Sovětský těžký tank T-10: Poslední z rodu gigantů

Málo známý, tajemný, pozoruhodný a obávaný. To jsou pouze některé přívlastky, které se dají použít pro T-10, poslední „pravý“ těžký tank sovětské armády, kterým vyvrcholila a zároveň i skončila legendární řada vozidel KV a IS. Představoval vysoce působivou, ovšem ve své době už jasně zastaralou konstrukci, nikdy se neexportoval a jeho jediným „bojovým“ nasazením se stala účast v invazi do Československa v srpnu 1968.

Poválečná evoluce těžkých tanků
Nejvýkonnějším sovětským těžkým tankem, který zasáhl do druhé světové války, byl IS-2, do jehož arzenálu spadal kanon D-25T ráže 122 mm a který vážil 46 tun. Jeho tvůrcem byl Žozef Kotin a tank byl navržen a vyráběn v Kirovském závodě v Leningradě. Na jaře 1945 se začalo vyrábět nové vozidlo IS-3 (neboli Objekt 703), které navrhla kancelář v Čeljabinsku a které se vyznačovalo charakteristicky lomeným čelním pancířem a věží polokulovitého tvaru, jenž pak představoval jeden z typických rysů sovětských tanků. Nasazení ve válce již nestihl, avšak byl přítomen na vítězné přehlídce v Berlíně a stal se zdrojem značných obav Západu. Jednalo se o pokročilé a výkonné, avšak řadou problémů pronásledované vozidlo. Hmotnost činila 49 tun a výzbroj tvořil stále kanon D-25T. Tuto zbraň měl též 60 tun vážící IS-4 (Objekt 701), jenž byl zaveden do služby v roce 1946 a také se potýkal s potížemi. Pod Kotinovým vedením se proto začaly rodit nové designy těžkých tanků, a sice konvenčně pojatý IS-5, dále velmi progresivně pojatý IS-6 s dieselelektrickým pohonem a konečně ultramoderní IS-7, jenž vážil 68 tun a měl nést 130mm kanon S-70 a celkem osm kulometů. Oba pokročilé designy se však ukázaly jako příliš komplikované a do sériové produkce se nedostaly, a tudíž se pokračovalo ve vývoji typu IS-5 (Objekt 730). V květnu 1949 byla hotova dřevěná maketa a již v srpnu téhož roku zahájil testy první prototyp. Další vývojové verze nosily označení IS-8, IS-9 a IS-10. Ta poslední, jež odpovídala sériové podobě, zahájila zkoušky v roce 1953, do čehož ovšem zasáhla smrt Josifa Stalina, jehož iniciály daly název celé této řadě tanků. Tank, který byl vytvořen v Čeljabinsku, tedy nakonec obdržel nový název, jež odpovídalo procesu destalinizace, a na podzim 1953 byl oficiálně přijat do služby v sovětské armádě jako T-10.

Tři počáteční provedení „desítky“
Základním požadavkem armády bylo udržení bojové hmotnosti vozidla pod 50 tunami, což se konstruktérům skutečně přesně podařilo. Koncepčně byl tank stále pokračováním filozofie IS, aniž by se sahalo k neprověřeným technologiím, které přivodily neúspěch vozidel IS-6 a IS-7. Kvůli tomu mohl vývoj proběhnout relativně rychle. Výzbroj tvořil 122mm kanon D-25TA se zásobou 30 nábojů; kromě toho měl T-10 dva kulomety DŠKM ráže 12,7 mm, jeden umístěný koaxiálně vedle kanonu a druhý na věži jako ručně ovládanou protiletadlovou zbraň. Vyrobilo se však jen 205 exemplářů této verze, jelikož v květnu 1956 byla oficiálně zavedena do služby modernizovaná podoba T-10A (Objekt 731). Základní změna se dotknula výzbroje, protože se vyznačovala kanonem D-25TS se stabilizací ve svislé ose a mohutným ejektorem plynů, který byl i základním rozlišovacím znakem. Kromě toho přibyl i přístroj nočního vidění pro řidiče a byl zvětšen objem palivových nádrží. Této verze se však zhotovilo jen 50 kusů, jelikož dalším krokem se v roce 1957 stala varianta T-10B (Objekt 733). Tentokrát již byl použit kanon, jenž byl stabilizován v obou osách za pomoci zařízení PUOT-2 Grom. Při vnějším pohledu lze tuto modifikaci rozeznat podle nového infračerveného systému nočního vidění, jenž sloužil jak pro řidiče, tak pro střelce (ačkoliv část exemplářů tento prvek neměla). Bylo dodáno 110 vozidel a navíc několik kusů velitelské podoby T-10BK s rozšířeným spojovacím vybavením. V té době však již Kotinův tým v Leningradě pracoval na hloubkové modernizaci „desítky“, jež nakonec přinesla tolik nových prvků, že se jednalo bezmála o nový typ. V té době to pochopitelně ještě nikdo nemohl tušit, ovšem toto zmodernizované vozidlo se jménem T-10M se stalo posledním těžkým tankem, kterým se v SSSR sériově produkoval.

Sériová výroba obrněnce T-10M
Vývojové práce začaly v roce 1956, tank T-10M byl oficiálně zařazen do služby 26. září 1957 a v následujícím roce začaly sériové dodávky z linek v Leningradě a Čeljabinsku. Právě to ale na počátku působilo problémy, protože po Stalinově smrti se stále více projevovala vzrůstající rivalita různých subjektů sovětské politiky, ozbrojených sil a průmyslu. Základní podoba typu T-10M vyvinutá a vyráběná v Leningradě dostala tovární název Objekt 272, ale v Čeljabinsku provedli několik změn a dodávali poněkud odlišná vozidla s označením Objekt 734. Výsledek armádu nepotěšil, protože řada součástí obou těchto podob (ačkoli obě byly formálně značeny T-10M) nebyla záměnná, což komplikovalo údržbu a opravy. Až politický tlak přinutil vedení závodu v Čeljabinsku, aby v roce 1962 nařídilo výrobu standardizované verze Objekt 272, ale původní kusy zůstaly ve výzbroji a svou nekompatibilitou samozřejmě působily problémy, jež se poté odrážely na menší bojové připravenosti útvarů s T-10M. Jak již bylo zmíněno, jednalo se o kompletně přepracované vozidlo, které obdrželo úplně nový kanon M-62-T2 (alias 2A17) ráže 122 mm s novou vícekomorovou úsťovou brzdou, podle jejíhož válcového tvaru tudíž lze tanky této verze snadno rozpoznat (všechny starší podoby T-10 měly krátkou dvoukomorovou brzdu). Tank měl opět i dva kulomety, jeden koaxiální a jeden protiletadlový, ale staré DŠKM ráže 12,7 mm byly nahrazeny novými KPVT ráže 14,5 mm. To alespoň říkaly výkresy, ovšem složitost a cena externí protiletadlové lafety nakonec vedly k tomu, že onen druhý KPVT měla reálně jenom pětina dodaných tanků. Kanon byl stabilizován ve dvou rovinách a totéž platilo i o zaměřovači střelce, jenže naneštěstí oba stabilizátory nebyly synchronizovány, a tak správná obsluha představovala pro střelce dosti náročný úkol.

Nové prvky modernizované verze
Kanon mohl vést mířenou přímou palbu na dálku asi 5 km, největší dostřel činil kolem 15 km. Na začátku pro něj byly k dispozici tříštivo-trhavé a průbojné střely, později přibyl také granát kumulativní a podkaliberní protipancéřová střela. Další zajímavou novinkou tanku T-10M byl elektromechanický nabiják, který usnadňoval práci s dělenou municí. Samozřejmě však dosud byl třeba lidský nabíječ, a proto měl T-10M osádku čtyř mužů, tzn. velitele, střelce, nabíječe a řidiče. Stejně jako u starších vozidel řady IS (a na rozdíl od středního T-34) tedy v korbě seděl jen řidič a nebyl přítomen pátý muž, jenž by zastával funkci radisty a zároveň střelce z čelního (neboli kursového) kulometu, neboť posledně jmenovaný prvek byl již v závěru druhé světové války stále častěji pokládán za zbytečný a narušující integritu čelního pancíře. Koneckonců na pancéřování se u těžkých tanků kladl obzvláštní důraz, což platilo i pro T-10. Čelo korby bylo tvořeno lomeným plátem pancéřové oceli o tloušťce 120 mm, kdežto pancéřování přední části věže mělo sílu až 250 mm. Boky a záď korby chránila ocel silná mezi 50 a 80 mm. V případě, že by tank byl zasažen, se spoléhalo na automatické protipožární zařízení. T-10M obdržel také přetlakovou filtrační a ventilační soustavu, jež mu dovolovala působit v zamořeném prostředí. Ke komunikaci sloužila standardní krátkovlnná vysílačka R-113. Pohon vozidla zabezpečoval modernizovaný dieselový motor V-12-6 o výkonu 560 kW (750 koní), kdežto starší provedení měla agregát V-12-5 s výkonem o cca 40 kW nižším. Navzdory značné hmotnosti tak byl tank poměrně pohyblivý a na rozdíl od problémových IS-3 a IS-4 i značně spolehlivý. Celkem bylo do roku 1966, kdy byla produkce zastavena, zhotoveno pravděpodobně 1079 vozidel T-10M a kromě toho přibližně 100 velitelských obrněnců T-10MK.

Pestrá „rodina“ na šasi „desítky“
Technicky vcelku povedená konstrukce T-10 se stala i základem pro „rodinu“ dalších vozidel, ale jenom několik typů z nich se dočkalo sériové výroby. Z kanceláře v Leningradě pocházely např. prototypy odminovacích vozidel řady IMT nebo těžký tank Objekt 265, jenž byl navržen coby alternativní nástupce T-10. Velká pozornost se věnovala také návrhům samohybných děl ráže 152 mm na podvozku „desítky“, ovšem nakonec byl zhotoven a otestován jen jediný kus, a to Objekt 268 s dělem M-64 v čele masivní pevné nástavby. Zkoušela se i instalace řízených protitankových raket Maljutka a Falanga na věž T-10M a posléze vznikly projekty a prototypy speciálních „raketových tanků“ s podvozkem T-10M, např. Objekt 282T, jenž mohl odpalovat neřízené rakety ráže 132 či 152 mm. Pokusný tank Objekt 277 dostal dělo M-65 ráže 130 mm, jeho derivát Objekt 278 používal plynovou turbínu a plánovalo by se, že by měl obdržet i dělo Rezec ráže 140 mm. Dalším projektem byl Objekt 292, u něhož se počítalo s velkým snížením hmotnosti díky použití hliníkového a titanového pancíře. Ze všech „leningradských“ se v malé sérii vyrobila pouze monstrózní vozidla Objekt 271 a Objekt 273, tzn. dělostřelecké komplexy 2A3 Kondensator ráže 420 mm a 2B1 Oka ráže 406 mm, jež měly používat atomovou munici. Z Čeljabinsku pocházel např. „raketový tank“ Objekt 757 se střelami Kobra a Rubin, prototyp těžkého tanku Objekt 770 s kanonem M-65 či koncept vozidla Objekt 777, které mělo obdržet větší pojezdová kola. Proběhla rovněž řada dalších pokusů s různými zbraněmi či ochrannými prvky, mj. s kompletem Oplot-MO pro sestřelování nepřátelských raket pomocí kulometu. Na bázi podvozku T-10 následně vznikala vypouštěcí zařízení pro balistické rakety, a to operačně taktické R-11 a R-17 a strategické RT-15 a RT-20P.

Sovětské obrněnce v ulicích Plzně
Role obrněnců T-10 v sovětské armádě se v zásadě shodovala s úlohou starších těžkých tanků, které vznikly pro průlom nepřátelských obranných linií, tedy pro ničení opevnění a bitvy proti nejlepším tankům nepřítele. Tomu odpovídal také fakt, že v zásobě munice tvořily velkou část trhavé granáty, ideální proti železobetonovým objektům. V armádě tudíž existovaly i speciální těžké tankové divize, z nichž každá obsahovala dva pluky těžkých T-10 a jeden pluk středních tanků. Předpokládalo se, že těžká vozidla budou nasazena na nejdůležitějších místech fronty a zajistí její prolomení, načež tento úspěch rozšíří pohyblivější střední tanky. Současně ale šlo o tank přísně utajovaný, a tudíž se útvary s T-10 nacházely pouze na území SSSR a Východního Německa a tento typ se nikdy neexportoval. Veřejnosti se „desítka“ oficiálně předvedla jenom jednou, a to 7. listopadu 1957 na přehlídce v Moskvě, kde projížděly T-10B, ačkoli v průběhu let se dalo na různé verze T-10 příležitostně narazit např. ve východní části Berlína i na jiných místech v NDR. Jediným „bojovým“ nasazením typu T-10 se stala operace Dunaj, tedy invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Zúčastnil se jí také 95. tankový pluk 9. tankové divize, který provozoval T-10M, jež se poté objevily převážně v ulicích Plzně a v okolí města. V té době však už byl tento tank považován za zastaralý. Jeho výroba byla ukončena na pokyn Nikity Chruščova, který nekriticky věřil raketám, avšak bez ohledu na jeho diletantský přístup bylo jasné, že sama koncepce těžkých tanků je překonaná a že budoucnost patří nové generaci průlomových obrněnců. T-10 ale zůstaly v záložních skladech velice dlouho, protože oficiálně opustily výzbroj armády Ruské federace až v roce 1997.

Lukáš Visingr

Parametry tanku T-10M
Standardní osádka
4 muži
Bojová hmotnost
50 tun
Délka korby
7,25 m
Celková délka
10,56 m
Celková šířka
3,38 m
Celková výška
2,58 m
Světlá výška
0,46 m
Výkon motoru
560 kW
Max. rychlost
50 km/h
Max. dojezd
350 km
Hloubka brodění
1,50 m
Šířka příkopu
3,00 m
Kolmá překážka
0,90 m
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