Úspěchy raket Igla

Přenosné protiletadlové raketové komplety představují obávané a účinné zbraně. Ke světové špičce v tomto oboru se řadí ruská série Igla, jež dosahuje komerčních úspěchů po celém světě, a to i v zemích, které jinak kupují spíše západní zbraně.

V současné době se často hovoří o technologickém náskoku Ruska v oblasti systémů protivzdušné obrany. Jako příklad se obvykle uvádějí raketové systémy dalekého dosahu jako S‑300V, S‑300PMU a nejnovější S-400. Ale kromě nich nabízí Rusko i řadu menších protiletadlových systémů, které si na světovém trhu vedou více než dobře. Jsou to např. lehké řízené střely série Igla, které původně vznikly jako přenosné, ale později se vyvinulo i mnoho dalších variant.

Historie střel Igla
12. února 1971 schválila Rada ministrů SSSR rozhodnutí, podle něhož měl být zahájen vývoj nového přenosného protiletadlového kompletu, jež by v budoucnu nahradil komplety Strela. Vývojem systému byla pověřena Konstrukční kancelář strojírenství (KBM, Konstruktorskoje bjuro mašinostrojenija) z města Kolomna, již vedl inženýr S. P. Nepobedimyj. Příprava infračervené naváděcí hlavice probíhala v Leningradské opticko‑mechanické organizaci (LOMO) pod vedením konstruktéra O. A. Artamonova.
Nový komplet nazvaný Igla měl překonávat starší systémy Strela doletem, dostupem i přesností a účinností naváděcího zařízení, které mělo být výrazně odolnější proti rušení a klamným cílům. Ale právě vývoj nového navádění se neúnosně protahoval, takže bylo rozhodnuto zařadit do služby prozatímní verzi s naváděcí hlavicí z kompletu 9K34 Strela‑3 (v kódu NATO SA‑14 Gremlin). Tento dočasný systém byl přijat do služby 11. března 1981 pod názvem 9K310 Igla‑1. Střela 9M313 se vypouští z trubice 9P322 pomocí spoušťového mechanismu 9P519. K systému patří i rádiový rozpoznávač vlastních a nepřátelských cílů 1L14 a elektronický zobrazovač 1L15‑1. Systém Igla‑1 má v kódu NATO označení SA‑16 Gimlet a námořní verze dostala kód SA‑N‑10 Gimlet.
Definitivní podoba střely s novým infračerveným senzorem byla nazvána 9M39 a celý komplet 9K38 Igla byl zařazen do výzbroje 23. září 1983. Kromě rakety jej tvoří odpalovací trubice 9P39, spoušťové zařízení 9P516, rozpoznávač vlastních a cizích cílů 1L14 a elektronický zobrazovač 1L110. Verze Igla‑N nese těžší bojovou hlavici a Igla‑D (Desantnaja) pro výsadkové útvary má rozkládací odpalovací zařízení. NATO označuje systém Igla jako SA‑18 Grouse a námořní Igla‑M (Morskaja) jako SA‑N‑14 Grouse.

Nová generace: Igla‑S
V devadesátých letech pokračovala společnost KBM v modernizaci kompletu Igla. Výsledkem je komplet 9K338 Igla‑S (Igla‑Super), jehož vývoj úspěšně skončil na přelomu století. Sériová výroba pro ruské ozbrojené síly byla spuštěna v listopadu 2004. Firma KBM dokonce obdržela za tento výrobek Státní cenu Ruska. Podle výsledků testů je Igla‑S výrazně efektivnější než starší typy. Nese těžší bojovou hlavici typu Igla‑N a navíc dva zapalovače, kontaktní a bezkontaktní laserový. Odpalovací systém zajišťuje vysokou pravděpodobnost zasažení cíle i při průletu rakety ve vzdálenosti cca 5 metrů. Při zkouškách prokázaly střely Igla‑S pozoruhodnou přesnost a údajně byly schopné zasahovat dokonce i protitankové rakety Maljutka.
V současné nabídce KBM jsou komplety 9K38 Igla a 9K338 Igla‑S. Kromě nich však KBM vyrábí a prodává mnoho různých podpůrných zařízení. Je to např. kompaktní přístroj nočního vidění 9S520, který lze připojit k odpalovacímu zařízení Igla‑S. Odpalovací zařízení lze doplnit také třínohým podstavcem. Další variantou je pozemní odpalovací systém Džigit, což je v podstatě otočná sedačka pro obsluhu, k níž jsou připojeny dva komplety Igla se společným zaměřovačem. Náměr je možné nastavovat v rozsahu od ‑15 do +60 stupňů, odměr je kruhový. Hmotnost kompletu Džigit včetně dvou raket je cca 164 kg.
Systém Strelec je určen především pro montáž na vozidla, lodě, vrtulníky i pomalejší letadla s pevným křídlem. Jde vlastně o řídící mechanismus, na který je možné napojit až čtyři dvojice střel Igla. Centrální řídící jednotka váží 24 kg a odpalovací modul se dvěma raketami 72 kg. Poslední položkou v nabídce KBM je střelecký simulátor 9F859 Konus pro výcvik operátorů všech systémů rodiny Igla.

Zákazníci přibývají
Střely Igla se dnes vyskytují na nejrůznějších typech vozidel, letadel, lodí i statických zbraňových systémů. Je známa např. modernizace protiletadlového prostředku ZSU‑23‑4 Šilka nesoucí čtyři střely Igla nebo obrněné bojové vozidlo MT‑LB 6MB, které má kromě kanonu, granátometu a kulometu i dvě rakety Igla. Do výzbroje ruských vrtulníků jako Ka‑50/52, Mi‑24/25/35 a Mi‑28 patří letecká verze Igla‑V. Některé třídy ruských ponorek jako Projekt 877 Kilo nesou rakety Igla‑M.
Po rozpadu Sovětského svazu se všechny zbraně sovětské armády rozdělily mezi nástupnické státy, takže přenosné komplety Igla dnes můžeme najít ve většině bývalých sovětských republik. Ale výkony střel Igla přilákaly i mnoho zahraničních zájemců. Jako první to byla Brazílie, která v letech 1994‑1996 odebrala 112 střel 9M39 a 56 odpalovacích zařízení. Dalším uživatelem raket Igla se stala Jižní Korea, která v roce 1996 obdržela 45 kusů v rámci umoření ruského dluhu vůči Korejské republice. Za rok nato se přidal Vietnam, jež objednal 72 raket jako výzbroj pro raketové čluny BPS‑500. V roce 2001 objednal dalších 250 střel pro přenosná odpalovací zařízení. Dodávky pro Vietnam skončily v roce 2003.
Rok 1997 přinesl objednávky raket Igla z Ekvádoru a Singapuru. První z nich měl zájem o 222 kusů a druhý o 350 kusů; všechny byly dodány během roku 1998. V roce 2000 objednala několik set střel Igla armáda Indie. Mexiko v roce 2002 uzavřelo smlouvu o koupi 30 raket a pěti odpalovacích systémů Džigit a téhož roku Malajsie objednala 382 střel a 40 odpalovacích zařízení Džigit a Strelec. Ale nejrozpornější zájemce měl teprve přijít.

Zájem projevuje Sýrie
Už v roce 2003 navštívila Rusko delegace ozbrojených sil Sýrie a předložila značně ambiciózní „nákupní seznam“. Největší část tvořily systémy raket země‑vzduch. Syřané tvrdili, že po útoku na Irák připravují USA vojenskou operaci proti Sýrii, a chtěli od Rusů získat obranné prostředky. V seznamu figurovaly nejen protiletadlové systémy S‑300PMU Favorit, Tor‑M1 a Igla, ale i balistické rakety Iskander‑E. Avšak i přes nesouhlas s operací Iraqi Freedom neměla Moskva zájem poškodit své vztahy s USA a Izraelem, takže Sýrii odmítla.
Během roku 2004 však rusko‑syrská jednání o dodávkách výzbroje pokračovala. Jejich vrcholem byla návštěva syrského prezidenta Bašara Asada v Rusku v lednu 2005. V té době se také objevily zprávy, že Rusko přece jen prodá Sýrii přenosné protiletadlové komplety Igla. Izrael ihned začal vyvíjet diplomatický tlak na Moskvu, aby od tohoto záměru ustoupila. Sýrie totiž podporuje libanonskou teroristickou organizaci Hizballáh, která podniká i akce proti Izraeli. Vláda Izraele vyjádřila obavy, že Sýrie by mohla střely Igla poskytnout teroristům. Na stranu Izraele se přidaly také Spojené státy.
Rusko se ještě vzpamatovávalo z tragédie v Beslanu a už jevilo zájem o aktivnější vedení války proti terorismu. Vize ruských střel Igla v rukou teroristů byla nepříjemná, na druhou stranu se Rusko nechtělo tohoto obchodu vzdát. Nakonec se prezidenti Putin a Asad přece jen dohodli. Rusko uzavřelo se Sýrií dohodu o prodeji odpalovacích systémů Strelec, které jsou namontovány na automobilech, aby se nemohly dostat do nepovolaných rukou. Rakety Igla tak zaznamenaly další komerční úspěch.
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TTD protiletadlových kompletů řady Igla

9K310 Igla‑1
9K38 Igla
9K338 Igla‑S
Hmotnost kompletu (kg)
17
17
19
Hmotnost střely (kg)
10,8
10,8
11,7
Hmotnost hlavice (kg)
1,17
1,17
2,5
Délka střely (m)
1,574
1,574
1,635
Průměr střely (mm)
72
72
72
Dálkový rozsah (m)
1000–5200
500-5200
500-6000
Výškový rozsah (m)
10–2500
10-3500
10-3500
Max. rychlost cíle (m/s) *
360 / 320 
360 / 320
400 / 320
* Uvedeno ve tvaru vstřícný kurs / odletový kurs.
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