Neviditelná obrana:
Sovětské radiolokátory u Leningradu

Mohlo by se zdát, že v seznamu vojenské techniky nasazené u Leningradu figurují pouze dobře známé typy. Ve skutečnosti ale došlo i k použití tehdy supermoderních prostředků protivzdušné obrany. Dosud totiž není příliš známým faktem, že Sovětský svaz v té době provozoval pokročilé výstražné radiolokátory.

Pokud se hovoří o radarech za druhé světové války, nejvíce prostoru se věnuje těm britským a německým, případně i americkým, zatímco zmínky o typech z dalších zemí bývají sporadické. Západní zdroje tak většinou takřka ignorují skutečnost, že i protivzdušná obrana Rudé armády tehdy disponovala několika typy radiolokátorů, jejichž výkony se mohly plně srovnávat s těmi britskými či německými. SSSR své radary přísně utajoval, a tudíž piloty Luftwaffe čekalo nad Moskvou a Leningradem velmi nepříjemné překvapení.

Počátky sovětské radiolokace
Ruský vědec Alexandr Sergejevič Popov se zapsal do historie hlavně jako jeden z průkopníků bezdrátového rádiového spojení, ale daleko méně se zmiňuje skutečnost, že v roce 1897 učinil významný objev, jenž směřoval ke vzniku radiolokace. Při pokusech s komunikací lodí zjistil, že se rádiové paprsky odrážejí od kovového trupu plavidla, což teoreticky dovolovalo stanovit jeho vzdálenost. Trvalo ale ještě dlouho, než tento objev dosáhl praktického uplatnění, jelikož vývoj radiolokátorů se v Sovětském svazu rozběhl až na začátku 30. let. Jeho hlavní osobností se stal Pavel Kondratěvič Oščepkov a na vývoji se podílela Centrální rádiová laboratoř (CRL) a Leningradský elektro-fyzikální institut (LEFI). První úspěšné detekování letícího letounu za pomoci rádiových vln proběhlo 3. ledna 1934 a následně byl postaven první opravdu fungující sovětský protivzdušný radiolokátor, který obdržel název Rapid. Pracoval v metrovém pásmu a dosah se pohyboval v desítkách kilometrů, ale nešlo vlastně o radar v dnešním smyslu, jelikož nedokázal přesně určovat pozici cílů. Tvořily jej dvě stanice, vysílací a přijímací, a jestliže byl rádiový paprsek mezi nimi přerušen průletem nějakého objektu, systém to rozeznal a oznámil. V roce 1936 vznikl pokusný radar jménem Burja, který už opravdu stanovoval pozice cílů, ale jelikož používal centimetrové vlny, jeho dosah činil jen 10 km. K vývojovým pracím se přidal také armádní Vědecko-výzkumný a zkušební institut spojení (NIIIS), kde na bázi experimentů s radarem Rapid vznikl první sovětský radiolokátor, který postoupil do sériové výroby. Dostal oficiální označení RUS-1 (RadioUpravitěl Samoljotov), ale často se užívalo též jméno Reveň, což byl krycí název vývojového projektu. Sériová výroba začala v roce 1938 a každá souprava čítala tři stanice, a sice jednu vysílací a dvě přijímací, z nichž každá se nacházela na podvozku automobilu GAZ-AA či ZIS-5. Systém pracoval s vlnami o délce 3,6 až 4 m (tzn. na frekvenci 75 až 83 MHz) a jeho účinný dosah činil asi 35 km. 

Zrození systému RUS-2 Redut
Podobně jako experimentální typ Rapid však také radar RUS-1 Reveň dokázal sdělit jen to, že sledovaná linie byla narušena průletem objektu, nikoli souřadnice tohoto objektu. V té době se ale stejně jednalo o úspěch, a tudíž bylo dodáno 45 sériových systémů. První byly na jaře roku 1939 umístěny u Černého moře a další se posléze objevily u Baltu, kde se dočkaly nasazení za tzv. zimní války s Finskem v letech 1939–1940. Pochopitelně byly rozmístěny podél hranice a hlásily přelety finských strojů. V té době již ovšem ústavy LEFI a NIIIS pracovaly na systému druhé generace, který by uměl něco podobného jako Burja, tedy zjišťovat azimut a vzdálenost cílů, ale s vlnami v metrovém pásmu, takže účinný dosah by byl srovnatelný s radiolokátorem RUS-1. Vývoj nesl krycí označení Redut a toto slovo se posléze často používalo pro výsledný radar, který se oficiálně nazýval RUS-2 a vstoupil do výzbroje v roce 1940. Pracoval s vlnami o délce 4 m (resp. na frekvenci 75 MHz) a testy potvrdily, že objekt letící ve výšce 500 m nad zemí zjistí ve vzdálenosti 30 km a objekt ve výšce 7500 m na dálku přes 95 km. Ve vhodných atmosférických podmínkách se daly zachytit odrazy objektů vzdálených více než 110 km, byť samozřejmě s nízkou přesností. První verze systému RUS-2, známá také jako Redut-40, čítala tři automobily, a to ZIS-6 s vysílací anténou, jeden GAZ-AA s přijímací anténou a ještě druhý GAZ-AA transportující elektrický generátor o výkonu 40 kW. Obě antény byly instalovány na střechách synchronně se otáčejících skříňových nástaveb. V každé nástavbě měli svá pracovní místa dva operátoři, jejichž služba však nebyla nikterak příjemná. Otáčení nástavby totiž mělo za následek (jak lze asi odhadnout) závratě a bolesti hlavy, takže se říkalo, že nikdo nedokázal v nástavbě RUS-2 nepřetržitě pracovat déle než dvě hodiny. Pro zobrazení poloh zachycených cílů sloužily televizní obrazovky, jenže (stejně jako u tehdejších radarů v dalších zemích) bylo značně obtížné získané údaje správně interpretovat. Sovětští vědci a inženýři ale již intenzivně pracovali na výrazném zdokonalení systému RUS-2.

Nová verze s jednou anténou
Usilovali zejména o snížení počtu vozů na dva, resp. o spojení obou antén do jednoho celku, a pochopitelně chtěli také odstranit ono nepříjemné otáčení nástaveb. Na jaře roku 1941 se tudíž odehrály první zkoušky nové antény s krycím jménem Pegmatit, která kombinovala vysílací a přijímací funkci a sama o sobě se dokázala otáčet, a proto již skříňová nástavba na automobilu mohla být pevná. Anténa Pegmatit se posléze objevila na druhé sériové podobě radaru RUS-2, která se označuje též jako Redut-41. Tvořily ji pouze dva automobily, a sice jeden šestikolový ZIS-6 s nástavbou, na jejíž střeše se otáčela ona nová anténa, a opět jeden GAZ-AA, jenž vezl elektrický generátor. Anténa Pegmatit přinesla rovněž zvýšení maximálního dosahu na zhruba 150 km, byť přesná detekce se dala provádět jen na dálku asi 95 km. Kromě toho vznikla ještě statická podoba tohoto radaru, která dostala označení RUS-2S, kdežto na křižníku Molotov se objevila pokusná lodní verze zvaná Redut-K. V jednom exempláři vznikl i výkonnější statický radar nazvaný Porfir, jehož anténa obsahovala hned čtyři vysílací prvky, zatímco ta na RUS-2 měla jenom dva. Maximální dosah tohoto přístroje se pohyboval mezi 200 a 250 km, ale onen jediný kus zahájil zkoušky až 21. července 1941, tedy měsíc po německém útoku. Ačkoli tedy vykazoval dobré výsledky, sériová produkce už nezačala, ovšem i tento pokusný exemplář byl zapojen do protivzdušné obrany Moskvy. V té působily také mobilní komplety RUS-2, jejichž tři exempláře se tehdy nacházely také v Pobaltí, resp. v okolí Leningradu, a to ve městě Narva a u obcí Toksovo a Agalatovo. V téže oblasti pořád pracovalo rovněž několik starších systémů RUS-1. Všechny tyto přístroje podléhaly 72. samostatnému rádiovému praporu a hrály vysoce důležitou, ačkoli stále zřídka zmiňovanou úlohu během bitvy o Leningrad. Dokonce občas zní i názor, že sehrály rozhodující roli, jelikož výrazně pomohly odrazit těžké letecké útoky, které Luftwaffe vyslala v období mezi 21. a 23. zářím 1941.

Včasné zjištění velkých útoků
Dopoledne prvního dne odstartovalo proti Leningradu a Kronštadtu asi 220 německých strojů, které měly napadnout plavidla Baltské flotily, statické pozice pobřežního dělostřelectva a také sovětská železniční děla v oblasti. Palebná síla těchto zbraní byla obrovská a později se velice významnou měrou podílela na zastavení německého postupu, a tudíž Němci vynaložili značné úsilí ve snaze je zničit. Letadla oné první velké vlny však ve vzdálenosti asi 100 km detekoval jeden ze sovětských kompletů RUS-2, jehož operátor, poručík Grigorij Iljič Gelfenštejn, ihned informoval nadřízené. Proti německým bombardérům odstartovaly sovětské stíhačky, zatímco pozemní protivzdušná obrana spustila přehradnou palbu. Většina německých letounů tedy pak odhodila pumy neškodně do Finského zálivu. Další den se situace opakovala, ale již s menším počtem letounů, protože RUS-2 zachytil „jen“ asi 180 bombardérů, a 23. září přišel třetí nálet, jehož se účastnilo zhruba 150 německých letadel. Obránci Leningradu za tyto tři dny sestřelili 25 letadel Luftwaffe a desítky dalších poškodili. Nálety způsobily lodím a dělům jen omezené škody a tyto sovětské zbraně dokázaly zbrzdit prvotní rychlý postup Němců, kteří tedy museli přikročit k obléhání města. Radiolokátory však pracovaly dál a pomáhaly včas detekovat další nálety. Systémy RUS-2 se ohromně osvědčily i u Moskvy. V roce 1943 se začala dodávat třetí varianta Redut-43, která již dovedla určovat i výšku letounů, zatímco předchozí dvě sdělovaly jen azimut a vzdálenost. Do konce války bylo pro Rudou armádu vyrobeno 607 radarů RUS-2 všech verzí a kromě toho vzniklo 124 radarů SON-2, které sloužily už přímo pro řízení střelby sovětské protivzdušné obrany a představovaly vlastně licenční kopii britského typu GL Mk II. Z antény Pegmatit poté vycházel i poválečný rozvoj sovětských protivzdušných radiolokátorů. Systémům RUS-2 je věnován neobvyklý válečný památník, který se nachází u obce Toksovo. Historicky příliš přesný není, jelikož jej tvoří poválečná anténa úplně jiné konstrukce, ale i tak vypovídá o významu radarů pro obranu Leningradu.

Lukáš Visingr

Hlavní zdroje:
Těchnika i vooruženije 2/2008, VPK-News.ru, RusArmy.com, Kolesa.ru, Wikipedia.org

Fotografie: RGVA, archiv autora

Naslouchání a osvětlování
Radiolokátory dnes představují základní senzorové prostředky protivzdušné obrany, ale i před jejich příchodem samozřejmě fungovaly různé metody ke zjišťování a zaměřování letadel. Už za první světové války se objevily akustické lokátory, které umožňovaly dálkově „naslouchat“ motorům letadel, a tato metoda se uplatňovala i za druhé světové války. Sovětský svaz zařadil do výzbroje několik typů takových přístrojů, z nichž mezi nejrozšířenější patřil ZT-5, jenž byl umístěn na šestikolovém nákladním automobilu ZIS-6 a dokázal zachytit hluk motorů letounu a určit směr jeho příletu na dálku okolo 9 km. V nočním boji se běžně používaly také výkonné světlomety, které umožňovaly sledovat útočící letouny a navádět na ně palbu protiletadlových děl. Většina sovětských protiletadlových světlometů měla v označení číslo 15, což odkazovalo na jejich průměr 150 cm. První typy z konce 20. let dovolovaly nasvítit cílový letoun na dálku do 7 km, ale u pozdějších typů řady Z-15 vzrostla tato vzdálenost až na 12 km. Jako podvozky se opět užívaly hlavně automobily ZIS, jejichž motory byly napojeny na elektrické generátory a zabezpečovaly dodávku energie pro světlomety. Ve výbavě sovětské protivzdušné obrany se celkem nalézalo kolem 5400 světlometů, jež se pak uplatnily i jinými způsoby. Nejznámějším takovým případem je jistě ofenziva Žukovova 1. běloruského frontu na Seelowských výšinách u Berlína, kde reflektory oslepovaly německé obránce.
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