Íránské zbraňové kuriozity

Íránská armáda předvedla 15. dubna 2015 několik nových a poměrně zajímavých typů vozidel a zbraní. Navzdory vzletným proklamacím ovšem podrobnější analýza odhaluje, že jde vesměs o kuriozity s dosti spornou bojovou hodnotou.

Zbraně představují pro íránskou propagandu velmi vděčné téma a již v minulosti jsme v ATM podrobili analýze různé typy íránských raket, letounů či plavidel. Nejnovější „várka“ spadá do oblasti pozemní techniky a zahrnuje bojová vozidla, roboty a proti-materiálové pušky. Prvním typem je „kolový tank“ Aghareb, ve skutečnosti obrněný transportér BTR-60PB, na kterém se nalézá věž z tanku M47 s 90mm dělem, doplněná jakousi vyvýšenou „pozorovatelnou“, kde je umístěn 12,7mm kulomet DŠK. Druhé vozidlo zvané Fallagh je údajně „tank příští generace“, fakticky ovšem jde o rychlé neobrněné pásové vozidlo s dálkově ovládanou zbraňovou stanicí s 12,7mm kulometem. Byla prezentována také dvě provedení armádního robota Nazir, z nichž první má čtyři kola a může nést i výzbroj (vystavený kus měl dvě lehké protiletadlové rakety), kdežto druhé je šestikolové a má sloužit zejména k evakuaci raněných. Předposlední novinkou byla proti-materiálová puška (nebo spíš přenosný „kanónek“) Baher ráže 23 mm a představení novinek zakončila modernizovaná podoba 14,5mm pušky Shaher, jež je (na rozdíl od původní jednoranné verze) opatřena zboku zasouvaným zásobníkem. Nová vozidla byla prezentována i na velké přehlídce konané dne 19. dubna v Teheránu.

Lukáš Visingr
Foto: IRNA a ISNA

„Kolový tank“ Aghareb má korbu z transportéru BTR-60PB, na které se nalézá věž ze starého tanku M47, která vedle původního 90mm děla nese i kulomet na „pozorovatelně“. Vozidlo má čtyřčlennou osádku a nový systém řízení palby; nápadně nízká kvalita výroby však naznačuje, že Aghareb bude spíše propagační improvizace.

„Tank příští generace“ Fallagh je zjevná kopie typu Ripsaw od firmy Howe & Howe. Při váze kolem čtyř tun údajně jezdí rychlosti 100 km/h v terénu a 130 km/h na silnici a má dojezd 400 km. Jediný člen osádky však musí být dost vytížený, jelikož kromě řízení jízdy obsluhuje také dálkově ovládanou zbraňovou stanici s 12,7mm kulometem.

Na přehlídce konané 19. dubna 2015 v Teheránu se objevila obě provedení vojenského robota Nazir. Čtyřkolová podoba nesla výsuvnou dvojici lehkých protiletadlových raket (patrně šlo o domácí typ Misagh) a byla posazena na ložné ploše šestikolové verze (ta má normálně sloužit zejména k odsunu raněných), jež byla tažena terénním vozem.

Nová proti-materiálová puška Baher má kalibr 23 mm, a tudíž by se už mohla považovat spíše za malý přenosný protipancéřový kanon. Její účinný dostřel činí okolo 4 km, puška váží 28 kg a pro její obsluhování jsou potřeba tři vojáci.

Proti-materiálová puška Shaher ráže 14,5 mm byla předvedena již v roce 2012 a v současnosti je známo její nasazení v Iráku. Původní podoba byla jenom jednoranná, nová modifikace však disponuje zásobníkem, který se zasouvá z levé strany.

Základní verze pozemního bojového robota Nazir přepraví užitečnou zátěž cca 600 kg a může sloužit pro průzkumné a bojové mise. Představený exemplář měl pod poklopy instalované dvě lehké protiletadlové střely (zřejmě typ Misagh íránské výroby), ale na vozidlo lze namontovat i protitankové řízené rakety či kulomet ráže 7,62 mm.

Kromě základní čtyřkolové verze vojenského robota Nazir byl předveden i model šestikolový, který na první pohled připomínal spíše nákladní přívěs k přepravě čtyřkolové podoby. V praxi by se měl používat zejména k evakuaci raněných z bojiště.

Nová vozidla íránské armády; vlevo vzadu „kolový tank“ Aghareb s korbou BTR-60PB a věží z tanku M47, vpravo vepředu bojový robot Nazir se dvěma lehkými protiletadlovými střelami a vpravo vzadu „tank příští generace“ Fallagh.
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