Sovětské protiletadlové kanony:
Hradba ohně a oceli nad Moskvou

Sovětské hlavní město se samozřejmě stalo terčem opakovaných náletů Luftwaffe, avšak německé útoky rozhodně neprobíhaly snadno či beze ztrát. Moskvu totiž chránily stovky postavení protiletadlových kulometů a kanonů nejrůznějších typů, jež dělaly průnik nad Stalinův Kreml vysoce obtížným a nebezpečným.

Obranu Moskvy před útoky nacistických vzdušných sil zajišťovala především sovětská stíhací letadla, která se snažila zastavit bombardéry Luftwaffe v dostatečné vzdálenosti. Pochopitelně ale nemohla mít stoprocentní úspěšnost, a proto přicházela ke slovu též pozemní protivzdušná obrana. V moskevských ulicích a parcích či na střechách budov byla rozmístěna stanoviště, ze kterých střílely kanony různých ráží a také kulomety, nejčastěji slavné zbraně systému Maxim na speciálních lafetách. Kulomety měly zastavovat zejména letouny v malých výškách, kdežto kanony mohly ohrozit i vysoko letící stroje. V zimě 1941–1942 střežilo sovětské hlavní město asi 330 stanovišť kulometů a zhruba tisícovka kanonů.

Kalibr ještě z carských dob
Páteř protivzdušné obrany Moskvy představovala děla ráže 76,2 mm. Shodný kalibr se ostatně široce uplatňoval už v carské armádě a zbraně této ráže z časů monarchie dosluhovaly v SSSR i během druhé světové války. Pochopitelně se pracovalo též na nových a výkonnějších typech, jenže sovětští konstruktéři naráželi na problémy, a tudíž koncem 20. let využili tehdy dobrých vztahů s Německem. V rámci utajené, ale intenzivní spolupráce obou států tedy byly do SSSR dodány vzorky různých zbraní především od firmy Rheinmetall, a to včetně prototypu kanonu 7,5-cm Flak L/59. Ten se poté stal základem sovětského kanonu, který vyvinul Závod č. 8 pod továrním jménem 3-K, kdežto Rudá armáda jej zařadila do služby jako vz. 1931. Konstrukčně se od německého vzoru lišil jen málo, byť užíval „domácí“ ráži 76,2 mm. Závěr pracoval jako poloautomatický vertikální klínový blok, takže zkušená obsluha mohla dosáhnout kadence cca 20 ran za minutu. Kanon byl umístěný na dvoukolovém podvozku, právě tento prvek však byl poté vyhodnocen jako nevyhovující, protože příprava zbraně k palbě kvůli němu trvala značně dlouho, a to okolo 5 minut. V rámci modernizace se požadovalo jiné řešení, takže v roce 1938 byl přijat do služby zdokonalený kanon vz. 1938 na čtyřkolovém podvozku, který zkrátil dobu přípravy k činnosti na méně než 1,5 minuty. Také se zvýšila rychlost přesunu kanonu a kromě toho inženýři vylepšili balistiku zbraně, jejíž účinný výškový dostřel tedy z asi 8500 m vzrostl na zhruba 9300 m. Oba typy 76,2mm kanonů spolu sloužily v pozemních i námořních silách a osvědčily se během zimní války a v počátečních fázích obrany proti Německu. Mezi prostými vojáky se těšily velké oblibě díky jednoduché konstrukci, vysoké spolehlivosti i díky tomu, že s průbojnými střelami byly též účinnými protitankovými zbraněmi. Není tedy divu, že kořistní kusy ochotně zavedli do výzbroje i Němci a Finové.

Úspěšná „pětaosmdesátka“
Současně ovšem bylo zřejmé, že výkony nepřátelských letounů stále vzrůstají, což znamenalo nutnost pracovat na výkonnějších protiletadlových zbraních. Konstruktér Michail Nikolajevič Loginov, který pracoval v Závodě č. 8 v Kaliningradu a stál v čele vývoje 76,2mm kanonů, se tedy ve druhé polovině 30. let začal zabývat též kanonem kalibru 85 mm. V zájmu urychlení a zjednodušení vývoje převzal celou konstrukci kanonu 3-K a použil i mnoho stejných součástí, a tudíž se bez větší nadsázky dá říci, že 85mm kanon 52-K, jehož prototyp vznikl v roce 1938, byl vlastně zvětšeninou již zavedené 76,2mm zbraně. Prakticky beze změn byla převzata nová čtyřkolová lafeta kanonu vz. 1938. Rudá armáda přijala 85mm kanon do služby jako vz. 1939, což uvádí i rok zahájení sériové výroby. Vzhledem k velmi podobné konstrukci a stejné lafetě může být při letmém pohledu trochu obtížné rozlišit „šestasedmdesátku“ a „pětaosmdesátku“, ale ve skutečnosti si stačí pamatovat, že větší z kanonů dostal masivní úsťovou brzdu, zatímco ten menší ji postrádal. 85mm kanon dokázal pálit na letouny ve výšce přes 10 000 m, příprava k palbě zabrala méně než dvě minuty a adekvátně výkonný tahač jej mohl na silnici přesouvat rychlostí až 50 km/h. V zásadě šlo o sovětský ekvivalent slavného německého „Flaku“ kalibru 88 mm, a to včetně schopnosti velice přesně střílet také na pozemní cíle, zvláště tanky, jelikož se vyrábělo též několik typů průbojných střel. „Pětaosmdesátka“ byla výkonnější než 76,2mm děla, ale technicky nebyla o mnoho složitější, takže se menší kanony přestaly vyrábět. Celkem bylo zhotoveno něco přes 5500 kanonů ráže 76,2 mm, zatímco výroba 85mm kanonů vz. 1939 skončila po více než 14 400 dodaných exemplářích. Ačkoli následně vstoupily do služby nové kanony ráží 100 a 130 mm (a po nich i řízené rakety), osvědčené „pětaosmdesátky“ zůstaly ve službě i dlouho po válce. Také se hromadně exportovaly spojencům a satelitům SSSR, a proto v několika armádách třetího světa slouží ještě dnes.

Střelba i do menších výšek
Střelba na bombardéry a průzkumné letouny ve velkých výškách sice měla prioritu, ale kromě toho se musela řešit hrozba výrazně odlišného charakteru, a sice nízko létající bojové letouny. Děla velkých ráží, která pálila těžké granáty s časovači, samozřejmě byla proti takovým cílům nepoužitelná, kdežto kulomety nabízely naopak příliš malý dostřel. Už první světová válka ale napověděla, že správnou cestu představují rychlopalné kanony menších ráží, zhruba mezi 20 a 40 mm. Právě tímto směrem se tudíž vydaly i zbrojovky v řadě západních zemí, např. švédský Bofors nebo německý Rheinmetall. Sovětští nákupčí získali švédské kanony ráže 25 mm, díky jejichž testům vznikl záměr vyvinout domácí zbraň ráže 45 mm, avšak Rudá armáda následně usoudila, že to je příliš mnoho, a proto se přijal kompromis v podobě 37mm kanonu. To navíc umožnilo využít údaje získané ze zkoušek koupených vzorků německých kanonů shodné ráže. Úkolu se opět chopil M. N. Loginov a v roce 1939 představil prototyp kanonu 61-K, který byl následně zaveden do služby jako vz. 1939. V následujícím roce se konaly srovnávací zkoušky se 40mm kanonem Bofors, jež ukázaly prakticky identické parametry. „Sedmatřicítka“ se poté stala základním typem sovětské zbraně pro protiletadlovou obranu v malých výškách. V Rudé armádě se obvykle montovala na čtyřkolový podvozek, ale vznikla též námořní obměna 70-K, jež se v montážích po dvou či čtyřech kusech objevila na řadě tříd lodí. Kanon střílel rychlostí až 170 ran za minutu a efektivní dostřel činil okolo 4000 m. Standardní tříštivo-trhavá munice se dala velice dobře užívat i proti „měkkým“ pozemním cílům a kromě toho se vyráběly střely s průbojným efektem, takže 37mm kanon se osvědčil též coby kvalitní zbraň palebné podpory v pozemních bojích. Snad jedinou slabinou byl fakt, že sériová výroba zpočátku nabíhala dost pomalu. V létě a na podzim 1941 byl tedy kanonů pořád nedostatek, a proto německé vzdušné síly mohly Rudé armádě způsobovat obrovské ztráty.

Zaplnění pomyslné mezery
O kvalitách 37mm kanonu vypovídá též více než 18 000 dodaných exemplářů, jenže toto číslo ve skutečnosti zdaleka není konečné, jelikož zahrnuje pouze výrobu v SSSR. Kanon se ovšem (s licencí i bez ní) vyráběl též v několika dalších státech, mj. v Polsku, Číně či Severní Koreji. Dokonce se nedá vyloučit, že v poslední zmíněné zemi produkce běží dodnes. Nepochybné je, že 37mm kanon se ukázal jako skvělá konstrukce a dostal se do výzbroje desítek států, z nichž část ho stále používá, leckdy i v různých (více či méně provizorních) samohybných podobách. Zřejmě proto nepřekvapuje, že se jeho podařená konstrukce stala také základem menší zbraně, jež vznikla jako vyplnění pomyslné mezery v protivzdušné obraně, neboť Rudá armáda chtěla něco, co nabídne vyšší parametry než kulomety, avšak při menší váze a vyšší pohyblivosti než 37mm kanon. Inženýr Loginov tedy vyvinul 25mm kanon 72-K, jenž byl zaveden do výzbroje jako vz. 1940. Pokud jeho „pětaosmdesátka“ vznikla jako zvětšenina „šestasedmdesátky“, pak v tomto případě se šlo naopak cestou zmenšení, protože 25mm kanon převzal většinu součástí 37mm zbraně včetně mechanismu a kompletního podvozku. Proti svému většímu příbuznému nabízel kratší dostřel (asi 2400 m), avšak jeho kadence činila až 240 ran za minutu. Kanon byl výborný, jenže při náběhu sériové výroby se objevily problémy, takže do německého útoku se do výzbroje nedostal ani jediný exemplář. Až na konci roku 1941 převzala Rudá armáda vyšší počty a vz. 1940 se posléze začlenil mezi její důležité typy zbraní, byť významu svého většího předchůdce nedosáhl, o čemž svědčí také fakt, že vzniklo necelých 5000 exemplářů. Kanon se osvědčil i v pozemních bojích či jako výzbroj válečných lodí. Zároveň pomohl vydláždit cestu pro vývoj nových kanonů malých ráží (zejména 23 mm), jež se poté staly významnou součástí sovětské protivzdušné obrany během studené války.
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Parametry sovětských protiletadlových kanonů z počátku války
Název kanonu
3-K vz. 1931
3-K vz. 1938
52-K vz. 1939
61-K vz. 1939
72-K vz. 1940
Ráže hlavně
76,2 mm
76,2 mm
85 mm
37 mm
25 mm
Délka hlavně
4,19 m
4,19 m
4,69 m
2,32 m
2,06 m
Bojová hmotnost
4970 kg
4300 kg
4500 kg
2100 kg
1200 kg
Hmotnost střely
6,61 kg
6,61 kg
9,54 kg
0,73 kg
0,29 kg
Max. kadence
20 ran/min.
20 ran/min.
20 ran/min.
170 ran/min.
240 ran/min.
Úsťová rychlost
815 m/s
815 m/s
800 m/s
880 m/s
910 m/s
Účinný dostřel
8500 m
9300 m
10 230 m
4000 m
2400 m

Jak zachytit nepřítele
Samotné kanony a kulomety by toho zajisté mnoho nesvedly, pokud by jejich obsluhy neměly přesné údaje o poloze a rychlosti německých útočníků. Do protivzdušné obrany Moskvy proto spadala také stanoviště s přístroji, jež zajišťovaly včasnou výstrahu a pomáhaly navádět palbu na nepřítele. V Moskvě a okolí se nacházelo asi 600 stanovišť protivzdušných pozorovatelů, a to zdaleka ne pouze odkázaných na vlastní oči a dalekohledy, protože do jejich výbavy patřily také zvukové lokátory, jež zachycovaly hluk motorů letadel. Nejrozšířenější byl přístroj ZT-5, který mohl takto určit směr příletu strojů na vzdálenost až 9 km. Protivzdušná obrana užívala i velké světlomety, které dokázaly nasvítit nepřátelský letoun na vzdálenost několika kilometrů, což samozřejmě usnadňovalo práci dělostřelcům. Moskevská protivzdušná obrana měla okolo 620 takových reflektorů, ponejvíce o průměru 150 cm. Rozhodně nejpokročilejší a také nejvíc utajovaný prvek však reprezentovalo devět radiolokátorů RUS-2, které patřily 337. rádiovému praporu. Ve vhodných atmosférických podmínkách mohly zjistit až 100 km vzdálené letouny, proti nimž proto mohly zavčas startovat sovětské stíhačky. Do obrany Moskvy se pak zapojily i tři radiolokátory MRU-105 dodané z Velké Británie.
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