Íránské vojenské vrtulníky

Íránci platí za skutečné mistry v kopírování, vylepšování nebo kombinování zahraniční techniky. Důkazem může být široká škála typů vojenských vrtulníků, které vycházejí z amerických vzorů, ale obsahují i originální íránské prvky.

Produkty íránského zbrojního průmyslu se nezřídka objevují na předních stránkách novin a časopisů. Dlouhodobým tématem jsou balistické rakety a často se hovoří také o íránských bojových letounech, jako je v loňském roce představený Saeqeh. Je však známo, že letecký průmysl Íránu produkuje rovněž několik typů vojenských i civilních vrtulníků. Většinu tvoří kopie starších amerických strojů, avšak objevily se též helikoptéry, které už mají skutečně íránský původ.

Bell 214A pro íránského šáha
Kořeny íránského vrtulníkového průmyslu sahají do 70. let, kdy byl Írán vedený šáhem Pahlávím spojencem USA. Írán patřil mezi nejlepší zákazníky společnosti Bell Helicopter, od níž kupoval úspěšné vrtulníky Bell Model 205 (UH‑1 Iroqouis). Počátkem 70. let zahájil Bell spolu s íránskými inženýry vývoj nové obměny tohoto stroje speciálně pro Írán. Původní motor s výkonem asi 1040 kW nahradil nový agregát LTC4B‑8D s dvojnásobným výkonem, takže se podstatně zvýšila rychlost i nosnost. Vrtulník dostal označení Bell 214A a byl vyráběn od roku 1975. Získal několik rekordů včetně ustáleného letu ve výšce 9010 m.
Speciálně pro Írán byla vyvinuta také vyhledávací a záchranná verze nazvaná Bell 214C. Následoval vývoj dvoumotorové obměny Bell 214ST (Super Transporter) se dvěma jednotkami o výkonu po 1210 kW. Prototyp vzlétl v roce 1977 a dodávky měly začít roku 1980. V roce 1979 však došlo v Íránu k islámské revoluci, šáh byl svržen a na jeho místo nastoupil fundamentalistický režim s ostře protiamerickou orientací. To ovšem znamenalo přerušení dodávek náhradních dílů. Během 80. let musel Írán čelit velkým problémům s údržbou letectva.
Situace se začala poněkud zlepšovat po roce 1989, kdy se stal prezidentem umírněný Ali Akbar Rasfandžání. Země začala jevit určité tendence k liberalizaci a obnovila se část ekonomických kontaktů se Západem. V průběhu 90. let tak íránský vrtulníkový průmysl vedl jednání s italským výrobcem vrtulníků Agusta, jež produkuje licenční kopie některých strojů značky Bell. Italové prodali Íránu nejen menší počet vrtulníků, ale dost možná také výrobní dokumentaci a část technologií, což pak Íránu umožnilo začít vyrábět vlastní kopie. Bell na to zareagoval mezinárodní žalobou proti Íránu.

PANHA Shabaviz 2-75
Jaký je současný stav íránského vrtulníkového průmyslu? Podle zveřejněných informací lze soudit, že Írán produkuje vylepšené kopie nejméně dvou typů amerických vrtulníků a rovněž vyvinul několik nových typů, jež však v různé míře využívají americké komponenty. Hlavním podnikem íránského vrtulníkového průmyslu je značka Iranian Helicopter Support and Renewal Company, pro níž se však běžně používá zkratka PANHA. Ve vývoji a produkci letadel s rotující nosnou plochou se angažuje i Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA), což je vůbec největší íránský letecký podnik. A konečně je nutno uvést letecký závod Shahed, řízený íránskými Revolučními gardami.
Společnost PANHA byla založena na bázi servisních dílen, které si v Íránu za vlády šáha zřídila firma Bell. Sehrála důležitou roli při dodávkách vrtulníků Agusta, jež se částečně montovaly v Íránu. Postupně získala zkušenosti, díky nimž mohla zahájit výrobu vlastních obměn těchto helikoptér. V roce 1998 sdělila, že postavila první exemplář vrtulníku Shabaviz 2‑75 (v češtině „sova“). Evidentně jde o kombinaci typu Bell 205 (resp. Agusta AB.205) s prvky typů 212 a 214C. Sériová výroba byla spuštěna patrně roku 2002 a Shabaviz 2‑75 nyní slouží v íránské armádě, námořnictvu a Revolučních gardách. Údajně může nést též lehkou výzbroj. Námořní verze může sloužit pro vysazování potápěčů či vyhledávací a záchranné akce. Objevily se i zprávy, že vznikla speciální protiponorková verze, snad nějak příbuzná s italským strojem Agusta AB.212ASW.

PANHA Model 2061 a 2091
Kromě vrtulníků AB.205 dodala Itálie do Íránu také menší počet lehkých víceúčelových helikoptér AB.206, což je italská kopie amerického stroje Bell 206 JetRanger neboli OH‑58 Kiowa. Také tento typ dokázala firma PANHA zkopírovat pod označením Model 2061. Írán pravděpodobně není schopen vyrábět kopie pohonných jednotek, takže motory kupuje od některých západních zemí, mj. Velké Británie nebo Kanady. Embargo na Írán se totiž vztahuje na vojenský materiál, avšak letecké motory lze nakupovat jako zboží plně civilního charakteru.
Dalším zajímavým projektem značky PANHA je Model 2091, což je modernizace bitevních helikoptér AH‑1J Sea Cobra. Existují též spekulace, že se Írán pokouší vyrábět i kopie tohoto typu, ale to se nezdá jako příliš pravděpodobné. Model 2091 je výsledkem spolupráce firmy PANHA s továrnou HESA. Na pohled se odlišuje novým krytem kokpitu, který není zaoblený jako u standardních AH‑1J, nýbrž hranatý, takže se podobá starším armádním verzím vrtulníku Cobra, např. AH‑1F.
V předním kokpitu, kde sedí střelec, je instalován víceúčelový plochý displej. Dokáže zobrazovat údaje o motorech a navigaci, ale protože se nachází na místě, kde původně byla zobrazovací jednotka zaměřovače M65 pro protitankové řízené rakety TOW, dá se předpokládat, že může sloužit i jako střelecký. Modernizace zahrnuje i instalaci terminálu družicové navigace GPS, nového radarového výškoměru a radarového varovného přijímače. Údajně se počítá také s nahrazením zaměřovače M65 novým infračerveným čidlem, které by umožnilo boj v noci. Modernizačním projektem 2091 má projít většina íránských AH‑1J.

Série Shahed a Zafar 300
Jestliže firma PANHA produkuje převážně kopie amerických typů, závod Shahed se rozhodl použít jejich prvky pro stavbu nového vrtulníku. V roce 1999 byl zalétán jeho prototyp jménem Shahed X‑5 a od té doby bylo představeno několik odlišných verzí jako Shahed 274 a Shahed 278. Nezapřou sice příbuznost s vrtulníky Bell 206, ale přece jen se vyznačují mnoha odlišnostmi včetně zaoblenějších tvarů trupu. Pohon strojů řady Shahed zajišťují britské motory Rolls‑Royce. Na základě typu Shahed 278 vznikla vojenská průzkumná verze OH‑78 vyzbrojená 7,62mm kulometem pod trupem a dvěma raketnicemi se 70mm neřízenými raketami. V její výbavě nechybí ani televizní a infračervený senzor. V plánu je údajně i výroba větší verze Shahed 478 se čtyřlistým rotorem a nosností zbraní až 1000 kg.
Pravděpodobně nejzajímavějším íránským vrtulníkem je ale lehký bitevní a průzkumný typ Zafar 300 od firmy Sayedo Shohada. Jde o originální kombinaci stroje Bell 206 a bitevníku AH‑1 Cobra. V podstatě je to pohonná soustava a zadní a spodní část draku modelu 206, k níž je připojena příď podobná typu AH‑1. Celkově je trup užší a štíhlejší. Pod přídí se nachází malá střelecká věžička se 7,62mm šestihlavňovým kulometem GAU‑2B/A Minigun a k bokům jsou připojeny dva závěsníky. Ty mohou nést kontejnery s kulomety nebo kanony, raketnice se 70mm neřízenými raketami a možná nějaký typ protitankových řízených střel. Zdá se však, že Zafar 300 není sériově vyráběn. Jeho pozoruhodná konstrukce ale v každém případě ukazuje na technickou vynalézavost Íránců a naznačuje, že vrtulníkový průmysl islámské republiky by mohl mít v záloze ještě nejedno překvapení.
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TTD vrtulníku Zafar 300
Průměr rotoru
10,77 m
Délka trupu
9,5 m
Celková výška
2,92 m
Prázdná hmotnost
758 kg
Max. hmotnost
1300 kg
Max. rychlost
240 km/h
Bojový dolet
608 km
Praktický dostup
4115 m
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