Stíhač tanků IT-1

V šedesátých letech byla v Sovětském svazu zkonstruována řada typů tanků vyzbrojených řízenými střelami. Do výzbroje se však dostal jen jeden z nich, raketový stíhač tanků IT‑1.

Vývoj tanků vyzbrojených protitankovými řízenými střelami byl motivován především snahou získat prostředek, který bude moci ničit nepřátelské tanky na velkou vzdálenost, aniž by sám mohl být ohrožen. Sovětské ozbrojené síly získaly takový prostředek v podobě raketového stíhače tanků IT‑1. Ten však stále zůstává do značné míry obklopen tajemstvím, zejména pokud se týká jeho služby v Rudé armádě.

Tank, nebo stíhač tanků?
Počátkem 60. let byly některé tanky T‑54, T‑55, T‑62, T‑10M a PT‑76B pokusně vybaveny protitankovými střelami kompletu 9K11 Maljutka (AT‑3 Sagger). Jednalo se však o dočasné (a nepříliš úspěšné) řešení, jež mělo vyplnit dobu do nástupu speciálních raketových tanků. Na přelomu 50. a 60. let byla zahájena řada projektů takových vozidel a k nim příslušejících raket. Různé konstrukční kanceláře zvolily odlišné přístupy k řešení těchto zbraní. Některé typy byly značně progresivní, ale do výzbroje nakonec vstoupil jen jeden.
Dne 8. května 1957 schválila Rada ministrů SSSR rozhodnutí č. 505‑253 o zahájení vývoje protitankového raketového kompletu 2K4 Drakon. Vedením prací byla pověřena kancelář KB‑1 (GKRE, Gosudarstvěnnyj komitět po radioelektronike), vlastní řízenou střelu vyvíjela kancelář CKB‑14 (KBP, Konstruktorskoje bjuro priborostrojenija), zaměřovací systém pocházel z CKB‑393 (KMZ, Kurganskoj mašinostrojitělnyj zavod) a podvozek byl výrobkem strojírenského závodu č. 183 (Uralvagonzavod).
Vozidlo neslo vývojový název Objekt 150 a šéfkonstruktérem byl Leonid Nikolajevič Karcev. Od počátku bylo zřejmé, že Objekt 150 se bude od konkurenčních typů raketových tanků odlišovat. Například typy Objekt 287 z Kirovského závodu nebo Objekt 775 z Čeljabinsku byly skutečně „raketovými tanky“ v pravém slova smyslu, mohly napadat široké spektrum cílů na krátké i dlouhé vzdálenosti a v případě vstupu do výzbroje by zřejmě obdržely označení z řady T. Naproti tomu Objekt 150 byl postaven jako jednoúčelová protitanková zbraň a k ničemu jinému se prakticky nedal použít. Byl tedy označen jako „stíhač tanků“ (istrebitěl tankov) a později dostal armádní název IT‑1.

Úspěšné zkoušky Objektu 150
Objekt 150 využíval podvozek tanku T‑62 (popis najdete v ATM č. 4 a 5/2004), na němž byla posazena nová litá věž. Na horní části věže se nacházelo odpalovací zařízení pro řízené střely 3M7 kompletu 2K4 Drakon. Uvnitř vozidla bylo vezeno 15 raket, z toho 12 se nalézalo v automatickém podávacím zařízení, jež umisťovalo rakety na vypouštěcí kolej. Raketa 3M7 využívala poloautomatické navádění po záměrné linii a přenos povelů se uskutečňoval rádiem. Zaměřovač byl stabilizovaný, takže bylo možné vést palbu i během jízdy. Raketa měla efektivní dostřel 300 až 3500 m a nesla kumulativní hlavici. Sekundární výzbroj IT‑1 tvořil 7,62mm kulomet ve věži.
Dva prototypy byly v dubnu 1964 předány k vojskovým zkouškám. Do konce roku bylo vypuštěno 94 střel 3M7 s úspěšnosti 96,7 procent. Projevily se ovšem i některé nedostatky kompletu 2K4 Drakon, především velké rozměry a hmotnosti samotné rakety i zaměřovacího systému. Ten byl na svou dobu skutečně moderní, ale narazil na notoricky známé problémy sovětského průmyslu s miniaturizací elektroniky, takže zaměřovací systém zabíral velký prostor a vážil 520 kg. Existovalo i riziko, že rádiový přenos povelů bude rušen.
Celkové zhodnocení testů však bylo pozitivní a Rada ministrů SSSR přijala 3. září 1968 rozhodnutí č. 703‑261, podle kterého byl Objekt 150 přijat do výzbroje sovětských pozemních sil pod názvem IT‑1. Sériová výroba vozidel i raket probíhala v letech 1968 až 1970; například roku 1970 dodal Uralvagonzavod 20 kusů IT‑1 a Iževský závod 2000 raket 3M7.

Samostatné prapory IT‑1
O službě IT‑1 v sovětských ozbrojených silách se objevuje řada rozporných informací. V sovětské armádě patřily IT‑1 k nejvíce střeženým tajemstvím, v oficiálních publikacích nebyly uváděny a Západ pravděpodobně neměl ani tušení, že taková zbraň vůbec existuje. I dnes se v některých pramenech objevuje tvrzení, že IT‑1 se do normální služby nedostal.
Roku 1978 přeběhl na Západ vysoce postavený pracovník sovětské vojenské rozvědky Vladimir Bohdanovič Rezun, veřejnosti známý spíše pod pseudonymem Viktor Suvorov. Ve své knize „Inside the Soviet Army“ prozradil, že ve většině sovětských vševojskových armád existoval samostatný protitankový prapor se 40 IT‑1, což později potvrdily i další zdroje. Vzhledem k počtu sovětských vševojskových armád se celkový počet IT‑1 musel pohybovat ve stovkách.
Suvorov dále napsal, že IT‑1 v žádném případě nebyly obrannou zbraní, jakou představují např. protitankové kanony. Jednotky IT‑1 měly fungovat jako útočné útvary, které díky pohyblivosti svých vozidel mohly provádět překvapivé útoky proti seskupením nepřátelských tanků. IT‑1 nikdy neopustily území SSSR, a pokud se příslušná armáda přemístila mimo hranice SSSR, jejich útvar zůstával a tvářil se jako samostatný prapor tanků T‑62. IT‑1 vyjížděly výhradně při některých vojenských cvičeních a jejich osádky absolvovaly výcvik na normálních tancích T‑62, případně na simulátorech. Taková míra utajení byla i v SSSR nezvyklá a vztahovala se pouze ke zbraním, jimž se přikládala mimořádná důležitost (např. letoun MiG‑25).

Přednost dostaly PTŘS pro kanony
Přes svou nespornou efektivitu však komplet 2K4 Drakon poměrně rychle zastaral. Jeho vývoj se kvůli náročnosti zaměřovacího zařízení výrazně protáhl, takže Drakon vstoupil do výzbroje o několik let později, než bylo plánováno. Komplet 2K8 Falanga (AT‑2 Swatter) se začal vyvíjet téměř současně s Drakonem, ale do služby se dostal mnohem dříve. Byl menší, lehčí, jednodušší a jeho výkony byly téměř rovnocenné výkonům 2K4. Uvažovalo se o modernizaci 2K4 a jeho instalaci na podvozek T‑64 (tento typ měl dostat název IT‑2), ale k tomu už zřejmě nedošlo.
Sovětské vedení rozhodlo, že tanky musejí být schopné střílet protitankové rakety přímo z kanonu. Jednou možností byl vývoj speciálního bezzákluzového „raketového děla“, jaké se zkoušelo na tanku Objekt 775. Jeho zkoušky byly úspěšné, ale nakonec se ustálil názor, že konstrukce speciálních „raketových tanků“ je zbytečná. PTŘS měly být součástí výzbroje normálních tanků, a to tak, aby je mohla vystřelovat klasická tanková děla. Od té doby tvoří „kanonové“ PTŘS klíčovou součást výzbroje ruských tanků; jejich vývoj je popsán v ATM č. 9/2003.
Stíhače tanků IT‑1 byly vyřazeny z aktivní služby na konci 70. let. Je však pravděpodobné, že podle sovětské doktríny zůstaly ještě řadu let zakonzervovány jako výzbroj pro záložní divize v případě vypuknutí války; zbraně z 2. světové války putovaly do šrotu až v 80. letech! Tuto doktrínu pak převzala (ačkoli v mnohem menším měřítku) i armáda Ruské federace, takže nelze zcela vyloučit, že jistý počet IT‑1 může být uschován dodnes. Avšak oficiálně už existují pouze dva kusy, z nichž jeden je k vidění ve známém tankovém muzeu Kubinka.
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TTD raketového stíhače tanků IT‑1
Osádka
3
Bojová hmotnost
35 tun
Délka korby
6630 mm
Šířka korby
3330 mm
Výška v pochodové poloze
1830 mm
Výška v bojové poloze
2800 mm
Výkon motoru
430 kW
Rychlost na silnici
55 km/h

TTD protitankové rakety 3M7
Délka
1240 mm
Průměr těla
150 mm
Rozpětí ploch
860 mm
Hmotnost
54 kg
Max. dostřel ve dne
3500 m
Max. dostřel v noci
900 m
Min. dostřel
300 m
Letová rychlost
220 m/s
Průraz pancíře (90°)
500 mm
Průraz pancíře (60°)
250 mm
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