Íránské tanky

Výzbroj íránských tankových jednotek je pozoruhodně pestrá. Z éry šáha pocházejí americké a britské typy, kdežto v období islámské republiky se hlavními dodavateli staly Čína a Rusko; kromě toho bylo za irácko-íránské války ukořistěno nemálo obrněnců z výzbroje Iráku a jistý počet tanků dodal paradoxně i Izrael. Írán dnes produkuje kopie některých zahraničních typů, provádí jejich úpravy a modernizace a patrně vyrábí i vlastní tanky, ačkoliv i ty ve velké míře využívají zahraniční prvky a technologie.

Patton, Chieftain a Shir
Během vlády šáha Pahlávího se Írán řadil mezi nejlepší spojence USA a Velké Británie, takže měl přístup i k nejmodernější vojenské technice západní výroby. Američané zásobovali Íránce mj. tanky série Patton, tj. typy M47, M48 a M60. Postupně docházelo i k modernizaci starších provedení, během které byly 90mm kanony nahrazeny zbraněmi ráže 105 mm a místo motorů benzínových byly instalovány agregáty dieselové. Na počátku války s Irákem měl Írán zhruba 400 tanků M47 a M48 a 460 tanků M60A1.
Spojené království dodalo Íránu především své tehdy nejlepší vyráběné tanky Chieftain Mk 5. Šlo o zhruba 700 kusů bojových, ženijních a vyprošťovacích tanků, jež technicky odpovídaly standardu vozidel tehdejší britské armády, a dále 187 tanků zdokonalené verze Mk 5/3P, která se vyznačovala výkonnějším motorem a modernějším systémem řízení palby. Írán byl zdaleka největším zahraničním uživatelem tanků Chieftain a tyto tanky ve své době představovaly asi nejlepší obrněná bojová vozidla na celém Středním Východě. Jejich 120mm drážkovaná děla L11A5 mohla probít pancíř jakéhokoli tanku na světě.
O významu, který Velká Británie přikládala dodávkám zbraní pro Írán, svědčí i skutečnost, že v roce 1974 obdržela zbrojovka Royal Ordnance Leeds pokyn od britské vlády, aby připravila dva nové modely tanků speciálně pro šáha. Program dostal označení Shir. Írán si objednal 125 tanků Shir 1 a 1225 (!) vozidel Shir 2. Typ Shir 1 představoval v podstatě poslední produkční variantu tanku Chieftain a měl nový motor i systém řízení palby. V zásadě šlo o „přechodový typ“ mezi sérií Chieftain a tankem nové konstrukce Shir 2, se kterým se Shir 1 shodoval právě jen motorem a systémem řízení palby. Nová islámská vláda vzešlá z revoluce v roce 1979 ale celou objednávku odřekla. Oba nové typy se však uplatnily; upravená vozidla Shir 1 koupilo Jordánsko pod názvem Khalid a Shir 2 se stal základem nového vozidla pro britskou armádu. Tento obrněnec dnes známe pod jménem Challenger.

Irácko-íránská válka
Když roku 1980 propukl ozbrojený konflikt Íránské islámské republiky a Irácké republiky, na obou stranách stály velmi silně vyzbrojené tankové útvary. Írán měl k dispozici přibližně 860 tanků rodiny Patton a téměř 900 tanků Chieftain, zatímco Irák se mohl pochlubit víc než 2000 obrněnci sovětské výroby T-54, T-55 a T-62. O úpornosti tankových bitev svědčí mj. fakt, že jen v prvním roce války ztratila každá země po 250-300 tancích. Zásadní rozdíl však spočíval v tom, že Irák se těšil podpoře výrazné většiny světa (včetně SSSR, USA a západoevropských zemí), kdežto podpora Íránu byla podstatně skromnější.
V íránské armádě se ovšem nečekaně objevily i sovětské tanky T-54, T-55 a T-62. Nejednalo se však jen o vozidla ukořistěná Iráčanům, protože (ačkoli to z dnešního hlediska působí dost paradoxně) Írán získal tyto obrněnce také od Izraele. Židovský stát ve vítězných válkách proti arabským zemím v letech 1967 a 1973 ukořistil několik stovek tanků T-54, T-55 a T-62, které modernizoval a zařadil do výzbroje pod označeními Tiran 4, 5 a 6. Část těchto obrněnců byla přezbrojena americkými 105mm kanony M68. Izraelci tehdy chápali jako hlavní hrozbu Irák, takže padlo pragmatické rozhodnutí tajně podporovat Írán, a to i přes ostře fundamentalistický charakter teheránského režimu. Izrael zajistil nejen naléhavě potřebné náhradní díly pro tanky Patton, ale dodal rovněž určitý počet vozidel Tiran.
Významnými zdroji dodávek zbraní pro Írán se staly Čína a KLDR. Ačkoli v této souvislosti se nejčastěji hovoří o balistických raketách Scud, prodaly obě země Íránu také velké množství dalších druhů zbraní. Mezi nimi nechyběly ani obrněnci Type 59, což je modifikovaná čínská kopie sovětského vozidla T-55. Je ovšem nutno dodat, že čínská exportní politika vůči oběma válčícím stranám byla neobyčejně zajímavá, protože Čína běžně posílala velké zásilky zbraní za miliardy dolarů jak do Íránu, tak do Iráku.

Licence a modernizace
Nedlouho po skončení irácko-íránské války skončila i válka studená a Irán začal prohlubovat své vztahy s Ruskem. Jedním z projevů tohoto účelového spojenectví bylo zakoupení ruských tanků T-72S a poté i získání licence na jejich sériovou výrobu v Íránu. Tuto produkci vesměs obstarávají zbrojovky sdružené v korporaci Defense Industries Organization a íránská armáda provozuje řádově stovky tanků tohoto typu. Objevily se i zprávy, že Írán má zájem o pořízení modernějších ruských tanků T-80 či T-90, ale není známo, že by byla v tomto smyslu opravdu uzavřena nějaká smlouva. Známo však je, že Rusko dodává Íránu komponenty pro komplexní modernizaci T-72S na úroveň blížící se verzi T-72M.
Íránské zbrojní závody se zabývají i rozsáhlou modernizací tanků T-54, T-55 a Type 59; není zcela vyloučeno, že určitou dobu vyráběly i jejich kopie, ale vzhledem k výrobě modernějšího tanku T-72S se to nezdá příliš pravděpodobné. V souvislosti s modernizací starších obrněnců objevují označení T-55Z, T-72Z, Type 72Z a Safir-74, což je však poněkud matoucí, protože názvy s číslovkou 72 budí dojem, že by se měly vztahovat k ruskému T-72, ale nejspíše jde o označení modernizovaných T-54, T-55 nebo Type 59. Část tanků má místní kopie 105mm děl M68 (pravděpodobně získané z izraelských tanků Tiran) a modernější komplexy řízení palby. Původní motory V-54 s výkonem 385 kW byly nahrazeny moderními pohonnými jednotkami V-46 o výkonu 578 kW; tento typ agregátu byl převzat z ruských T-72. Motor, převodovka a ostatní pohonné systémy jsou konstruovány jako jediný kompaktní blok, tzv. power-pack, což usnadňuje výměnu a opravy v polních podmínkách.
Název Safir-74 se vztahuje k dynamické ochraně, kterou Írán vyvinul ve spolupráci s Ruskem a kterou montuje na zmíněné ruské a čínské tanky; někdy se jméno Safir-74 používá nejen pro samotný pancíř, ale i pro jím vybavené obrněnce. Modernizovány však byly nejenom ruské a čínské tanky, ale i vozidla Chieftain. Mají označení Mobarez a vyznačují se novým pancířem na bocích korby, výkonnějším motorem a modernějšími přístroji. Írán dokonce prohlašuje, že sériově vyrábí kopie tanků Chieftain přímo na úrovni Mobarez.

Záhadný Zulfiqar
Technický pokrok Íránu zdánlivě nejvíce potvrzují tanky domácí konstrukce Zulfiqar (někdy psáno jako Zolfaqar). První z nich byl vyroben v roce 1993 a světu se předvedl o rok později. Sériová výroba údajně začala v roce 1997. Nový obrněnec evidentně kombinuje některé prvky zahraničních typů, které Írán používá. Podvozek se poněkud podobá americké řadě Patton, ale charakteristická hranatá věž je zcela nová. Íránské prameny uvádějí, že tank váží 40 tun a jeho nejvyšší rychlost se blíží 70 km/h. Zprávy o pohonu jsou rozporné a uvádějí se různé agregáty s výkony od 578 do 740 kW. Výzbroj tvoří 125mm dělo s automatickým nabíjením, koaxiální 7,62mm kulomet ve věži a dálkově řízený 12,7mm kulomet na stropě věže. Tank má údajně i ochranu proti zbraním hromadného ničení.
Nejistota informací o tanku Zulfiqar je znásobena tím, že se objevily rovněž dost odlišné typy označované jako Zulfiqar 2 a Zulfiqar 3. Obrněnec Zulfiqar 2, který je znám od roku 1997, se na první pohled liší sedmým párem pojezdových kol a jinak tvarovanou korbou. V roce 2003 se předvedl typ Zulfiqar 3, jehož tvary bočního pancíře a věže poněkud připomínají americký Abrams. Objevily se odvážné spekulace, že Írán snad někde mohl získat tento populární stroj a že Zulfiqar 3 je do určité míry „imitací“ Abramsu, ovšem to se nezdá jako věrohodné. Navíc není jasné, co vlastně projekt Zulfiqar představuje, protože tyto tanky se objevují zatím jen na přehlídkách či v propagandistických záběrech, avšak nikdy nebyl viděn jejich větší počet, což značně zpochybňuje zprávy o sériové produkci. A nový Zulfiqar 3 byl zatím pozorován pouze na taženém podvalníku, nikdy při jízdě vlastní silou. Mnoho analytiků proto usuzuje, že tanky Zulfiqar fungují spíše jako technologické demonstrátory.
V roce 2006 se objevily zprávy o zcela novém tanku Chomejni, jehož prototyp už Írán údajně zkouší. Podle popisu a kreseb se mělo jednat o vysoce pokročilé vozidlo 4. generace na úrovni nejmodernějších západních a ruských obrněnců. Záhy se však ukázalo, že šlo pouze o výmysl místních novin. Íránská mediální propaganda, která pochopitelně vždycky nadsazuje kvalitu i kvantitu domácí vojenské techniky, je sice hlavním zdrojem údajů o íránských tancích, ovšem zároveň je i hlavní příčinou spornosti těchto údajů.
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