Tanky ze sovětských archivů

Tankoví konstruktéři v Sovětském svazu nejednou dokázali překvapit. Stačí připomenout šok, který Němcům po invazi do SSSR způsobily legendární střední tanky T-34 nebo těžká vozidla řady KV. Za studené války byli západní experti několikrát vyvedeni z míry úrovní sovětských tanků, mj. typů T-62, T-64 a T-80. Mnohé z těch nejzajímavějších a nejoriginálnějších nápadů ale zůstaly zůstávaly nejpřísnějším tajemstvím, protože neopustily kreslicí prkna, případně šlo o prototypy, které se nedostaly do sériové produkce a řadové služby. Po zhroucení sovětského bloku se archivy otevřely a vydaly informace o zapomenutých projektech, jež stále vyvolávají úžas. Nyní se můžete s některými z nich seznámit.

Vozidla se sklopnými plováky
Schopnost plavby má pochopitelně mnoho sovětských obrněnců, bojovými vozidly řady BMP počínaje a průzkumnými tanky PT-76 konče. Ve všech případech se ale jedná o typy poměrně lehké, což se zákonitě odráží na jejich odolnosti a výzbroji, jež je při srovnání se standardními tanky podstatně menší. Proto už od 50. let existovaly v SSSR snahy vyrobit prostředky, jež by propůjčily schopnost plavat i středním a těžkým tankům. Tak byla vyvinuta zařízení řady PST (plavsredstva dlja tankov), lehké pontonové plováky, které byly upevněné na bocích vozidla a po vjetí do vody se rozložily. Pohyb zajišťovaly vodomety, vestavěné v plovácích a roztáčené pojezdovými koly tanku. Po vyjetí z vody bylo možno pontony odhodit. Vzniklo několik typů plováků: Jako první to byl PST-54 (alias Objekt 485) pro střední tank T-54, následovaly verze pro tanky T-55 (projekt K-4183), samohybné protiletadlové kanony ZSU-57-2 (Objekt 510) či těžký tank T-10 (projekt 755). Pontony PST-54 byly v roce 1957 zavedeny do řadové služby a každá motostřelecká divize sovětské armády obdržela 187 kusů. Poté byl vyvinut i univerzální plovák pro více typů vozidel PST-U, jenž se dostal do služby v roce 1960. O dva roky později úspěšně prošla testy zdokonalená modifikace PST-1 pro tanky T-55 a obrněné tahače BTS-2 a v roce 1965 byla přijata do výzbroje jako PST-63; posléze z ní byly odvozeny verze PST-63M a PST-64, zkonstruované pro tanky T-55 a T-62. Nejvyšší rychlost plavby na klidném moři se u různých typů pohybovala mezi 12 a 19 km/h a přídavné nádrže s palivem umožňovaly urazit na hladině 60 až 80 km, aniž by se vyčerpávalo palivo v samotném vozidle. Je ale třeba dodat, že v praxi se přídavné plováky využívaly jen minimálně; neoficiálně se říká, že Sovětský svaz je chtěl použít pro invazi do Turecka přes Černé moře.

Tanky na vodních křídlech
Ještě ambicióznější byl plán opatřit tanky vodními křídly, tj. systémem „nosných ploch“, které se nalézají pod hladinou a při rychlém pohybu vytvářejí vztlak, jenž zvedne těleso z vody, což pochopitelně značně sníží odpor vody a dovolí ještě větší rychlost. Sověti použili tento princip u řady civilních i vojenských plavidel, a tak na konci 50. let vzniknul nápad vytvořit pro tanky přídavný systém vodních křídel nazvaný Projekt 80. K bokům tanku T-54 (později T-55) byly připojeny dva rozměrné kovové plováky a každý z nich nesl dvojici vodních křídel, která byla při pohybu po souši vyklopena vpřed a vzad. V každém plováku byl uložen dieselový motor o výkonu cca 1200 koňských sil, který poháněl lodní šroub na zádi plováku. Po vjetí do vody se křídla sklopila a dostala se pod hladinu; ze začátku byl tank nadnášen samotnými plováky, ale se zvyšující se rychlostí rostl vztlakový efekt křídel, až se plováky dostaly zcela nad hladinu a tank se pohyboval už jen na vodních křídlech. Díky nízkému odporu se tedy mohlo dosáhnout rychlosti až 58 km/h a zásoby paliva stačily na 350 km plavby. Instalace systému trvala asi 45 minut a po vyjetí z vody se jej dalo zbavit za pouhé tři minuty. Objevily se ovšem strukturální potíže, protože na konstrukci působily nečekaně velké síly; došlo i k rozpadu celého kompletu a následnému „utopení“ tanku. Dalším problémem bylo taktické využití, protože rychlost byla paradoxně příliš velká, a tudíž by se útočící tanky na nepřátelském pobřeží ocitly bez podpory dělostřelectva a pěchoty. Projekt 80 byl hodnocen jako technicky mimořádně zajímavý, avšak kvůli uvedeným problémům byl v roce 1971 vývoj zastaven. Prototyp je dosud uskladněný na dvoře neveřejné sekce tankového muzea Kubinka.

Obrněnci s reaktivním pohonem
S obojživelnými operacemi souvisel také další exotický projekt z 60. a 70. let, který navrhoval opatřit obrněná vozidla pomocnými raketovými či proudovými motory. Záměrem bylo ulehčit výjezd z vody na souš po strmých březích, případně usnadnit pohyb v těžkém terénu (zejména v bažinách) nebo zkrátka urychlit jízdu, plavbu či brodění. Konstruktéři proto zkusili na tanky připevnit svazky čtyř raketových motorů z přenosných protiletadlových raket řady Strela (více ve Střelecké revue 3/2010), ale jejich chod byl příliš krátký a nebylo možno regulovat tah, což činilo praktické použití dost problematickým. Přešlo se tedy k leteckým proudovým motorům; proběhly testy pásového obrněného transportéru ze série BTR, jenž byl opatřen dvěma motory na horní straně korby, a byla vyrobena i speciální verze bojového vozidla pěchoty BMP, která měla v prostoru, určeném původně pro dopravu pěchoty, zabudovány dva proudové motory (a kvůli ovladatelnosti ve vysokých rychlostech dostala také speciální podvozek, jenž sestával ze dvojice pásů na každé straně). Praktické testy byly úspěšné v tom smyslu, že vozidla skutečně dosahovala působivých rychlostí (přes 100 km/h), poradila si i s bažinami, kde obyčejné tanky beznadějně zapadaly, a dokázala rychle plavat i vyjíždět strmé břehy. Zadání tak byla splněna, ovšem jen za cenu obrovské spotřeby paliva, kvůli níž byl program zastaven jako nepraktický; coby perspektivnější byl zhodnocen pohon tanků plynovými turbínami, jenž byl dále rozvíjen. Pro zajímavost lze ale dodat, že v Československu proběhly roku 1965 experimenty s montáží leteckých startovacích raket na transportér OT-64 (projekt Marie). Cílem bylo ulehčit výjezdy z vody, ale návrh nebyl dořešen a v praxi se neuplatnil.

Tank na vzduchovém polštáři
Sovětský svaz tradičně přikládal značný význam vznášedlům, tj. prostředkům na vzduchovém polštáři. Vyrobil řadu typů vojenských vznášedel, zejména výsadkových a hlídkových, ovšem existovaly též koncepty vznášedel s těžkou výzbrojí, mj. protilodními a balistickými raketami. A do historie sovětských vznášedel patří i svérázné vozidlo Objekt 760, což byl vlastně hybrid tanku a vznášedla. Na první pohled vyhlížel jako obyčejný lehký tank, avšak na přední a zadní části korby se nalézaly nenápadné gumové „zástěrky“ a do korby byly zabudovány dva veliké ventilátory, jež vháněly pod obrněnec vzduch a vytvářely vzduchový polštář. Objekt 760 vážil 5860 kg a při jízdě po pásech vyvíjel na zem tlak 3500 kg/m2, ale po vytvoření polštáře se tlak zmenšil více než desetinásobně (na 330 kg/m2). Vozidlo se dokázalo bezvadně pohybovat i na sněhu nebo ledu a samozřejmě i po vodní hladině; kromě toho bylo téměř imunní proti většině protitankových min, protože díky malému tlaku na půdu je prostě neaktivovalo. Testy v letech 1961-1963 byly celkově úspěšné, avšak Objekt 760 narazil na problém, který je považován za hlavní potíž vznášedel obecně, a to na velikou spotřebu paliva. Vzhledem k malým rozměrům vozidla by nebylo možné nést větší zásobu, což by dost limitovalo dojezd. Zřejmě právě proto nebyl „tank-vznášedlo“ dále rozvíjen a projekt podobného průzkumného vozidla BRDM-VPK byl ukončen ještě před postavením prototypu. Před několika roky se ale v Rusku objevil návrh námořního bojového vozidla pěchoty na vzduchovém polštáři. To dokládá, že myšlenka spojit výhody obrněnce a vznášedla dosud neztratila přitažlivost.

Obrněný talíř se čtyřmi pásy
K nejbizarnějším konstrukcím v dějinách tanků vůbec zajisté patří těžký tank Objekt 279, jenž byl vyvíjen v 50. letech jako „tank pro atomovou válku“ a využíval mnoho unikátních prvků a výjimečných konstrukčních řešení. Na první pohled zaujal podivným tvarem korby, jež trochu připomínala talíř a tvořila součást neobvykle pojaté pancéřové ochrany. Navíc měl Objekt 279 celkem čtyři pásy, resp. na každé straně dva pásy vedle sebe. Kvůli tomu vyvíjel menší tlak na půdu, takže se dokázal pohybovat i v měkčím terénu, a vedle toho u něj bylo zmenšené riziko, že uvázne „na břichu“. Korba „talířového“ tvaru byla ve skutečnosti poměrně lehká a fakticky měla sloužit coby představný pancíř, který by zneškodnil kumulativní protipancéřové hlavice; silné pancéřování o tloušťce přes 30 cm se nacházelo až uvnitř a chránilo jen motor a prostory osádky. Toto neobvyklé řešení velice přispívalo k relativně nízké hmotnosti tanku, který i přes své nemalé rozměry (délka přes 11 m, výška 2,6 m, šířka 3,4 m) vážil „jen“ 60 tun a na silnici dosahoval rychlosti asi 55 km/h. Výzbroj tvořil tehdy špičkový kanon ráže 130 mm a kulomet ráže 14,5 mm. Prototyp tanku Objekt 279 byl postaven v roce 1959 a zahájil zkoušky, jež byly velmi úspěšné, avšak sovětský vůdce Nikita Chruščov v roce 1960 rozhodl o zastavení vývoje těžkých tanků (hlavně kvůli vysoké nákladnosti a příchodu protitankových řízených střel), což znamenalo také konec projektu „talíře“, ač se nesporně jednalo o vysoce pokrokový obrněnec. Jeho prototyp lze spatřit v tankovém muzeu Kubinka.

Vozidla na kolech i pásech
Již před první světovou válkou byla postavena první vozidla, jež se poté začala popisovat jako polopásová (half-track vehicles, kolesno-guseničnyje mašiny). Obvykle měla vpředu dvě kola a vzadu dvojici pásů, což mělo zajistit kombinaci terénní průchodnosti a malého tlaku na půdu pásových vozidel s rychlostí a ovladatelností typů kolových. Taková vozidla se velmi úspěšně používala během druhé světové války i v následných konfliktech, a přestože se dnes pokládají za konstrukčně zastaralá a překonaná, po světě jich dosud jezdí stovky v různých vojenských i civilních úlohách. Z řady vozidel se zmíněnou základní konstrukcí (dvě kola vpředu, dva pásy vzadu) vystupují sovětské typy Objekt 19 a Objekt 911, jejichž prototypy byly postaveny roku 1965 jako reakce na výzvu sovětské armády, která hledala nové obrněné pěchotní vozidlo, což nakonec vedlo k pásovému bojovému vozidlu pěchoty BMP. Navržený obrněnec Objekt 19 se vyznačoval tím, že měl čtyři kola a mezi nimi dva pásy. Při jízdě po silnici byly pásy zdvižené a vozidlo se pohybovalo pouze na oněch čtyřech kolech rychlostí až 80 km/h; až při vstupu do těžkého terénu se pásy spouštěly dolů (což trvalo 15 až 20 sekund). Stroj Objekt 911 byl řešen vlastně „opačně“. Vypadal jako běžné pásové vozidlo, avšak „zevnitř“ pásů se nalézal zvedací čtyřkolový podvozek, jenž se spouštěl dolů pro jízdu na silnici; na pásech obrněnec dosahoval rychlosti 57 km/h a na kolech až 108 km/h. Ve věžích obou obrněnců byla stejná výzbroj jako v případě BMP (neboli 73mm kanon, 7,62mm kulomet a protitankové řízené rakety Maljutka) a bylo možno převážet stejný počet mužů pěchotního roje (čili osm). Odlišnost ale byla v tom, že BMP-1 mělo tříčlennou osádku, kdežto Objekt 19 i Objekt 911 jen dvoučlennou. Nezvyklé konstrukce ovšem nevzbudily důvěru a oba obrněnce zůstaly jenom jako prototypy, které jsou dnes vystaveny v muzeu obrněné techniky Kubinka.

Chruščovův podzemní tank
Stalinův nástupce Nikita Chruščov se proslavil svými „vševědoucími“ výroky a nápady, např. svým nadšením pro kukuřici (které bezmála zlikvidovalo sovětské zemědělství) či nekritickou podporou raketových zbraní všeho druhu (což zase způsobilo zpomalení vývoje dělostřelectva a tanků). Mezi jeho méně známé výstřelky patří pobízení konstruktérů, aby vyrobili obrněnec, jenž bude schopen si „provrtat“ cestu pod zemí a vynořit se za liniemi nepřítele, aniž by musel překonávat protivníkova obranná opatření. Na schůzi s konstruktéry obrněné techniky vyvolal Chruščov tímto fantastickým návrhem pestrou směs reakcí od opatrného pobavení po nelíčené zděšení; naštěstí se jim ale podařilo generálního tajemníka od jeho nápadu nenápadně odvést a Chruščov se k němu už nevrátil. Přesto je ale znám přinejmenším rámcový koncept, jak by asi mohl takový „podzemní tank“ vypadat. Zřejmě by byl konstruován jako „článkový“, resp. měl by více pohyblivě spojených částí, aby mohl účinněji měnit směr vrtání. Na přední části by asi měl instalované mohutné razicí vrtáky ve tvaru Archimédových šroubů a po bocích by musely být pásové či šroubové dopravníky, jež by rozrušenou a odvrtanou zeminu posunovaly dozadu za tank do vyraženého „tunelu“. Rozličné podzemní nebo „vrtací“ tanky a jiná bojová vozidla se občas objevují ve fantastických filmech, seriálech či počítačových hrách; prokazatelně byly podzemní bojové stroje zcela vážně navrženy v nacistickém Německu (byť se nikdy nedostaly z kreslicích prken) a existují náznaky, že též americká armáda o něčem podobném přemýšlela. Z čistě technického hlediska by se takové vozidlo nejspíše postavit dalo, ovšem jeho praktická funkčnost je krajně sporná, jelikož by nutně naráželo na obrovské potíže. Stačí si vzpomenout na náročnost ražení železničních a silničních tunelů.

Lunochod pro válku na Měsíci?
Měsíční vozítka Lunochod 1 a Lunochod 2 si svého času získala velkou popularitu a Sovětský svaz je označoval za vrchol svého kosmického programu. To však mělo k pravdě dost daleko, protože i SSSR velice usiloval o vyslání člověka na Měsíc a Lunochody fakticky sloužily jako „průzkumný předvoj“, jenž měl najít vhodné místo k přistání lidské expedice. První Lunochod jezdil na Měsíci v letech 1970-1971 a druhý v roce 1973. Typický tvar „misky“ s „poklopem“ a čtyřmi páry kol je dobře znám, o vývoji těchto vozítek se však až donedávna nevědělo téměř nic. Není divu, neboť Sovětský svaz samozřejmě přísně tajil fakt, že Lunochod byl na počátku téměř „měsíční tank“; navrhli jej konstruktéři tanků a v některých verzích se počítalo dokonce i s výzbrojí! Sovětské vedení totiž tehdy úplně vážně přemýšlelo o alternativě, že pokud by na Měsíci opravdu přistáli sovětští kosmonauti, popřípadě tam zřídili i stálou základnu, mohlo by dojít i k ozbrojenému střetnutí s americkými astronauty. Američané tehdy také zvažovali stálé měsíční základny s možným vojenským využitím, takže ony úvahy Sovětů zdaleka nebyly tak scestné a paranoidní, jak by se mohlo zdát. V každém případě je ale dnes známo, že při vývoji Lunochodu byla zvažována řada řešení. Existovaly a zkoušely se demonstrátory vozidel nejen s kolovými a pásovými podvozky, ale i stroje kráčející nebo „převalující se“. Pokud jde o onu výzbroj, mělo se jednat o speciálně upravené kulomety nebo malorážové automatické kanony. (Dosud málo známým faktem je, že na sovětské vojenské orbitální stanici Almaz-2, která byla oficiálně deklarována jako civilní Saljut-3, byl instalován 30mm kanon a probíhaly i zkušební střelby na cílovou družici.) Jiným plánovaným účelem Lunochodů měla být nouzová přeprava případných sovětských kosmonautů. USA i SSSR se ovšem naštěstí plánů na vojenské využití Měsíce vzdaly a z Lunochodu se „měsíční tank“ nestal.

Tank pro evakuaci politbyra
Mezi zdroje největších obav sovětského vedení patřil tzv. dekapitační nukleární úder. USA by nemusely při prvním úderu zlikvidovat celý raketový a letecký jaderný potenciál SSSR, neboť by jim stačilo zničit jen samotné sovětské vojenské a politické vůdce a hlavní střediska velení, řízení a spojení. Příkaz k odvetě by pak už zkrátka neměl kdo vydat. Sověti si tuto zranitelnost dobře uvědomovali; jedním z projevů úsilí o nápravu byl i příkaz k vývoji speciálního vozidla s krkolomným oficiálním názvem „vysoce odolný dopravní prostředek“ (vysokozaščiščennoje transportnoje sredstvo, zkráceně VTS); známější je ovšem jako Ladoga a přiléhavě se mu říká také „tank pro politbyro“. Bylo vyvinuto v roce 1982 na bázi tanku T-80 a v podstatě se jedná o štábní a evakuační vozidlo do podmínek jaderné války. Místo tankové věže má pancéřovaný prostor („salon“) pro čtyři osoby s řadou spojovacích zařízení. O pohon VTS se stará mohutná plynová turbína GTD-1250, která umožňuje dosahovat rychlosti 70 km/h a současně zajišťuje energii pro všechna komunikační zařízení a také dokonalou filtraci vzduchu. Ladoga je údajně schopna ochránit osoby uvnitř před nukleárním výbuchem o síle 30 kilotun ve vzdálenosti 700 metrů a převážené zásoby postačují pro 48 hodin úplné autonomie. Plánovalo se, že v případě, že na Moskvu poletí americké atomové střely, politické a vojenské vedení SSSR se v několika vozidlech VTS přesune z Kremlu na letiště, odkud je letadla dopraví do některého z utajených velitelských bunkrů. K tomu nikdy nedošlo, avšak Ladoga se výtečně uplatnila v roce 1986 po havárii Černobylu, neboť mohla dlouhodobě pobývat v zamořeném prostoru. Z tohoto důvodu je stále v nabídce ruského zbrojního průmyslu jako prostředek pro různé záchranné a speciální úkoly. Je vskutku úsměvné, že vozidlo, jež vzniklo jako typický produkt paranoidní atmosféry studené války, si našlo nejlepší uplatnění v civilní sféře.

Raketové tanky
Základní výzbrojí tanků byla od počátku jejich existence výkonná děla. Poměrně záhy se však objevil trend, jenž se během dalšího vývoje tanků v různých podobách občas vynořoval. Šlo o snahu vyrobit raketový tank, tedy vysoce pohyblivé a obrněné vozidlo, jehož primární výzbroj měly představovat neřízené nebo řízené raketové střely. Největší úsilí v tomto smyslu vyvinul Sovětský svaz, kde vznikla řada nejen návrhů, ale i prototypů takových strojů. Jeden z nich se dokonce dostal i do řadové služby. Nakonec však převládlo přesvědčení, že speciální raketové tanky jsou příliš složité a specializované a že větší výhody nabízejí „normální“ tanky opatřené kanony, z nichž lze odpalovat i naváděné rakety.

První experimenty
Pokusy s raketovou výzbrojí obrněných vozidel se v SSSR datují už do začátku 30. let, kdy se objevila celá řada prototypů i nerealizovaných projektů. Jednalo se především o snahu doplnit stávající kanonovou a kulometnou výzbroj výkonnými reaktivními střelami. Typickou ukázku představuje pokusný obrněnec RBT-5, což byl v podstatě lehký tank BT-5, na jehož věží byly umístěny dvě kolejnice pro odpal „tankových torpéd“ TT, což bylo poněkud zvláštní označení pro neřízené rakety o hmotnosti 250 kg. Ty na pohled připomínaly spíše letecké pumy a jejich ničivý účinek odpovídal zhruba dělostřeleckému granátu ráže 305 mm. Zkoušky tanku RBT-5 proběhly v roce 1935 a ukázaly, že rakety TT sice nabízejí velkou destrukční sílu, mají ovšem krátký dostřel (jen kolem 1500 m) a nedostatečnou přesnost. Z toho důvodu se tedy v projektu dále nepokračovalo. Větší naděje se vkládaly do použití neřízených raket RS-132 a RS-82, jež se tehdy zaváděly do výzbroje letadel a od nichž byly posléze odvozeny střely M-13 a M-8, tj. munice vysoce úspěšných dělostřeleckých raketometů Kaťuša (132 mm) a Andrjuša (80 mm); detaily o těchto zbraních najdete ve Střelecké revue 3/2008. V letech 1935 a 1936 se testovala modifikace tanku BT-5, která nesla na bocích věže vypouštěcí zařízení pro dvě 132mm střely, a objevily se podobné návrhy úpravy tanků BT-2, plovoucího tanku T-38 a tančíku T-37. Dále lze připomenout, že kromě šasi nákladních automobilů byly pro instalaci raketometů Kaťuša a Andrjuša v omezeném měřítku využity i podvozky tanků T-40 a T-60, avšak výsledná vozidla měla vyloženě dělostřelecký charakter a nelze je pokládat za „raketové tanky“ v pravém slova smyslu. Doplňková raketová výzbroj se namontovala také na jeden kus těžkého tanku KV-1K, a sice v podobě čtyř raket M-13 ve schránkách na zádi korby. Z neuskutečněných projektů lze zmínit např. projekt verze lehkého tanku BT-2, jež měla ve věži místo klasického kanonu nést mohutné 203mm bezzákluzové dělo pro reaktivní střely.

Nástup řízených raket
Ve druhé světové válce se raketové tanky neuplatnily, jejich vývoj však i po válce pokračoval. Skutečná „zlatá éra“ raketových tanků ovšem nastala ve druhé polovině 50. let. Z mocenských bojů po smrti Josifa Stalina vyšel vítězně Nikita Chruščov, jenž byl známý mj. jako nekritický příznivec reaktivních zbraní všeho druhu. Jeho nadšení bylo na místě v případě balistických či kosmických raket, ale v jiných oborech mělo hodně diskutabilní účinky. Každopádně přispělo k podpoře projektů raketových tanků, a tak byly rozpracovány mj. studie munice s raketovými urychlovači pro klasické tankové kanony a vznikly projekty modifikací tanků či samohybných děl s „raketovými kanony“ (např. na základě tanku T-55 nebo samohybné houfnice ISU-152). Některé z programů se dostaly i do fáze prototypu, např. Objekt 280, který využíval podvozek plovoucího tanku PT-76 s odpalovacím zařízením pro šestnáct 140mm raket M-14. Přišly také další pokusy o pomocnou reaktivní výzbroj; např. jeden kus tanku T-62 dostal na věž původně leteckou raketnici pro 32 střel S-5 kalibru 57 mm. Hlavní výsledek Chruščovova úsilí v tomto oboru ovšem představoval masivní nástup protitankových řízených raket. Vznikla řada návrhů nejrůznějších raketových komplexů a následně i raketových tanků pro ně. Do stádia prototypu se ale dostaly pouze dva. První byl Objekt 282, který využíval podvozek z těžkého tanku T-10 a nesl trubkové odpalovací zařízení pro řízené nebo neřízené protitankové rakety ráže 152 mm (jejich přesné označení dosud není známo). Druhým a skutečně velice progresivním vozidlem, jež bylo v té době postaveno, byl prototyp Objekt 287. Na podvozku tanku T-64 měl dvě malé věžičky (každou se 73mm dělem 2A25 s poloautomatickým nabíjením a kulometem PKT ráže 7,62 mm) a vypouštěcí rampu pro řízené rakety komplexu Tajfun. Raketa měla dosah až 4000 metrů a při kolmém dopadu mohla probít pancíř o ekvivalentní tloušťce 600 mm, ale výsledky testů byly neuspokojivé. Komplex Tajfun byl posléze vrácen k dopracování a Chruščovův pád v roce 1964 znamenal konec tohoto ambiciózního projektu. Prototyp tanku Objekt 287 je dnes k vidění ve známém muzeu obrněné techniky Kubinka.

Překvapení v bažině
Za vysoce progresivní koncept se dá považovat také „sedmistovková“ série. Šlo o řadu návrhů raketových tanků, u kterých se počítalo s podvozky odvozenými od obrněnců T-10 nebo T-64 a s novými plochými věžemi, v nichž měla být umístěna raketová odpalovací zařízení. Prvním z nich byl tank Objekt 772, jehož podvozek byl příbuzný T-64; zpočátku se pro něj počítalo se systémem Tajfun, kvůli jeho vývojovým problémům se však přešlo ke kompletu Lotos, kde se již využily poloautomaticky řízené rakety. Objekt 772 měl v nízké věži nést kromě vypouštěcí rampy pro tyto rakety navíc 73mm kanon, ani on se však nedostal z kreslicího prkna. Přednost dostala nová zbraň jménem D-126, v podstatě „raketové dělo“ ráže 125 mm, z něhož se mohla odpálit nejen řízená raketa systému Rubin s účinným doletem okolo 4000 m, ale také neřízená tříštivá střela Bur s nepřímým dostřelem snad až 9000 m. Prvním nosičem D-126 bylo vozidlo Objekt 757 s podvozkem odvozeným od typu T-10, avšak posléze dostal přednost Objekt 775, jehož podvozek využíval prvky z T-64 a jehož celková výška činila jen 175 cm. Obrněnec byl zhotoven v roce 1964 a vzbudil velký dojem, ale zkoušky potvrdily, že tento projekt je možná pokročilý až příliš. Ve věži bylo nepříjemně málo místa, na dvoučlennou osádku byla kladena neúměrná zátěž a systém Rubin nedosahoval požadované spolehlivosti. Konstruktéři se snažili projekt „zachránit“ návrhem Objekt 780, který počítal s třetím mužem osádky, a předložili též progresivní návrh Objekt 775T, ve kterém měly dieselový motor nahradit dvě plynové turbíny s celkovým výkonem 700 koní, avšak stejně jako v případě Objektu 287 způsobil Chruščovův pád konec celé snahy. Prototyp Objektu 775 je opět k vidění v muzeu v Kubince. V roce 2006 ale způsobil obrovské překvapení nález na zkušebním polygonu u Moskvy. Tým historiků tam v bažině našel prototyp Objekt 757, tj. předchůdce Objektu 775 na jiném podvozku. Stále není jasno o jeho historii a chybí i jakákoliv dokumentace, protože všechny zdroje se shodovaly, že Objekt 757 zůstal jen ve fázi návrhu. Nalezený a renovovaný tank je nyní patrně nejcennějším exponátem v technickém muzeu Vadima Zadorožného.

Doplňková výzbroj
Na počátku 60. let byla znovu oživena i myšlenka pomocné raketové výzbroje pro „obyčejné“ tanky, ale tentokrát už v podobě řízených střel. Od roku 1961 byl vyvíjen komplex Ovod, jenž se měl vyznačovat malými rozměry, díky kterým by se dal snadno instalovat na existující typy vozidel. Poměrně kompaktní raketa s manuálním naváděním a doletem 3000 m byla zkoušena coby doplňková výzbroj na tancích PT-76, T-62 a T-10M, jež mohly nést na horní straně věže odpalovací kontejnery se střelami, ovšem testy nebyly příliš úspěšné a projekt skončil. Značné naděje se vkládaly do známé, úspěšné a oblíbené střely 9M14 Maljutka, která je dosud zřejmě nejrozšířenější protitankovou raketou na světě (více ve Střelecké revue 4/2011). V průběhu let 1961-1965 se prováděla série testů s instalací Maljutky na celkem šest typů tanků, a to PT-76, T-54B, T-55, T-62, Objekt 167ML a T-10M; ve všech případech bylo na věže tanků umístěno odpalovací zařízení pro dvě až tři střely. Bohužel se ukázalo, že manuální navádění vypuštěné rakety z jedoucího obrněnce je vysoce náročné a nespolehlivé, a proto se od instalace systému Maljutka na tanky nakonec upustilo. Vedle toho se vyskytl ještě jeden pokus vyrobit raketový tank s využitím již existující protitankové rakety. Nakrátko byl „vzkříšen“ návrh Objekt 287 a zvažovalo se jeho vybavení řízenými střelami 9M17 Falanga, které byly tehdy již umístěny na obrněncích řady BRDM a některých helikoptérách značky Mil. Tato nová podoba tanku se ale již realizace nedočkala. Je však zajímavé, že základní konstrukce Objektu 287 se udržovala až do roku 1972, protože konstruktéři se opakovaně pokoušeli o její „kříšení“ s jinými komplexy řízených raket, naposledy s tehdy velmi ambiciózním a pokrokovým systémem Taran-1, jehož střely měly mít již zcela automatické navádění na cíl. Pro sovětský průmysl se to však ukázalo jako nerealizovatelný úkol (plně samočinně naváděné protitankové střely ovšem tehdy neměly ani západní země) a Objekt 287 definitivně skončil.

Stíhač tanků IT-1
Za patrně největší úspěch sovětské snahy vyvinout raketové tanky se dá pokládat vozidlo IT-1 (istrebitěl tankov), protože se jako jediné (byť na krátkou dobu) dostalo do řadové služby. Šlo o obrněnec, jehož vývoj začal v roce 1956 pod označením Objekt 150. Je ovšem příznačné, že obrněnec posléze dostal označení IT-1, jelikož se jednalo skutečně o stíhač tanků, tj. o vozidlo jednoúčelově konstruované pro ničení nepřátelských obrněnců; naopak třeba Objekt 287 nebo Objekt 775 byly „raketové tanky“ v užším smyslu slova, tedy stroje schopné postarat se o širší spektrum úkolů (včetně boje proti pěchotě); v případě zařazení do služby by nejspíše obdržely označení z „tankové“ řady T. Obrněnec IT-1 využíval šasi z tanku T-62 a novou věž, na níž se nalézala speciální kolejnice k odpalování výkonných protitankových střel 3M7 kompletu 2K4 Drakon; ve věži se nacházela zásoba patnácti střel a sekundární výzbroj, kterou tvořil 7,62mm kulomet PKT se 2000 náboji. Raketa 3M7 měla poloautomatické navádění, efektivní dolet asi 3500 m a hlavici schopnou probít pancíř s ekvivalentní tloušťkou 500 mm. Usazování střel na odpalovací kolejnici provádělo automaticky pracující zařízení. V dubnu 1964 začaly vojskové zkoušky dvou prototypů, během nichž bylo odpáleno 94 raket 3M7, z nichž 91 zasáhlo cíl. Na základě tohoto působivého výsledku bylo v září 1968 rozhodnuto o zavedení IT-1 do výzbroje Rudé armády, přestože se projevila i řada nedostatků systému Drakon, zejména velké rozměry i složitost samotné rakety a naváděcího zařízení. Sériová výroba běžela do roku 1970. Dodnes ale není jasné, kolik vozidel bylo vyrobeno a jak přesně vypadala jejich služba; některé zdroje hovoří o tom, že většina sovětských vševojskových armád měla prapor s asi čtyřiceti IT-1, ale jiné prameny naopak tvrdí, že po krátkém období byly IT-1 zbaveny výzbroje a přestavěny na vyprošťovací vozidla. V každém případě je jisté, že šlo o mimořádně utajovanou zbraň, o jejíž existenci neměl na Západě nikdo ani tušení. Až v roce 1978 přinesl první údaje o IT-1 uprchlý agent sovětské vojenské rozvědky Vladimir Bogdanovič Rezun, jenž je známý především pod svým pseudonymem Viktor Suvorov. Jeden prototyp IT-1 je dnes k vidění v muzeu Kubinka a druhý v muzeu podniku Uralvagonzavod v Nižném Tagilu.

Řešení a zhodnocení
IT-1 představuje poslední tečku za úsilím vyrobit specializované raketové tanky, tedy vozidla, u nichž rakety představovaly buď hlavní výzbroj, nebo nezávislý doplňkový zbraňový systém. Na konci 60. let se ale zrodila myšlenka, která se od té doby postupně stala jedním z úhelných kamenů ruské tankové konstrukční školy. Princip jménem „raketno-pušečnyje tanki“ označuje vozidla, jež jsou konstruována jako klasické tanky s normálním kanonem, ale z těchto kanonů lze odpalovat i speciálně konstruované řízené střely. V současnosti touto schopností disponují prakticky všechny moderní ruské (a rovněž ukrajinské) tanky, částečně tento koncept převzala také čínská armáda. (Více o této kategorii zbraní ve Střelecké revue 4/2011.) Zjednodušeně se dá říci, že Rusové tímto principem kompenzovali nižší úroveň svých systémů pro řízení palby tanků a pak už u něj prostě zůstali. Západní experti ale upozorňují, že řízené střely odpalované z tanků nikdy nebyly nasazeny v opravdovém boji, a proto by se ruská chvála tohoto konceptu měla brát s určitou rezervou. Co se týče historického vývoje raketových tanků, v řadě případů se jednalo o vysoce progresivní konstrukce, které předběhly svou dobu, ale jak ukázaly potíže typů Objekt 287 či IT-1, toto předběhnutí mělo také svou negativní stránku v tom, že sovětský průmysl zkrátka nedovedl zajistit potřebné technologie v odpovídající kvalitě. Dá se poukázat i na někdy až zbytečně specializované konstrukce raketových tanků, které by zřejmě prakticky fungovaly spíše coby jednoúčelové raketové stíhače tanků (jako právě IT-1). A velký problém představovala celková složitost tehdejších naváděcích systémů, jejichž ovládání v tanku, který se třeba navíc pohyboval v terénu, rozhodně nebylo snadné. Objevuje se zajímavý názor, že to byly zbraně (teoreticky) vhodné pro profesionální armádu, v níž mají vojáci dostatek času pro zvládnutí i složitých zbraňových systémů (které ale poté mohou nabídnout vysokou účinnost), kdežto v sovětské armádě, která stála na základní vojenské službě odvedenců, se tak vyspělá a náročná technika prostě nemohla dobře uplatnit.
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