Lisunov Li-2:
Sovětský tahoun s americkými kořeny

Sovětští diverzanti bývali do německého týlu běžně vysazováni na padácích a ze vzduchu probíhalo též zásobování partyzánských skupin. To samozřejmě kladlo obrovské nároky na sovětské transportní letectvo, jehož páteř představovaly stroje Li-2, které měly původ v legendární americké „Dakotě“ čili typu DC-3.

Americký Douglas DC-3, ve vojenské verzi oficiálně označovaný C-47 Skytrain, ale nesporně nejznámější pod přezdívkou „Dakota“, náleží mezi nevýznamnější typy letounů druhé světové války a vlastně dějin letectví vůbec. Zásadním způsobem totiž přispěl též k rozmachu moderní civilní vzdušné dopravy. Jeho mimořádnou pozici dále zdůrazňuje sovětská licenční kopie, jež nesla jméno Lisunov Li-2. Někdy bývá popisována jako „ta ruská Dakota s věží“, faktem však je, že kulometnou výzbroj dostala jenom část letadel, byť na druhou stranu některé Li-2 nosily i těžší zbraně, když prováděly bombardovací nálety.

Příprava a začátek sériové výroby
V roce 1935 koupili sovětští nákupčí jeden kus amerického stroje Douglas DC-2. Plánovala se jeho licenční výroba, avšak na jaře roku 1936 bylo rozhodnuto upřednostnit modernější DC-3. Američané tedy vedle celkem 21 sériových letadel pro sovětskou leteckou společnost Aeroflot prodali též licenční práva. Inženýr Boris Pavlovič Lisunov (1898–1946), který projekt řídil, se vydal na cestu opačným směrem a dva roky působil v továrně Douglas Aircraft Company, aby se detailně seznámil s konstrukcí letounu a systémem výroby. Následoval převod celé výrobní dokumentace z angloamerické do metrické soustavy, o což se postaral zejména později známý tvůrce bombardérů a hydroplánů Vladimir Michajlovič Mjasiščev (1902–1978). Vedle toho se provedlo skoro 1300 konstrukčních změn. Drtivá většina nebyla okem patrná, ale některé byly viditelné velice dobře; např. dveře pro cestující se přesunuly na pravou stranu trupu, kdežto na straně levé byly dveře nákladní. Sověti použili vesměs o něco silnější plechy, takže letoun měl o něco pevnější konstrukci, ale byl těžší než jeho americký vzor. O pohon sovětského stroje se staraly dva hvězdicové motory Švecov AŠ-62IR (později přejmenované na M-62IR), jež měly rovněž americký původ, jelikož vycházely z typu Wright R-1820 Cyclone 9. Výsledný stroj se nazýval PS-84, tedy osobní letadlo (Passažirskij Samoljot) ze závodu č. 84, který byl postaven na moskevském předměstí Chimki. Sériová produkce se rozběhla v roce 1939, do června 1941 bylo dodáno 237 kusů a kromě toho se zapojil závod č. 124 v Kazani, který však stačil vyrobit jen deset letadel. Po německém útoku se výroba přesunula do závodu č. 33 v Taškentu, kde se znovu rozběhla v lednu 1942. V témže roce zavedl SSSR i nový způsob značení letounů podle hlavního konstruktéra, čímž se z dosavadního PS-84 stal Lisunov Li-2. Po konci války sériová výroba běžela až do roku 1953 v závodu č. 126 v Komsomolsku na Amuru a nynější výzkumy říkají, že celkově vzniklo 4937 letounů Li-2 všech verzí.

Obranné kulomety a nesení bomb
Obdobně jako jeho americký vzor totiž také Li-2 mohl zastávat široké spektrum úloh. Nejprve byly do vojenských služeb přebírány civilní stroje PS-84, jež v té době představovaly základní typ Aeroflotu. Do těchto strojů se v polních podmínkách občas montovaly obranné zbraně, ale letadla z válečné výroby (tedy ta dodávaná od roku 1942) již měla vojenské modifikace přímo z továrny. Do okének v zadní části trupu se tak instalovaly dva kulomety ŠKAS ráže 7,62 mm a na hřbetě bylo otevřené střeliště, kde se nacházel třetí kulomet téhož typu, případně i dvojice těchto zbraní. Později se tam běžně objevoval 12,7mm kulomet UBT, ovšem jistě nejznámější podobu Li-2 představuje letoun, jenž měl místo otevřeného střeliště prosklenou střeleckou věž s kulometem UBT. Zkoušela se i instalace pevného kulometu ŠKAS do přídě letounu, ale toto řešení se neosvědčilo. Příslovečnou věž s kulometem ale každopádně nesla jen menšina Li-2 a velká část exemplářů létala celou dobu beze zbraní. Vojenské transportní letouny odpovídající popisu výše měly název prostě Li-2. Dále se vyráběla varianta Li-2D pro výsadkové účely, jež dostala mj. zesílenou podlahu a rozměrnější dveře, nebo víceúčelová verze Li-2VV, jež mohla sloužit i jako bombardér. Kromě obranných kulometů měla čtyři vnější závěsníky, kde se dala nést až tuna bomb, na krátké vzdálenosti dokonce až dvě tuny; menší bomby se někdy vozily i přímo v nákladovém prostoru, z něhož byly vyhazovány ručně. V západních zdrojích se občas vyskytují také jiná označení různých účelových verzí Li-2, avšak v Sovětském svazu se patrně taková nomenklatura neužívala a nová jména se objevila až po válce. Vznikla tak mj. výšková verze Li-2V s turbokompresorem, nová nákladní podoba Li-2T či osobní provedení Li-2P. Do výčtu přestaveb patří též pět letadel, která bychom dnes popsali jako „VIP dopravní“. Sloužila totiž pro přesun sovětské delegace na spojeneckou konferenci do Teheránu v roce 1943, avšak značně paradoxně působí skutečnost, že sám Josif Stalin tehdy letěl ve stroji americké výroby, jemuž dal přednost kvůli vyšší rychlosti a spolehlivosti.

Široké uplatnění ve válce i v civilu
Sovětský svaz totiž v rámci smlouvy o půjčce a pronájmu obdržel i 707 letounů C-47 Skytrain a preferoval je pro „bezpečné“ dopravní lety, kde neexistovala hrozba německých stíhačů. Pro americký typ hovořily jeho celkově vyšší parametry či nižší nehodovost, protože počet havárií byl při přepočtu na jeden stroj asi 2,5krát nižší než u Li-2. Sovětský stroj měl výhodu právě ve své výzbroji a byl vhodnější pro zimní podmínky, protože se dal opatřit i lyžovým podvozkem (zkoušel se rovněž podvozek pásový, jenže toto řešení se neujalo). Letadla Li-2 tedy dostávala přednost při frontových operacích, mezi něž patřilo právě mj. zásobování partyzánů, evakuace raněných, shazování výsadkářů nebo noční a dálkové bombardování. Vysoce důležitou, ačkoli dosud nedoceňovanou roli hrály Li-2 mj. při evakuaci obléhaného Sevastopolu, při dodávkách zásob pro sovětská vojska u Kurska či při podpoře běloruských partyzánů v létě 1943, kdy byl sérií úspěšných útoků zcela rozvrácen železniční systém v německém týlu. Vedle shozů zásob ze vzduchu někdy letouny Li-2 přistávaly na provizorních plochách, které partyzáni připravili, u čehož sovětští piloti projevovali občas až sebevražednou odvahu. Němci pochopitelně dělali vše pro to, aby zásobování partyzánů narušili, a proto se na nočním nebi odehrávaly nerovné a dramatické souboje. Letouny Li-2 příležitostně zajišťovaly také např. vzdušný průzkum a vlek nákladních kluzáků a uplatnily se jako létající velitelská stanoviště. Po válce byla řada letounů vrácena k Aeroflotu, který získával i nově vyrobené exempláře, takže Li-2 patřil mezi důležité civilní typy až do 60. let, avšak pořád jej běžně používalo i sovětské letectvo a armády dalších zemí východního bloku. Československo zakoupilo osm kusů, z nichž jeden se později objevil v roli britského bombardéru Wellington ve filmu Nebeští jezdci. Coby zajímavost na závěr lze doplnit, že sovětský letecký personál pro Li-2 zpravidla neužíval jeho oficiální jméno, protože se rychle uchytila vskutku přiléhavá přezdívka „Douglas“.
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Parametry letounu Li-2
Osádka + cestující: 6 + 24
Rozpětí křídla: 28,81 m
Celková délka: 19,66 m
Celková výška: 5,16 m
Prázdná hmotnost: 7100 kg
Max. hmotnost: 11 520 kg
Typ motorů: Švecov M-62IR
Výkon motorů: 2× 735 kW
Max. rychlost: 311 km/h
Operační dostup: 4860 m
Operační dolet: 2330 km
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