu Z 
ale přiletěly až po bitvě.



bitva u Kuantanu

Na Repulse začaly útočit další 
letouny a loď se stále úspěšně 
vyhýbala jak pumám, tak i 
torpédům, ovšem i na Repulse 
nakonec došlo. 
Někdy ve 12.20 zaútočily 
torpédové bombardéry ve dvou 
skupinách a ze dvou směrů 
vypustily torpéda. Repulse se 
dokázal vyhnout torpédům jedné 
skupiny, ovšem těm z druhé 

skupiny neunikl. Ve 12:23 se objevila další skupina a zasáhla Repulse 
čtyřmi torpédy. Protiletadlové baterie sice střílely, jak mohly, ale nic 
nedokázalo zastavit japonské piloty, kteří statečně mířili ke svým 
cílům. Osud bitevního křižníku Repulse se naplnil ve 12.33, kdy 
se potopil i s 514 námořníky na palubě. 



bitva u Kuantanu

Bitevní loď Prince of Wales se stále držela na 
hladině. Po zásahu dvěma torpédy na ní ve 
12.44 zaútočila ještě skupina 9 bombardérů a 
zasáhly střed Prince of Wales. Ani teď 
protiletadlová obrana na Prince of Wales 
nedokázala zarazit japonské piloty. Posádka 
opouští zasažený Prince of Wales a 
přestupuje na palubu torpédoborce Express. 
Ve 13.20 se bitevní loď potopila a vzala sebou 
i viceadmirála Phillipse, který odmítl opustit 
loď a místo toho chtěl sdílet osud své 
vlajkové lodi i kapitána Leache. Spolu s nimi 
zahynulo 326 námořníků.
Doprovodné torpédoborce vzaly na palubu na 
1286 mužů z Prince of Wales a 529 mužů z 
Repulse. Zahynulo celkem 840 námořníků.



bitva u Kuantanu

Zničením Svazu Z přišli Britové o možnost zabránit výsadkům v 
Thajsku a Malajsii. V konečném důsledku to znamenalo nejenom pád 
Thajska a Malajsie, ale i ztrátu Singapuru 15. února 1942. Japonci 
potopením obou 
kolosů rovněž 
dokázali 
zastáncům 
bitevních lodí, že 
letadla dokážou 
potopit i 
manévrující bitevní 
loď na širém moři, 
která se může 
bránit.



bitva u Kuantanu

Japonskou leteckou podporu pro 
operarace u Malajsie zajišťoval 22. 
svazek 11. flotily námořního 
letectva pod velením kontradmirála 
Sadaičiho Macunagiho. Tento 
svazek se skládal z leteckých 
útvarů Mihoro a Genzan, které 
měly každý 48 bombardérů 
Mitsubishi G3M2 (Nell) a leteckého 
útvaru Kanoja se 48 bombardéry 
Mitsubishi G4M2 (Betty). Kromě toho patřilo ke svazku také 36 
stíhaček Mitsubishi A6M2 (Zero) a 6 průzkumných letounů. V říjnu byl 
tento svazek přesunut z letišť na Tchaj-wanu na indočínská letiště u 
Saigonu. Poté co se Macunaga dozvěděl o připlutí Svazu Z do oblasti, 
posílil 22. svazek o 27 bombardérů Mitsubishi G4M2 (Betty). Japonci 
při náletu ztratili pouze 1 bombardér Nell a 2 bombardéry Betty.



bitva u Kuantanu

Japonci na počest velkého triufu z ničení "Svazu Z" vydali pohlednice.



bitva u Kuantanu



HMS Repulse

HMS Repulse
bitevní křižník, třídy Renown

* 1916 (1936) / † 10. 12. 1941



HMS Repulse



výroba:
postavená 1916
modernizace 1936
(viz výkresová dokumentace)
rozměry: 
délka: 242,1 m, šířka: 27,4 m
ponor: 8,7 m
výtlak: 
standard: 31 600 t, max: 38 300 t  
pohon: 
4 turbínová soustrojí
42 kotlů o výkonu 120 000 hp
šrouby:
(pcs) 4ks
rychlost: 32 uzlů
posádka: 1043 mužů

HMS Repulse – technické parametry



HMS Repulse – technické parametry

výzbroj po dokončení:
6 × 381 mm
17 × 102 mm
2 × 76 mm
2 × 533 mm – torpédomet
výzbroj v době potopení: 
6 × 381 mm
15 × 102 mm
24 × 40 mm
8 × 20 mm
16 × 12,7 mm – kulomet 
pancíř (po dokončení): 
boky 152 mm
věže 229 mm
strojovny 26 + 76 mm
sklady munice 50 + 50 mm



Nasazení a zkušenosti:
Loď byla postavena během první světové války. První bojovou akcí lodi 
byla druhá bitva u Helgolandské zátoky. V meziválečné době byla loď 
dvakrát modernizována. První modernizace proběhla v letech 1918 – 
1920, při níž byla zabudována protitorpédová obšívka, boční 152 mm 
pancéřový pás byl posunut výše a nahrazen silnějším 229 mm silným 
pásem. Zesíleny byly také slabě pancéřované paluby, tradičně 
zranitelné místo britských bitevních křižníků. 

HMS Repulse – historie



Druhá modernizace proběhla v letech 1933 – 1936 (viz výkresová 
dokumentace). Pancéřové paluby byly opět zesíleny, byly změněny 
nástavby, zesílena protiletadlová výzbroj a Repulse také dostal 
katapult a dva hangáry do prostoru za druhý komín.
Za druhé světové války bojoval v norské kampani či pomáhal v boji 
proti německým korzárům, než byl nasazen na východ do Svazu Z.

HMS Repulse – historie



HMS Repulse – historie



HMS Repulse – historie



HMS Repulse – historie



HMS Repulse – potopení lodi



HMS Repulse – potopení lodi



HMS Repulse – vrak

Vrak lodi
Vrak lodi leží na pozici 3°37' N, 104° 20' E,  v hloubce 32 – 56 metrů



ponory

HMS Repulse



HMS Repulse



HMS Repulse



HMS Repulse



HMS Repulse



HMS Repulse



HMS Repulse



HMS Repulse



HMS Repulse



Prince of Wales

HMS Prince of Wales
bitevní loď, třídy King George V.

* 31. 03. 1941 / † 10. 12. 1941



Prince of Wales



výroba: 
postavená Cammell Laird & Co 
Limited v Birkenhead, Velká 
Británie, uvedená do služby 
31. 03. 1941
rozměry:          
délka 227,10 m
šířka 34,26 m
ponor 8,84 m (standard) 
a 9,91 m (max)
výtlak: 
standardní: 36 727 t
maximální: 43 786 t
pohon: 
4x parní turbíny Parsons
8x 3–bubnových kotlů Admiralty

Prince of Wales – historie



výkon: 
(SHP) 110 000 (konstrukční)
134 000 (max dosažený)
šrouby:
(pcs) 4ks
rychlost: 
(kts) 29,01 (max), 28,0 (běžná)
zásoba paliva:
3842 t
dojezd:
(mil/kts) 14400/10, 5750/20, 3100/27
letadla na palubě: 
4x hydroplán Supermarine Walrus
posádka: 
1612 (konec roku 1941)

Prince of Wales – historie



Prince of Wales – historie

výzbroj koncem roku 1941: 
10x 356 mm / 45 Mk VII (2x IV,1x II)
16x 133 mm / 50 Mk I (8x II)
49x 40 mm / 40 Mk VIII (AA / 6x VIII,1x I)
7x 20 mm / (AA/7x I)
3x raketové stanoviště (AA / 3x XX)
výstroj a vybavení: 
1x radar Type 273
(pro vyhledávání hladinových cílů)
1x radar Type 281
(pro vyhledávání vzdušných cílů)
1x radar Type 284
dělostřelecký
4x radar Type 285
(dělostřelecký)
1x katapult



Prince of Wales – historie

pancéřování: 
boční pás: 137 – 373 mm
přepážky: 102, 249, 297 mm
hlavní paluba: 136 – 152 mm
spodní paluby: 102 – 127 mm
barbety: 324 – 406 mm
hlavní dělové věže: 150 – 324 mm
sekundární dělové věže: 25 – 64 mm
velitelská věž: 38 – 74 mm

velitelé: 
Captain L. K. Hamilton
(19. 01. 1941 – únor 1941)
Captain John Catterall Leach
(únor 1941 – 10. 12. 1941)



Prince of Wales – historie

Nasazení a zkušenosti:
Brzy po uvedení do provozu se Prince of Wales připojil k lodi HMS 
Hood v odříznutí a útokům na německou bitevní loď Bismarck, 
doprovázející těžký křižník Prinz Eugen v Dánském průlivu, (při níž byl 
britský bitevní křižník HMS Hood potopen) a následném 
pronásledování bitevní lodi Bismarck až do jejího dočasného vyřazení 
z provozu (POW zasáhl nádrž – oprava Francie).



Prince of Wales – potopení lodi



Prince of Wales – vrak

Vrak lodi
Vrak lodi leží na pozici 3°33.6′ N, 104°28.7′ E, v hloubce 56 – 80 metrů, 
kde ho v roce 1954 objevil torpédoborec HMS Defender. 
Toto místo bylo označeno bójkou s britskou vlajkou, která je 
umístěna na laně připevněném k lodnímu šroubu Prince of Wales. 



Prince of Wales – vrak



Prince of Wales – zvon z lodi

V roce 2001 byla lokalita, kde vrak 
leží, označena jako Chráněné místo 
pod ochranou Zákona o vojenských 
zbytcích z roku 1986 při příležitosti 
60. výročí potopení lodě. 
Zvon z lodi byl v roce 2002 ručně 
vyzdvihnut na hladinu pomocí 
britských technických potápěčů 
Gavina Haywooda a George 
McClureho s požehnáním 
ministerstva obrany a Asociací 
přeživších z Force Z. 
Zvon byl restaurován a je součástí 
stálé výstavy v Námořním muzeu 
Merseyside v Liverpoolu. 



Prince of Wales – místa zasažení torpédy



ponory

Prince of Wales



Prince of Wales



Prince of Wales



Prince of Wales



Prince of Wales



Prince of Wales



Prince of Wales



Prince of Wales
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