Íránský arzenál (2):
Letecká a námořní výzbroj

V minulém čísle ATM jsme vám představili některé typy pozemní vojenské techniky, která byla prezentována 18. dubna 2015 na velkolepé přehlídce v Teheránu. Kromě toho se však objevila i řada zajímavostí z arzenálu vzdušných a námořních sil.

Také pestrá výzbroj letectva a loďstva Islámské republiky Írán odráží historii této země, takže v ní najdeme jak starší americké, britské či francouzské typy (pořízené v době vlády šáha), tak výsledky pozdějších nákupů v Číně a Rusku. Následně se přidal také domácí zbrojní průmysl, schopný vyrábět kopie či varianty zahraničních vzorů, různě je kombinovat a vylepšovat nebo (ačkoli v omezeném rozsahu) přicházet i s vlastními konstrukcemi. Obecně lze říci, že letecká protivzdušná a protizemní výzbroj vychází ponejvíce z amerických předloh (ačkoli už přibývá též adaptací ruských prvků), zatímco těžší protilodní řízené rakety jsou postavené převážně na technologiích čínských raket řady C. Větší hladinová plavidla vychází vesměs ze tříd, jež byly získány už za vlády šáha, zatímco menší čluny a ponorky pravděpodobně čerpají z know-how, jež Teherán obdržel od KLDR výměnou za dodávky ropy (stejně jako u balistických raket). Je však ještě nutné (podobně jako u pozemní výzbroje) zdůraznit, že některé hlasitě propagované typy letecké i námořní techniky mají zřejmě výhradně propagandistický účel, jelikož jinde než na přehlídkách či v mediálních show se s ní nesetkáváme.
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Protilodní řízená střela Qader s max. doletem 200 km je zřejmě derivátem čínské střely C-802 (YJ-83). Na snímku je verze odpalovaná z letadel, jež (na rozdíl od základní verze odpalované z lodí či země) postrádá raketový urychlovač na zádi.

Letecká zbraň Kite je v podstatě obdobou německého systému DWS24 neboli Bk 90; jde tedy o klouzavé těleso, které nad cílovou plochou uvolňuje submunici. Kite přepravuje celkem 172 kusů protipancéřové nebo protipěchotní submunice.

Írán vyvinul několik raket vzduch-země řady Sattar s laserovým naváděním, jež přinejmenším u některých verzí vychází z francouzské rakety AS-30L. Zachycená raketa Sattar-4 má údajně max. dosah 20 km a přepravuje hlavici o hmotnosti 55 kg. Nejčastějšími nosiči raket této řady jsou letouny F-4 Phantom II americké výroby.

Naváděná letecká puma GBU-78 Ghassed (někdy označovaná též jako Qassed-1) je evidentně kopií americké „televizní bomby“ GBU-15 s váhou 907 kg. Podle propagandistických videí je zřejmé, že také její naváděcí systém funguje zcela stejně.

Příkladem zmatků okolo íránské letecké výzbroje může být i tato střela, letos předvedená jako Sattar-1, ovšem dříve vystavovaná jako Sattar-3. Na přídi se nachází kyvné laserové čidlo, jež se podobá těm na amerických nebo ruských bombách s laserovým naváděním. Střela má max. dosah přibližně 30 km a celkově váží 225 kg.

Mezi známé íránské letecké zbraně patří protizemní raketa AGM-379/20 Zoobin. Základem je kopie americké bomby M117 o hmotnosti 343 kg, k níž je připojen raketový motor a televizní naváděcí soustava převzatá z rakety AGM-65A Maverick. Uvádí se, že střela Zoobin má dolet okolo 20 km a startovní hmotnost přibližně 560 kg.

Protizemní a protilodní střela Kowsar představuje modifikaci čínské rakety C-701. Na základě toho lze soudit, že má max. dolet 20 km a nese hlavici o váze 29 kg. Navádění může být podle druhu cíle televizní, infračervené nebo radiolokační.

Raketa vzduch-vzduch typu Sedjeel (přepisováno též jako Sejil) si svého času získala značnou pozornost. V podstatě jde totiž o střelu země-vzduch MIM-23 HAWK, která byla uzpůsobena k nesení na letounech F-14A Tomcat íránského letectva. Existují i letové fotografie, není však známo, zda se střela opravdu nachází v řadové službě.

Mezi íránské naváděné letecké zbraně první generace patří mj. bomba GBU-67/9A Ghadr, jež s největší pravděpodobností čerpá z amerického typu GBU-8/B HOBOS. Základ tvoří puma o váze 907 kg, která je doplněna dálkovým televizním naváděcím systémem. Zbraň váží celkem asi 1100 kg a může klouzat na vzdálenost až 60 km.

Na fotografii jsou zachyceny dva typy řízených střel vzduch-vzduch. Vlevo jsou střely AIM-7 Sparrow s poloaktivním radarovým naváděním a vpravo rakety AIM-9 Sidewinder s pasivním infračerveným naváděním (nebo jejich místní kopie Fattar).

O střele vzduch-země Yaser, pro kterou je typická nadrážová hlavice, se dosud ví velice málo. Onu hlavici možná představuje derivát bomby M117 o váze 343 kg a raketa je (prý) vybavena laserovým naváděcím systémem nové generace. Vzhled zádě rakety napovídá, že pohon může pocházet z protiletadlové střely MIM-23 HAWK.

Lehká protilodní raketa Nasr-1 představuje licenční kopii čínské zbraně C-704. Je určena proti malým plavidlům ve vzdálenosti do cca 35 km, nese hlavici o hmotnosti 130 kg a lze ji opatřit radarovým, infračerveným nebo televizním naváděním.

Spolu s letouny F-14A Tomcat si Írán pořídil i střely vzduch-vzduch dlouhého doletu AIM-54 Phoenix, které ale téměř všechny vypotřeboval během války s Irákem v 80. letech. Íránci dnes deklarují schopnost vyrábět kopie těchto raket pod názvem Fakour-90, na fotografiích letounů F-14A íránského letectva však tyto zbraně nevidíme.

Letecká bomba s laserovým naváděním, jehož součástí je také kyvný laserový senzor na přídi, vykazuje jasnou příbuznost s americkými zbraněmi řady Paveway. Pro navádění musí letouny samozřejmě nést také kontejner s laserovým značkovačem. Tuto technologii mohl ovšem Írán získat z řady různých zdrojů včetně Ruska nebo Číny.

Letecká zbraň s názvem „Cruise missile“ evidentně není střela s plochou dráhou letu, ale spíše raketovým urychlovačem vybavená naváděná puma (podle štíhlých tvarů snad určená k ničení letištních drah nebo železobetonových bunkrů). Obdobně z americké naváděné pumy GBU-15 vznikl raketou poháněný prostředek AGM-130.

Na přehlídce se objevila mj. maketa íránské korvety Mowj (přepisuje se i jako Moudge), která vychází z britské třídy Vosper Mk 5. Navíc dostala přistávací plochu pro vrtulník a odlišuje se sestavou výzbroje, jež obsahuje protilodní střely Noor (C-802), kanon ráže 76 mm, dvojkanon ráže 35 mm, několik 12,7mm kulometů a lehká torpéda.

Mezi nejhlasitěji propagované produkty íránského zbrojního průmyslu patří pobřežní ponorky Ghadir s podvodním výtlakem asi 120 tun. Zřejmě vycházejí ze severokorejských technologií, mají tříčlennou posádku a nesou dvě trubice pro 533mm torpéda a miny. Tvrzení o schopnosti odpalovat protilodní rakety zůstává velmi sporné.

K přepravě příslušníků námořních zvláštních sil slouží i tato podvodní plavidla Al Sabehat 15, vyznačující se konstrukcí s „mokrou“ kabinou. Dovedou transportovat snad až devět potápěčů a vedle vypouštění z lodí je lze nést v závěsu pod vrtulníkem. Obdobně jako u ponorek Ghadir i u tohoto typu Írán deklaruje probíhající sériovou výrobu.

Součástí výzbroje íránské pobřežní obrany jsou i trojnásobná odpalovací zařízení protilodních střel Noor/Qader, vycházejících z čínské střely C-802. Dopravují hlavici o hmotnosti 165 kg a jejich maximální dolet činí (podle verze) 120 až 200 km. Na snímku je zachyceno samohybné odpalovací zařízení na podvozku automobilu IVECO.
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