Íránské raketové novinky:
Naváděné hlavice a podzemní úkryty

V říjnu 2015 přinesly íránské tiskové agentury další novinky z oboru balistických raket. Došlo k testu nové střely Emad nesoucí manévrující hlavici a veřejnost mohla poprvé vidět podzemní tunely, v nichž se íránské rakety ukrývají. Stále je však nutno mít na paměti, že zde nejde jen o technický pokrok, ale i o mediální propagandu.

Orientace v íránské vojenské technice rozhodně nepředstavuje snadný úkol. Média jsou někdy takřka zavalena bombastickými zprávami o nových typech zbraní, jeden název se používá pro několik zcela nesouvisejících typů a naopak evidentně jeden typ bývá prezentován opakovaně pod různými jmény. Týká se to i balistických raket středního dosahu, jichž Írán zřejmě vlastní rozsáhlé spektrum, ovšem podrobných a spolehlivých informací je stále nedostatek. Do tohoto spektra nedávno přibyl nový typ jménem Emad, který se údajně vyznačuje novým naváděním, a Írán se pochlubil i podzemními úkryty pro své rakety.

Korejské kořeny íránských raket
Tématu íránských balistických střel jsme se v ATM věnovali už nejednou, avšak i přesto bude vhodné připomenout jejich genezi a zpřesnit nebo rozšířit některé údaje. Počátky vývoje raket řady Šaháb (anglická transkripce Shahab, v češtině „Meteor“) sahají do 80. let, kdy Írán získal podporu z KLDR. Výměnou za dodávky ropy obdržel technologie jejích raket Hwasong, které jsou založeny na známé sovětské zbrani R-17 Elbrus (Scud-B), a následně začal vyrábět střely Hwasong-5 (Scud-B; max. dosah 300 km) a Hwasong-6 (Scud-C; dosah asi 700 km), jimž dal názvy Šaháb-1 a Šaháb-2. Někdy v 80. letech provedli Severokorejci další důležitý krok, když zvětšili kapalinový motor střely Scud/Hwasong a potom samozřejmě i celý průměr těla, a sice z 0,88 m na 1,25 m. Vznikla raketa středního dosahu Nodong-1, jež byla poprvé spatřena roku 1990 a jejíž max. dolet se odhaduje na nejméně 1000 km, u pozdějších variant patrně i 1500 či 2000 km. Konstrukce této střely byla poskytnuta Pákistánu, od něhož KLDR výměnou získala nukleární technologie, a opět také Íránu výměnou za ropu. V Íránu obdržela nová střela jméno Šaháb-3 a poprvé byla spatřena roku 1998, ale posléze se objevovaly další verze. Samozřejmě se staly vděčným materiálem pro íránskou propagandu, ale spolehlivých a přesných informací je nedostatek, což přiživuje různé spekulace. Kombinaci panického přeceňování a pohrdavého podceňování íránských raket jsme koneckonců mohli vidět také u nás v době debat o umístění amerického radaru v Brdech. Nepochybné ovšem je, že vývoj v Íránu od té doby pokročil, což v říjnu 2015 demonstrovala zkouška nové střely Emad. Sám název ovšem nehraje moc velkou roli, protože íránské rakety bývají opakovaně představovány pod nejrůznějšími jmény, a proto je důležitější přesně analyzovat tvary a rozměry raket.

Nové designy naváděných hlavic
Na základě těchto analýz je možno konstatovat, že Írán už vytvořil minimálně deset typů raket středního dosahu s průměrem těla 1,25 m, které se odlišují délkou, rozměry kormidel či typem hlavice (resp. návratového tělesa). Původní Šaháb-3 nese obyčejnou kuželovou hlavici a dá se předpokládat, že navádění funguje podobně jako u raket řady Scud, tedy že v počáteční fázi je jednostupňová raketa korigována inerciálně, ale po spotřebování kapalného paliva se odděluje hlavice, která poté pokračuje k cíli po prosté balistické křivce. Na pozdějších modelech rakety Šaháb-3 a na střelách série Ghadr („Síla“), jež mají menší kormidla, se ovšem objevila odlišná návratová tělesa, jež mají tvar lahve, resp. jsou složena ze dvou nebo tří kuželových sekcí, což jim potom u západních expertů získalo pracovní názvy BRV a TRV (Bi-conic, resp. Tri-conic Reentry Vehicle). Tvar nových těles naznačuje úsilí posunout těžiště dopředu a střed působení aerodynamických sil dozadu, což zvyšuje stabilitu a ovladatelnost, ačkoli samozřejmě za cenu zmenšení nosnosti; ta původně činila zřejmě přes 1200 kg, avšak u nových hlavic se odhaduje na max. 700 kg. V každém případě se ale předpokládá, že tyto rakety mají delší dosah (možná i přes 2000 km) a jednoduché koncové navádění, nejspíše kombinaci inerciálního a satelitního systému. To pochopitelně vyžaduje schopnost alespoň omezeného manévrování, jež by mohly zajistit plynové trysky v základně oněch kuželů. Úvahu, že Írán zvládá technologie plynových trysek, podporují menší kormidla střel Ghadr, jejichž funkci můžou napomáhat právě plynové trysky, a možná i test další rakety Emad („Pilíř“). Ta byla vypuštěna 10. října 2015 a má zcela nové návratové těleso. To dostalo pracovní název GRV (Guided Reentry Vehicle) a vyznačuje se čtveřicí malých kormidel a zřejmě i malými tryskami. Dle oficiálního prohlášení je to první íránská střela, která je naváděna po celou dobu letu k cíli.

Spekulace o pohonných systémech
Kromě navádění však vzbuzuje velké diskuse i téma pohonu íránských raket. Střely Šaháb-3 a Ghadr jsou nepochybně jednostupňové rakety s motory na kapalné palivo, v zásadě asi shodné s tím v raketách Scud; jde tudíž o asymetrický dimetylhydrazin (UDMH) a jako okysličovadlo slouží směs AK-27 (84 % kyseliny dusičné, 13 % oxidu dusičitého a zbytek voda). Již řadu let se ale objevuje tvrzení, že Írán zvládnul také technologie motorů na tuhé palivo a že střely, jež byly prezentovány pod názvy Sejjil (Sedžíl) a Ashoura (Ašúra) již takové agregáty mají, popř. že jde o dvoustupňové rakety s jedním stupněm na palivo kapalné a s druhým na tuhé. Faktem je, že raketa jménem Sejjil takový dojem aspoň částečně vzbuzuje, spolehlivý důkaz o tom, že Írán již zbraně na pevná paliva úspěšně vyrobil a odzkoušel, ale zatím neexistuje. Pokud by se mu to však podařilo, nepochybně by to znamenalo velký posun, protože rakety by bylo možno vypustit daleko rychleji než ty, které je nutno před odpálením natankovat. Kromě toho je však dost možné, že střely řady Ghadr využívají odolnější materiály, které umožňují dlouhodobější skladování kapalných paliv (tzv. předplněné motory), což by také přinášelo výhodu. Zajímavá jsou také vypouštěcí zařízení, protože v tomto oboru Írán postupuje jinou cestu než KLDR. Ta pro střely řady Nodong využívá samohybná zařízení, jež zjevně vznikla prodloužením těch na šasi MAZ-543, která se používají i pro rakety Scud. Írán ovšem vsadil na návěsy se sedlovými tahači, z nichž některé jsou pravděpodobně maskované jako obyčejné nákladní kamiony, a tak je v běžném silničním provozu nelze dost dobře rozpoznat. Navíc Írán investoval spoustu sil a času do budování sítě podzemních úkrytů, které propaganda označuje jako „raketová města“ a kde by (údajně) měly být skladovány i stovky raket.

Analyzování podzemních úkrytů
O těchto úkrytech se hovoří už dlouhou dobu, ale teprve 14. října 2015 poskytla íránská média jejich první filmové a fotografické záběry. Podle oficiálních tvrzení jsou tyto úkryty ražené do hloubky až 500 m, což samo o sobě určitě není nemožné, úkryt na oněch záběrech však patrně tak hluboko umístěný není, jelikož analytici si okamžitě povšimli chybějící ventilace, která by v hloubce stovek metrů nepochybně musela být přítomna. Předvedený úkryt je dosti rozměrný a záběry zachytily celkem osm tažených odpalovacích zařízení pro rakety série Ghadr nesoucí hlavice typu TRV. Zachycený personál čítal celkově asi 130 mužů a kromě hlavního tunelu se v záběrech daly zaznamenat rovněž další tunely vyražené obvykle směrem do stran; tam by se mohla nacházet různá pomocná technika. Každopádně se ale zdá, že přinejmenším tento úkryt slouží „jen“ ke skladování a přípravě raket (zejména tankování paliva), nikoli pro odpalování, jelikož nebyly patrné žádné vypouštěcí šachty (a pokud by byl pravdivý údaj o hloubce stovek metrů, pak by vypouštění přímo z úkrytu v takové hloubce stejně nebylo možné). Zatím se tak dá soudit, že se ukryty pro balistické rakety nacházejí v členitém terénu, kde úpatí hor a kopců umožňují vytvořit velký počet vstupů a výstupů. Připravená a natankovaná střela tak může být poměrně rychle přesunuta ven z tunelu, vztyčena a odpálena. V případě umístění těchto tunelů v menších hloubkách by bylo možné provést odpálení též z podzemí, kdyby byly na vhodných místech vybudovány šachty, resp. „vypouštěcí okna“. Otázka ale samozřejmě zní, jak rozsáhlá a vyspělá ona íránská síť „raketových měst“ ve skutečnosti je. Propaganda Teheránu nesporně tvrdě pracuje a její produkty je třeba hodnotit skepticky, zajisté by ale nebylo moudré všechny její zprávy odmítat jako výmysly. Íránské raketové technologie zaznamenaly nesporný pokrok a jejich další vývoj je třeba důkladně a kriticky sledovat.
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Dostřel, nosnost a konstrukční limity
Z Íránu již nejednou přišla oficiální prohlášení o maximálním doletu jeho střel, jenž by údajně měl přesahovat 2000 km, a některé odhady hovoří o tom, že nejvýkonnější zbraně série Ghadr (případně střely na pevné palivo Sejjil) mohou mít dosah až 2500 km. Přestože je to technicky zřejmě (samo o sobě) možné, nesmí se zapomínat, že toto zvyšování dostřelu se děje převážně na úkor maximální nosnosti, resp. hmotnosti bojové hlavice. A jestliže rakety nesou i koncové navádění, tak jeho prvky samozřejmě „spotřebují“ další část nosnosti. Onen údajný maximální dostřel tedy připadá v úvahu patrně jenom při použití bojové hlavice obsahující několika málo stovek kilogramů (a rozhodně ne cca 1200 kg, což by měla být teoretická maximální nosnost). Proměnlivá délka střel řad Šaháb-3 a Ghadr sice naznačuje, že Írán trochu prodloužil palivové nádrže, což ale logicky nelze provádět neomezeně, jelikož by se tím narušilo vyvážení střely a záhy by se narazilo i na pevnostní limity konstrukce. Další cestu ke zvětšování dostřelu nabízí výkonnější palivo či modernizace motoru, i v tomto případě by se však zanedlouho dospělo na hranice možností pohonného systému, což by zákonitě snížilo spolehlivost. Každopádně platí, že každá základní konstrukce má jisté nepřekročitelné meze, a je vysoce pravděpodobné, že se Írán nachází již dost blízko těchto mezí. Kdyby chtěl získat zbraně s výrazně větším dosahem, mohl by sáhnout k využití svých dvoustupňových kosmických raket Safir a Kavoshagar, které by se (teoreticky) daly přestavět na rakety delšího středního doletu (cca 4000 až 5000 km), ale spolehlivý důkaz o takovém projektu zatím neexistuje.
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