Írán:
Vycházející hvězda leteckého průmyslu?

Je známo, že letectvo Islámské republiky Írán představuje na Středním Východě nikoli nevýznamnou vojenskou sílu. Analytici však již delší dobu hovoří také o rychle rostoucí úrovni íránského leteckého a zbrojního průmyslu. Zdá se, že i přes mnohé problémy se Íránu podařilo vyvinout, zalétat a zavést do výzbroje minimálně jeden typ proudového vojenského letounu a provést modernizační programy hned několika zahraničních typů.

Na světě neexistuje příliš mnoho států, které jsou schopné samostatně vyvíjet vlastní vojenské letouny, zejména pro extrémní finanční a technologickou náročnost této činnosti. Avšak Írán jako významný vývozce ropy netrpí nedostatkem prostředků a technologickou pomoc poskytují firmy z Ruska a Evropy. Rusko navázalo s Íránem poměrně intenzivní spolupráci a evropské společnosti využívají pomalé, ale přece jen probíhající liberalizace islámského státu.

Tajná dohoda s Izraelem
Dobrou přípravou na vývoj vlastních letadel poskytla Íráncům nutnost modernizovat stávající inventář jejich letectva. USA totiž prodaly šáhovu režimu značná množství stíhacích letounů F‑5A/B Freedom Fighter, F‑5E/F Tiger II (dohromady 166 kusů) a F‑4D/E Phantom II (188 strojů). Po islámské revoluci v roce 1979 však následovalo embargo, díky němuž nebylo možné nakupovat náhradní či modernější komponenty.
Během války s Irákem uzavřel Írán přísně tajnou (a dodnes často popíranou) dohodu s Izraelem, od něhož získal součástky zejména pro zdokonalení radarů Phantomů, které nyní mohou používat ruské střely vzduch‑vzduch R‑73 a protilodní Ch‑58. Tigery prošly obdobnou úpravou v rámci programu Offogh a mohou nést ruské střely vzduch‑vzduch typu R‑60. Do výzbroje oba typů stíhaček pak přibyly čínské protiletadlové střely PL‑7, což jsou neoficiální kopie francouzských R550 Magic.
Poněkud zvláštně působí program Simorgh. Íránskému letectvu se zatím nedostává podzvukových cvičných letounů, což se řeší přestavbou jednomístných F‑5E na dvoumístnou verzi (tj. odpovídající americké variantě F‑5F). Dosud jich bylo přestavěno minimálně sedm a počítá se zhruba se třinácti.

Tomcaty pro vítězství islámu
Těsně přes svým pádem zakoupil šáh od Američanů 79 stíhacích letounů F‑14A Tomcat. Většina tohoto počtu byla ovšem ztracena během vleklé války s Irákem, v důsledku nehod a také pro nedostatek náhradních dílů. To se potvrdilo v roce 1986, kdy jeden íránský pilot na popud CIA dezertoval do Iráku (připomeňme, že USA tehdy podporovaly Saddáma Husajna).
Důkladná prohlídka ukázala, že Íránci jsou schopni produkovat okolo 132 druhů náhradních dílů, ale ve zcela nevyhovující kvalitě. Nezkušení iránští piloti také chybnou manipulací doslova vyplýtvali vysoce výkonné střely dlouhého dosahu AIM‑54A Phoenix, z nichž většina nezasáhla cíl (v zájmu objektivity je třeba dodat, že jimi bylo sestřeleno sedm superrychlých MiGů‑25). Podle odhadů Pentagonu má nyní Írán k dispozici nejvýše 25 provozuschopných Tomcatů.
Ty však zřejmě prošly dosti rozsáhlou modernizací. Radar AN/AWG‑9 byl modifikován tak, aby F‑14 mohl sloužit i jako mini‑AWACS, tj. provizorní letoun včasné výstrahy a vzdušné kontroly. Íránské Tomcaty mohou odpalovat i ruské střely R‑73 a také naváděné zbraně vzduch‑země (podle některých pramenů včetně protilodních střel). Nedostatek Phoenixů měl být původně řešen jejich bezlicenční výrobou, což se ukázalo jako technicky nemožné, takže se sáhnulo k řešení, které zřejmě nemá obdoby: Íránské Tomcaty jsou k vidění s upravenými střely země‑vzduch MIM-23B Improved HAWK!

Orel vzlétl
Skutečným mezníkem v historii íránského letectví byl rok 1996, kdy se z letištní plochy íránského průmyslového závodu Owj (Horizont) vznesl první prototyp proudového cvičného letounu Dorna (Skřivan). Za dva roky následovala další verze, tentokrát pojmenovaná Tondar (Hrom). Definitivní podobu pak letoun získal v roce 2000 a v říjnu 2002 byl prezentován na první Iran Air Show. Pomineme‑li nesmělé pokusy Egypta po druhé světové válce (které realizovali němečtí konstruktéři), tak je JT2-2 Tazarve (Orel), jak se typ nyní nazývá, vůbec prvním proudovým letounem vyvinutým v islámské zemi.
Jedná se o dvoumístný cvičný stroj klasické koncepce, vzhledem podobný např. španělskému CASA C-101. Je poháněn jedním motorem General Electric J85‑GE‑17 bez přídavného spalování (tyto jednotky byly zřejmě získány z vyřazených F‑5E). Podrobnější údaje o výkonech a výzbroji bohužel chybějí. Íránské letectvo hodlá odebrat asi 25 kusů, ale počítá se i s exportem. Údajně se již pracuje také na jednomístné útočné verzi. Lákadlem pro země třetího světa by se mohla stát zejména nízká cena Tazarve – pouhé dva milióny dolarů.

Spolupráce s ruskými firmami
Vojenská spolupráce Íránu s Ruskem se opět potvrdila na zmíněné Iran Air Show, kde technická univerzita Malek Ashtar představila projekt velice moderně působícího stíhacího letounu Shafagh. Původně se nazýval Integral a byl vyvíjen jako společný projekt Íránu a ruské konstrukční kanceláře Mikojan‑Gurjevič. Rusové sice od aktivní účasti ustoupili, ale nelze si nevšimnout, jak silně celý letoun připomíná zrušený MiG I‑2000. V každém případě využívá celou řadu prvků ruské výroby, včetně motoru Klimov RD-33 (ve dvojici pohání MiG‑29), kokpitu a vystřelovací sedačky Zvezda K‑36D.
V současné době je maketa ve skutečné velikosti testována v aerodynamickém tunelu. Plánují se tři verze, a to jednomístná bojová, dvoumístná cvičně‑bojová a dvoumístná cvičná. Celý drak bude pokryt materiálem pohlcujícím radarové záření. První prototyp by měl vzlétnout roku 2008.
Druhým rusko-íránským (a navíc ukrajinským) programem je již probíhající produkce středního turbovrtulového letounu An‑140 pod názvem IR.AN‑140 (nebo prostě Iran-140). V továrně Shahin-Sahr nedaleko Isfakhanu se vyrábí civilní dopravní verze pro 52 cestujících nebo 6000 kg nákladu. V blízké budoucnosti ji doplní vojenská nákladní verze An‑140T se záďovou rampou, kombinovaná An‑140TK pro přepravu osob i nákladu a možná i prodloužená An‑140‑100 s výkonnějšími motory. 
To však zdaleka není vše. Na bázi An‑140 se připravuje modifikace An‑140MP pro námořní hlídkování, pátrací a záchranné operace a boj proti ponorkám. Její model byl také předveden na Iran Air Show. Ve vývoji je i verze AEW/AWACS s přehledovým radiolokátorem v rotačním pouzdru na hřbetě.

Letoun odlišující se od všech ostatních
Podle prohlášení tiskového oddělení íránské Organizace zbrojního průmyslu je vyvíjena celá řada dalších typů vojenských letadel, ale jakékoli konkrétní důkazy zatím chybějí. Tak např. v dubnu 1997 oznámil íránský brigádní generál Arasteh, že Írán úspěšně otestoval lehký bojový letoun vlastní výroby jménem Azarakhsh (Blesk). Mělo by se jednat o zvětšený F‑5E s některými konstrukčními prvky F‑4. Při vzletové hmotnosti okolo 8000 kg unese 4000 kg výzbroje a má sloužit spíše k útokům na pozemní cíle. Údajně využívá i komponenty ruské výroby.
Dále se hovoří o tom, že už letos by měl vzlétnout prototyp dvoumotorového stíhacího letounu Sa‘eqeh-80, k němuž se vztahuje jen naprosté minimum informací. Podle Íránců by se měl od všech ostatních bojových letounů na světě značně odlišovat, bohužel však nebylo sděleno čím. Jiným sporným typem je Parastu (Vlaštovka), snad turbovrtulový letoun pro základní výcvik.

Modernizace Cobry je dvoustupňová
Naopak zcela nesporný je rozsáhlý program výroby vrtulníků, jehož kořeny sahají až k šáhovu režimu. Koncem roku 1970 představila firma Bell model 214 Huey Plus, což byla modernizace známého modelu 212 (UH‑1 Iroquois) s výkonnějším motorem, zpevněnou konstrukcí a zvětšenou kabinou pro 12 osob. Írán jich zakoupil 287 a zahájil s Bellem jednání o výstavbě společné továrny. Vyráběným typem měl být model 214ST se dvěma motory, kabinou pro 18 osob a speciálními úpravami pro činnost v obtížných klimatických podmínkách. Revoluce v roce 1979 však tuto spolupráci ukončila.
Írán záhy začal s bezlicenční výrobou modelu 214A pod názvem Shabaviz 2‑75 (údajně existuje i protiponorková varianta). S italskou firmou Agusta byla nedávnou dohodnuta licenční produkce typu AB 206 (italská kopie Bellova modelu 206B Jet Ranger) jako Model 2061. Sami Íránci propagují jeho upravenou civilní verzi Shahed 278.
Šáhův režim obdržel také 202 bitevních vrtulníků AH-1J Cobra, z nichž přinejmenším 97 je stále v provozu. Na Iran Air Show byl předveden modernizační program Project 2091, kterým do konce roku 2002 prošlo pět strojů z předpokládaných padesáti. Upgrade zahrnuje nový překryt pilotního prostoru, víceúčelový displej v předním kokpitu a senzor FLIR ve změněné přídi. Do budoucna se prý počítá i s druhým, velice ambiciózním modernizačním plánem. Cobry by měly obdržet čtyřlistý kompozitový rotor s velkým infračerveným senzorem na rotorové hlavě, výkonné infračervené rušiče na motorových gondolách a zaplášťovaný ocasní rotor.
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Technická data protiletadlových střel AIM-54A Phoenix a MIM-23B Improved HAWK

AIM-54A
MIM-23B
Délka (mm):
3950
5080
Průměr těla (mm):
380
370
Rozpětí (mm):
915
1200
Celková hmotnost (kg):
443
625
Hmotnost hlavice (kg):
60
54
Max. letová rychlost (km/h):
6000
3000
Dolet (km):
160
40
Dostup (m):
30000
19000
Pramen: Kroulík a Růžička: Vojenské rakety (NV 1985)

Publikace: Armádní technický magazín 7/2003

