Íránský arzenál (1):
Unikáty a kuriozity z pozemních sil

Islámská republika Írán často pořádá velkolepé vojenské přehlídky, na kterých světu předvádí produkty svého zbrojního průmyslu. Ačkoli se někdy jedná spíše o propagandistické fabrikáty, v každém případě nelze Íráncům upřít schopnost kopírovat či zajímavě kombinovat zahraniční vzory techniky a vytvářet i některé originální konstrukce.

Mezi obvyklé příležitosti pro vojenské přehlídky v Íránu náleží mj. Den ozbrojených sil, který připadá na 18. dubna. Ani letos tomu nebylo jinak a islamistický režim předvedl pestrou škálu pozemní, letecké i námořní techniky. Předchozí režim šáha kupoval především zbraně z USA, Velké Británie a Francie, po převzetí vlády šíitskými fundamentalisty se však přeorientoval na jiné dodavatele. Zpočátku to byla Čína a od 90. let získával Teherán stále větší počty techniky i z Ruské federace. Navíc byl v islámské republice vytvořen domácí zbrojní průmysl, který na začátku jenom kopíroval metodou „reverzního inženýrství“, potom však začal zahraniční typy vylepšovat a kombinovat a nakonec dospěl i k vývoji vlastní techniky. Oficiální íránská média neustále informují o nových typech zbraní, v nichž se lze občas jen obtížně orientovat. Mnoho z nich má navíc zřejmě jen propagandistický účel a slouží právě jen pro přehlídky. V několika článcích v ATM jsme už přinesli informace o podobných výrobcích, naposledy v čísle 6/2015. Dnes vám předkládáme další fotografie z letošní přehlídky konané na Den ozbrojených sil, jež zachycují některé typy vozidel a raketových systémů.
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Íránské speciální jednotky používají i několik typů „bugin“, tzn. vozidel z populární kategorie Fast Attack Vehicles. Zachycené vozidlo nese označení Samander a na své rámové konstrukci nese lafetu pro 7,62mm šestihlavňový kulomet Akhgar. Podivná je ovšem absence prostoru ke skladování munice, kterou rychlopalná zbraň potřebuje.

Mezi nejrozšířenější lehká terénní vozidla íránské armády náleží vozidlo Safir od automobilky Fath Vehicle Industries. Uveze až šest vojáků či 730 kg nákladu a jezdí rychlosti až 130 km/h. Na přehlídce se objevila rovněž jeho vyzbrojená varianta opatřená odpalovacím zařízením pro ruské protitankové řízené střely systému 9K111 Fagot.

V íránské armádě slouží značný počet bojových vozidel pěchoty BMP-1, jejich čínských kopií Type 86 (WZ-501) a íránských modifikací. Jedna z nich dostala jméno Boragh a vyznačuje se malou kompaktní věžičkou, ve které je instalován slavný 12,7mm kulomet DŠK. Odlišná jsou i pojezdová kola, pocházející zřejmě z typu M113.

Pro dopravu a podporu íránských pěšáků slouží mj. osmikolové obrněné transportéry sovětské řady BTR, jež se staly také předmětem různých přestaveb. Např. tento BTR-60PB nese známý protiletadlový dvojkanon ZU-23 kalibru 23 mm.

Tanky T-54/55 (popř. jejich čínské kopie Type 59) prošly v Íránu modernizací na variantu, jež nese jméno Safir-74. Vozidlo má kopii kanonu M68 ráže 105 mm, systém řízení palby Fotona EFCS-3 ze Slovinska, dynamickou ochranu a soustavu pohonu typu „power-pack“, obsahující ukrajinský diesel V-46-6 a automatickou převodovku.

V době vlády šáha zakoupil Írán i americké tanky M60A1 Patton, z nichž se zhruba 150 pořád nalézá ve službě. Modernizovaná vozidla jménem Samsam mají slovinský systém řízení palby Fotona EFCS-3, nové senzory a dynamické pancéřování.

Íránské tanky řady Zulfiqar (na fotografii verze Zulfiqar-2) vznikly spojením některých prvků ze zahraničních vozidel, mj. pojezdové soustavy z M60 (do níž přibyl sedmý pár pojezdových kol) a kanonu ráže 125 mm s automatickým nabíjením z tanku T-72. Hmotnost vozidla údajně dosahuje asi 52 tun a max. rychlost činí 70 km/h.

Nejmodernějším členem řady tanků Zulfiqar je Zulfiqar-3, který byl ale zatím vždy předveden s maskovací sítí, která zabraňuje hodnocení detailů. Tank údajně nese zdokonalené samočinné nabíjení a motor o výkonu až 1000 koní (750 kW). Není však zatím známo nic o tom, v jakém počtu (či zda vůbec) se tanky Zulfiqar nachází v řadové službě.

Írán si svého času pořídil přes 900 britských tanků FV4201 Cheiftain a odvozených účelových obrněnců. Armáda islámské republiky jich dodnes používá přinejmenším stovku; na fotografii je zachycen vyprošťovací tank FV4204 ARRV.

Dělostřelecké síly íránské armády vlastní velmi pestrou směs hlavňových a raketových zbraní, z nichž některé představují už takřka muzeální kusy. Týká se to mj. amerických samohybných houfnic M110 ráže 203 mm, pocházejících z počátku 60. let.

Íránská armáda hodně spoléhá na mohutnou podporu dělostřeleckých raketometů, vyráběných domácími zbrojovkami. Patrně nejvýkonnějším vícenásobným raketometem je Fajr-5, jenž má čtyři trubice pro neřízené rakety ráže 333 mm. Raketa o startovní váze cca 1500 kg přepravuje hlavici s hmotnosti 175 kg na vzdálenost snad až 75 km.

Do arzenálu íránského dělostřelectva patří mj. neřízené taktické rakety řady Nazeat, které jsou odpalovány z ramp na vozech Mercedes-Benz 2624. Snímek zachycuje rakety Nazeat-6H ráže 356 mm, jež nesou hlavici o váze 130 kg a mají dostřel 100 km.

Výkonnějším členem řady neřízených dělostřeleckých raket Nazeat je typ Nazeat-10H. Zbraň, která má průměr těla 457 mm, se odpaluje z rampy na voze Mercedes-Benz 2624 a přepravuje hlavici o hmotnosti 230 kg na max. vzdálenost 130 km.

Vrchol evoluce íránských neřízených taktických dělostřeleckých raket představují zbraně řady Zelzal, jež údajně získala i Sýrie a organizace Hizballáh. Existuje několik verzí, jež se odlišují hmotností hlavice a max. dosahem (do 200 km), avšak mají shodnou ráži 610 mm. Zachycené odpalovací zařízení na návěsu táhne automobil Volvo FH 440.

Páteř íránské protiletadlové obrany vybudované během vlády šáha tvořily americké komplexy radarem naváděných raket MIM-23 HAWK. Islámská republika následně zahájila bezlicenční výrobu kopií, které jsou označovány jako Shahin a mají údajně dostřel až 40 km. Pro transport slouží osvědčené automobily Mercedes-Benz 2624.

Zdokonalením letitého amerického protiletadlového kompletu MIM-23 HAWK vznikl v Íránu systém Mersad, prezentovaný roku 2010. Existují pro něj nové typy radiolokátorů a raket, byť zachovávají základní konstrukci původního typu. Uvádí se, že radar zjistí cíl vzdálený 150 km a nejvýkonnější rakety nabízejí max. dostřel 45 km.
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