Nové íránské zbraně:
Realita, nebo propaganda?

Íránská státní média často zásobují svět informacemi o nových typech vojenské techniky, které jsou právě zaváděny do výzbroje. Jedná se opravdu o moderní a účinné zbraně, nebo jde jen o produkty propagandistické mašinérie islámského režimu?

Íránská islámská republika představuje z hlediska vojenské výbavy značně zajímavé téma. Má k dispozici vskutku pestrou skladbu starších zbraní z USA a Velké Británie, novějších typů od Ruska, Číny a Severní Koreje a také nemálo zbraní domácí výroby, byť ve většině případů jde o kopie, úpravy či kombinace zahraničních výrobků. Íránskému zbrojnímu průmyslu zaručeně nechybí talent pro „reverzní inženýrství“, improvizaci a vynalézavé spojování prvků, jež měly původně jiný účel. Dokazují to i zbraně, jež byly představeny v několika uplynulých měsících a vzbudily zájem také v západních médiích. Mnozí odborníci ale zaujímají skeptičtější postoje a upozorňují, že prezentování vojenské techniky tvoří významnou součást íránské propagandy a že oficiální údaje o ní se musejí brát s velkou rezervou.

Protilodní střely
Mezi nejobávanější íránské zbraně patří obsáhlý arzenál protilodních řízených střel, které jsou převážně výsledky kooperace Íránu s Čínou. Tuto těsnou vazbu potvrdil také fakt, že v březnu 2010 otevřela Čína v Teheránu továrnu na produkci raket Nasr-1, což je íránská úprava čínské střely C-704. Druhou lehkou protilodní střelou je Kosar (občas se píše i jako Kowsar), která je odvozena od čínské C-701; více o obou těchto zbraních najdete v minulém čísle ATM. Čínský původ mají také íránské těžké protilodní rakety. Základ zbraně Noor tvoří čínské typy C-801 a C-802 (íránská kopie C-801 se označuje také Tondar). Jedná se o dost rozměrnou zbraň (délka 6,5 m), která má dosah možná až 200 km. Lze ji vypouštět z plavidel a pozemních platforem a Íránci pro ni přizpůsobili i některé letouny (F-4E a Su-24MK) a vrtulníky (Mi-17). Ale zřejmě nejvýkonnější íránskou protilodní zbraní je Ra’ad, jež vychází z čínských raket HY-2 a HY-4, které jsou zase založeny na úspěšné ruské střele P-15 Termit. Původní verze mají dolet 95 km, kdežto nejmodernější nabízejí dle íránských pramenů dosah asi 360 km. Kromě střel čínského původu disponují Íránci také např. raketami Fajr-e-Darya, jež se vypouštějí z vrtulníků SH-3D a nejspíše představují zdokonalené kopie staré italské zbraně Sea Killer. Dosud se nepotvrdily spekulativní zprávy, že Íránci vlastní ruské nadzvukové protilodní střely Moskit a Jachont, ale dá se konstatovat, že už zvládli vypouštění raket z ponorek. Filmové záběry totiž prokazují, že nejméně jednou opravdu odpálili z ponořené ponorky protilodní střelu. Ta nese jméno Thaqeb a zřejmě jde o nějakou variantu střely Noor, resp. C-802.

Bojové letouny
V průběhu jara letošního roku Írán vydal několik zpráv o tom, že úspěšně vyzkoušel své první letadlo s charakteristikami obtížné zjistitelnosti, resp. jeho bezpilotní model. Stroj údajně nese název Sofreh Mahi (Rejnok) a jeho vlastnosti „stealth“ jsou výsledkem kombinace tvarování a materiálů. Na přehlídkách, jež se v dubnu a září konaly v Teheránu, se představily mj. modely dvou velmi progresivně působících dvoumotorových strojů, z nichž jeden měl lichoběžníkové křídlo, motýlkové ocasní plochy a sací otvor na hřbetě, kdežto druhý letoun byl vyřešený jako deltakřídlo s dvojicí kormidel a sacími otvory vespod (možná se má jednat o stroj bez osádky, jelikož na jedné z maket nebyla rozlišitelná kabina). Je ale velkou otázkou, zda takové modely odpovídají reálným schopnostem íránského leteckého průmyslu, neboť prokazatelně vyrobené a otestované letouny (resp. takové, jejichž existence je potvrzena fotografiemi) se pohybují na podstatně nižší úrovni. Írán dnes zřejmě zvládá malosériovou produkci dvou bojových letadel, jež představují upravené kopie amerického typu F-5E/F Tiger II a jsou známa jako Azarakhsh (Blesk) a Saeqeh (Hrom). Íránské letectvo nedávno získalo i svůj první bezpilotní bojový stroj Karrar (Posel smrti). Údajně dosahuje rychlosti 900 km/h a dopraví dvě pumy po 113 kg nebo jednu bombu o váze 203 kg. Podle jeho vzhledu se dá usoudit, že Karrar vychází z technologií rychlých terčových či dálkových průzkumných letounů, jako jsou stroje ruské značky Tupolev (např. Tu-143 Rejs) nebo americký Ryan Firebee.

Další letadla
Írán už řadu let produkuje též bezpilotní průzkumná letadla s vrtulovým pohonem, známé jsou např. typy Ababil, Mohajer či Sahand; prvně uvedený typ byl prokazatelně dodán i libanonské organizaci Hizballáh, která tyto letouny někdy vysílá nad Izrael. U stroje Mohajer jistě stojí za zmínku, že byl pokusně upraven také na bojový, když byly pod křídlo umístěny závěsníky pro šestici střel z pancéřovek RPG-7. Íránci vlastní též několik typů terčových bezpilotních letadel s pohonem vrtulovým i proudovým (ty druhé nemohou zapřít příbuznost s americkým strojem MQM-107 Streaker) a také speciální bezpilotní protiradarové letouny, jež vyhlížejí jako kopie jihoafrického typu Lark. Mezi čerstvé novinky patří malý dálkově řízený vrtulník Gazal, který ale více než co jiného připomíná dětskou hračku. Z dalších létajících prostředků je určitě třeba jmenovat dvoumístné vírníky, které provozuje íránská policie a Revoluční gardy. Některé jsou nejspíše opatřené i lehkou výzbrojí, což zavdalo příčinu k poznámkám, že se Íránci inspirovali strojem „Little Nellie“ z jednoho z filmů s agentem Jamesem Bondem. Jiný nezvyklý vzdušný stroj íránských ozbrojených složek představuje „létající člun“ Bavar-2. Jde o malý ekranoplán (tj. prostředek využívající dynamický přízemní efekt), jenž byl zkoušen a představen už v roce 2006, ovšem až v září 2010 se první tři eskadry sériových kusů dostaly do služby. Bavar-2 má údajně sloužit především pro průzkum, k čemuž nese denní i noční kamery, je ovšem vybaven také kulometem a mohl by nést i řízené střely. Podle Íránců je „obtížně zjistitelný“, avšak jeho jednoduchá konstrukce toto tvrzení příliš nepodporuje.

Protivzdušná obrana
Írán disponuje poměrně hustou sítí protivzdušné obrany a jeho zbrojní průmysl vyrábí několik protivzdušných raketových komplexů, zpravidla opět upravených kopií zahraničních typů. Jde např. o systém Mersad se střelami Shahin, což je obměna starších amerických raket MIM-23B Improved HAWK. Íránci upravili pro odpalování z pozemních ramp též námořní protivzdušné rakety Standard SM-1, jež vyrábějí pod označením Fajr. Svého času se mluvilo i o speciálním systému, který byl vyvinut proti vrtulníkům Apache. Podle záběrů je to nějaká úprava 122mm raketometu, který odpaluje rychlé neřízené střely ze dvojice čtyřhlavňových raketnic, ovšem o reálné účinnosti takové zbraně se dost pochybuje. Jednoznačně největší obavy ale samozřejmě budí ruské komplety S-300PMU-2 Favorit. Teherán a Moskva podepsaly v roce 2007 kontrakt na jejich dodávku, avšak Rusko ji několikrát odložilo pro „technické potíže“ a nyní už ji úplně odmítá kvůli embargu OSN. Ve skutečnosti Moskva zřejmě vyhověla naléhání Izraele, jenž se velice snažil dodávce zabránit. Írán na počátku srpna oznámil, že už koupil dva starší systémy S-300PT od Běloruska a další dva od „nejmenovaného dodavatele“, což však Minsk i Moskva okamžitě popřely. Navíc Íránci tvrdí, že vyvinuli vlastní komplex s výkony na úrovni S-300, a na dubnové přehlídce předvedli cosi, co S-300 dost připomíná, avšak podle názoru expertů jde o pouhé makety. Ostatně něco podobného se soudí i o dalších íránských zbraních, které bývají mnohdy používány pro bombastickou propagandu, byť možná vůbec nejsou schopné reálného nasazení. Rozhodně by se nejednalo o první případ, kdy by totalitní režim použil tuto strategii, aby zakryl své slabiny a vytvořil dojem velké síly.
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