Íránské bojové letouny

O íránském jaderném programu se neustále diskutuje. Už méně se hovoří o dalších zbrojních kapacitách Íránu, mezi kterými je i letecký průmysl. Írán totiž zvládl vyvinout, vyrobit a zalétat několik typů bojových letounů.

Vojensko‑průmyslový potenciál Íránu by nebylo moudré podcenit. V zemi existuje rozsáhlá síť technických univerzit, výzkumných ústavů a průmyslových podniků. Írán získal zkušenosti licenční i nelicenční výrobou široké škály zahraničních zbraní, puškami počínaje a vrtulníky konče. Profituje ze spolupráce se Severní Koreou, Pákistánem, Ruskem a Čínou. Důkazem vzrůstající úrovně íránského průmyslu je vývoj bojových letounů.

Improvizace a modernizace
Základem íránského leteckého průmyslu byla produkce náhradních dílů pro americké letouny F‑5E/F Tiger II, F‑4D/E Phantom II a nejvýkonnější F‑14A Tomcat. Po islámské revoluci v únoru 1979 bylo na Írán uvaleno embargo, a tak si nový režim musel nějak pomoci sám. Příliš se mu ale nedařilo a letouny byly udržovány v provozu zejména díky rozebírání zbylých strojů. Například ze 79 dodaných F‑14A je dnes v provozu jen asi dvacet.
S ruskou a čínskou pomocí se však Íráncům podařilo realizovat několik modernizačních programů. Všechny jmenované stroje tak mohou odpalovat též ruské, čínské a íránské zbraně. Údajně se zvýšil i dosah jejich radarů. Skutečně originálně byl vyřešen nedostatek střel AIM‑54 Phoenix. Íráncům se totiž přes úpornou snahu nepodařilo rozběhnout výrobu kopií, které by dosahovaly účinnosti původních amerických raket, a tak se sáhlo k značně neobvyklému náhradnímu řešení: Část íránských F‑14 může nosit upravené střely země‑vzduch MIM‑23B Improved HAWK. Fotografie F‑14 s těmito zbraněmi ale neposkytují odpověď na otázku, zda se toto řešení uplatňuje i v operační službě.
Hlavní úsilí se ovšem soustředilo na letouny F‑5. Modernizační projekt Offogh podstatně rozšířil jejich zbrojní arzenál. Část jednomístných F‑5E byla přestavěna na dvoumístné cvičné stroje Simorgh, tj. provizorní ekvivalent F‑5F. Průmyslová firma HESA pak navrhla letoun s předběžným názvem F/B‑22, vlastně stíhací bombardér na základě F‑5F. Místo zadního kokpitu měla zaujmout palivová nádrž a další měla být umístěna ve zvětšeném hřbetním kýlu. F/B‑22 měl dostat i jednodílný překryt kokpitu. Nakonec však tento návrh nebyl realizován.

Azarakhsh a Saeqeh
Modifikace F‑5 ale pokračovaly a nakonec přinesly úspěch. Jde o bojový letoun Azarakhsh (Blesk), jehož prototyp byl zalétán snad v roce 1997. Pod jeho upravené křídlo je možné podvěsit i těžší naváděné pumy a řízené rakety. Azarakhsh je vybaven také velkou televizní obrazovkou v kokpitu a laserovým zaměřovačem. Důležitou změnou byla instalace nového radaru, který je zřejmě íránskou verzí ruského přístroje Kopjo. Díky němu má Azarakhsh o zhruba 17 cm delší příď než F‑5E. Na pohled jej lze rozeznat i podle větších vstupů vzduchu, které poněkud připomínají F‑4. Údajně byl také zvýšen tah motorů. Zprávy, že stroj je poháněn dvěma ruskými agregáty RD‑33, jsou téměř jistě mylné, protože to by znamenalo úplnou přestavbu zádi trupu. Íránské letectvo objednalo okolo 30 strojů, ale nakonec bylo postaveno jen šest až devět, které zřejmě ani nejsou ve službě.
V roce 2004 vzbudila pozornost další íránská stíhačka. Původně byla nazývána Azarakhsh‑2 či Saeqeh‑80. Dnes se označuje pouze Saeqeh (Hromoklín); číslovka 80 totiž ukazovala na íránský rok 1380 (v našem kalendáři 2001), kdy měla poprvé vzlétnout, ale kvůli zpoždění byl letopočet vypuštěn a Saeqeh byl zalétán až 30. května 2004. Vyvinul jej ústav MATSA (Středisko leteckých a elektronických technologií). Od F‑5E se na první pohled liší dvojitou svislou ocasní plochou podobnou F/A‑18. Prý má i nové motory s prvky agregátu TF30 z F‑14. Saeqeh se asi měl sériově vyrábět, ale patrně funguje jen jako demonstrátor. Pro úplnost lze dodat, že Írán vyvinul i lehký proudový cvičný typ Tazarve (Orel), jež byl popsán v ATM č. 7/2003.

Projekt M‑ATF a Shafaq
Nejznámějším íránským leteckým programem je Shafaq (Rozbřesk). Jde o lehký cvičný a bojový typ, který vyvíjí univerzita Malek Ashtar. Jeho původ sahá do poloviny 90. let, kdy Írán zakoupil design Integral (Viťaz 2000) z ruské konstrukční kanceláře OKB Muchamedov. Do projektu se pak zapojila firma Mikojan‑Gurjevič a íránsko‑ruský program obdržel název M‑ATF. Měl z něj vzejít moderní jednomotorový těsně nadzvukový letoun s určitými prvky obtížné zjistitelnosti. Na přelomu století však firma RSK MiG odstoupila, protože projekt považovala za neperspektivní. Írán se ale nevzdal a stále rozvíjí jednodušší verzi jménem Shafaq. Zdá se, že určitá ruská podpora stále existuje, o čemž svědčí zejména použití vystřelovací sedačky K‑36D, ruské elektroniky a pohonné jednotky RD‑33; zvažuje se však její náhrada místní kopií amerického J79. Shafaq je zhotoven hlavně z kompozitů a opatřen nátěrem pohlcujícím radarové paprsky.
Mají vzniknout tři varianty letounu Shafaq: dvoumístná cvičná, dvoumístná cvičně‑bojová a jednomístná bojová. Překvapení však přinesla íránská letecká výstava Kish Air Show 2005, na níž se objevil model letounu v atraktivním modrém zbarvení a s názvem M‑ATF. Od Shafaqu se odlišoval zejména šípovým křídlem, neboť Shafaq má křídlo rovné. Zmíněný model představoval jednomístný stroj, takže je možné, že M‑ATF je staronový název pro bojovou verzi typu Shafaq. Írán už předvedl i „prototyp“ Shafaqu, ale zjevně šlo jen o maketu ve skutečné velikosti. Prototyp by měl být připraven na první let snad v roce 2008.

Existuje Íránský lev?
V poslední době se hovoří o dalším projektu íránského letounu, který je znám jako F/B‑44 Iranian Lion. Zprávy o něm jsou ale značně rozporuplné a podle některých názorů jde jen o výtvory íránské propagandy. Projekt F/B‑44 údajně začal již na počátku devadesátých let s cílem vyvinout těžší typ, který by nakonec nahradil zastaralé F‑4 a později i F‑14. V roce 2001 již měly procházet letovými testy dva prototypy, avšak to se jeví jako krajně nepravděpodobné.
Pokud F/B‑44 opravdu existuje, pak je jeho základem typ YF‑17 Cobra. Jak je to možné? V roce 1974 americké letectvo sdělilo, že partnerem těžkého stíhače F‑15 bude lehčí General Dynamics YF‑16 Condor, pozdější F‑16 Fighting Falcon. Typ YF‑17 (P‑530) Cobra od firmy Northrop byl tedy poražen a až později se stal známým jako základ typu F/A‑18 Hornet. O YF‑17 ovšem projevil zájem íránský šáh Pahláví, který pak do něj investoval značné prostředky. A nedlouho před revolucí Northrop ještě stačil do Íránu odeslat kompletní dokumentaci YF‑17. Není divu, že nový režim o ni projevil zájem.
Podle íránských zdrojů je F/B‑44 v podstatě YF‑17 s některými prvky F‑14. Měl by mít například modifikaci jeho radaru AWG‑9 a měl by nést rakety AIM‑54 Phoenix. Jeho pohon zajišťují dva motory J79 z F‑4 nebo, což se zdá pravděpodobnější, dvě ruské jednotky RD‑33. Výkony stroje F/B‑44 mají být plně srovnatelné s F/A‑18 nebo MiG‑29. Zařazení do služby lze očekávat nejdříve po roce 2010. Nejasnosti obklopující F/B‑44 jsou příznačné pro celý íránský letecký průmysl, protože všechny oficiální údaje nutně podléhají mašinérii íránské propagandy. Technická úroveň země však rychle roste a je možné, že v oboru bojových letadel chystá islámská republika další překvapení.
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Íránské letecké zbraně
Írán vyrobil i řadu typů leteckých pum a protizemních řízených raket. Je to například bomba GBU‑67/9A Qadr o hmotnosti 907 kg nebo raketa AGM‑379/20 Zoobin s 340kg hlavicí. Obě zbraně mají televizní navádění. Na výstavách a přehlídkách se objevily též laserem nebo televizí naváděné rakety Sattar a Qased a dokonce i střela vzduch‑vzduch krátkého dosahu Fattar. Podle íránských pramenů existuje rovněž protizemní raketa Zulfiqar, která nese několik samostatně naváděných hlavic (!).
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