Nové íránské balistické rakety:
Propagandistická válka pokračuje

Na počátku roku 2014 publikovala íránská média senzační zprávy o nových zbraních, kterými Írán údajně disponuje. Jedná se např. o rakety nesoucí vícenásobné hlavice nebo mimořádně přesné balistické rakety krátkého dostřelu. Podrobnější analýzy ovšem radí pohlížet na takové bombastické informace spíše skepticky.

Pro mnohé nedemokratické režimy představuje vojenská technika jedno z klíčových témat pro mediální propagandu. Kromě Severní Koreje to dnes snad nejlépe dokládá Írán, od kterého již téměř pravidelně přicházejí bombastické zprávy o nových a vysoce výkonných zbraních, které jsou zpravidla popisovány jako prostředky obrany či odvety proti USA (a)nebo Izraeli. Ale už nejednou se ukázalo, že jde pouze o propagandistické triky, jejichž odhalení pak vyvolalo spíš smích, např. v loňském roce u letadla Qaher 313. Představují nové zprávy o raketách podobný případ, nebo se Íránu skutečně podařil technologický průlom?

Rakety středního doletu
Takříkajíc „evergreen“ íránské propagandy představují balistické rakety se středním dosahem. Vedle již dobře známé střely Šaháb-3 („Meteor“) s motorem na kapalné palivo, jež vznikla na bázi technologií z KLDR, disponuje Írán několik let patrně i raketami na tuhá paliva, které ale využívají stejnou aerodynamiku jako Šaháb-3. Íránské rakety bývají prezentovány pod mnoha názvy, ale nelze s jistotou určit, které z nich skutečně označují odlišné zbraně a kde se jedná o propagandu. Na fotografiích se dají rozlišovat podoby tři hlavic, a to původní kuželovitá, dále lahvicovitá a konečně verze s malými ploškami; u druhé a třetí se spekuluje, že by mohlo jít o rakety s koncovým naváděním (a)nebo schopností manévrovat. Každopádně na počátku února 2014 informoval Írán o dvou raketách. První z nich nese jméno Ghadr-H (někdy také Qadr-H, česky „Síla“), má motor na kapalné palivo a dosah až 2000 km; zřejmě jde o další verzi rakety Šaháb-3. O menší střele Qiam („Povstání“) nejsou známy podrobnosti, ale údajně navazuje na střelu Šaháb-2, což je fakticky prodloužená varianta typu Scud. U obou však bylo zdůrazněno, že jsou obtížně zjistitelné pro radar a mají navádění s přesností asi 5 m. První informace může mít částečně pravdivý základ (mj. kvůli absorpčním nátěrům), ale satelitní snímky testovacích polygonů ukazují, že reálná přesnost íránských balistických střel se pohybuje spíš ve stovkách metrů. Postupný pokrok za využití (dnes už komerčně zcela běžně dostupného) navádění GPS by ale tento parametr mohl perspektivně vylepšit. Snímky raket Ghadr-H a Qiam dále ukazují, že (pokud se tedy opět nejedná o mediální propagandistický trik) Írán může tyto střely vyrábět ve velkých sériích, jež čítají řádově desítky kusů. Lze proto odhadnout, že v současnosti může Írán disponovat již stovkami různých raket středního doletu.

Manipulace s termíny
Ale určitě největší zájem z informací o nových íránských raketách vzbudilo sdělení, že mohou přepravit vícenásobné hlavice typu MRV (Multiple Re-entry Vehicle). Počítačová grafika, jež se objevila v íránských médiích, ukázala raketu s údajným názvem Barani, která v kosmickém prostoru uvolnila velký počet těles. Tyto informace pak převzala i západní média, zdá se však, že došlo k jakési záměně či matení pojmů. Zbraň Barani (což možná nebude zcela nová střela, ale spíše specifický typ hlavice použitelný pro různé rakety) totiž připomíná daleko spíše něco jako obří kontejnerovou hlavici se submunicí, nikoliv to, co se zpravidla chápe jako MRV. Již v roce 2006 publikoval Írán informace, že disponuje raketou se třemi samostatnými hlavicemi typu MRV a že vyzkoušel rovněž hlavici dopravující 1400 kusů submunice. Každopádně není jasné, co přesně má představovat ona počítačová grafika, protože pokud by byla v kosmickém prostoru vypuštěna tak malá tělesa, která by měla poté samostatně vstoupit do atmosféry (jako je tomu s hlavicemi typu MRV), pak by byla efektivita takové zbraně takřka mizivá. Tak malá tělesa by nemohla mít ochranu, která je potřeba pro průchod atmosférou, a i kdyby nějak tento proces nějak přečkala, nedala by se stabilizovat, takže výsledkem by byl rozptyl po ploše snad stovek, ne-li tisíců čtverečních kilometrů. Někteří experti usuzují, že Írán chce možná vytvořit hlavici, jež vypustí svou submunici ještě před vstupem do zóny účinnosti protiraketových střel Patriot (dostup asi 24 000 m), ovšem i v tomto případě by značný rozptyl znamenal, že účinek takového útoku by byl spíše „rušivý“, resp. psychologický.

Zbraně krátkého doletu
Součástí prezentace z počátku února byly rovněž dvě balistické rakety krátkého dosahu. Střela jménem Fateh-110D představuje novou modifikaci už známé rakety Fateh-110 („Dobyvatel“), což je jednostupňová střela na pevné palivo s dosahem, jenž se dle různých pramenů pohybuje mezi 200 a 300 km. Nese hlavici o hmotnosti 650 kg a údajně má pokročilé koncové navádění zaručující přesnost dopadu v jednotkách metrů. Odpaluje se z nákladního automobilu a možná byla prodána i do zahraničí, a to do Sýrie (a)nebo KLDR. Objevily se dokonce i informace, že by těmito zbraněmi mohla disponovat libanonská organizace Hizballáh. Derivátem této rakety je střela Khalij Fars („Perský záliv“), jež byla poprvé prezentována v roce 2011 s tím, že jde o zbraň proti pohyblivým hladinovým cílům, resp. protilodní balistickou raketu. Údajně používá speciální elektro-optické navádění, jehož přesnost byla na počátku 30 m, ovšem postupně se ji podařilo zlepšit na 8,5 m. Jako obvykle následovaly informace, že raketu nelze zjistit radarem, že se dokáže vyhýbat obranným střelám apod. Nezdá se ale příliš pravděpodobné, že by Íránci skutečně disponovali zbraní s takovými schopnostmi; ostatně i opravdová efektivita protilodní balistické rakety DF-21D z technologicky nesrovnatelně vyspělejší Číny bývá nezřídka hodně zpochybňována s tím, že jde daleko spíše o odstrašující nástroj pro psychologickou válku. Zde se pravděpodobně nalézá i motivace Íránu, který se touto „zbrojní propagandou“ snaží působit nejen na zahraničí, ale také na vlastní obyvatelstvo. Reálná technická úroveň íránských zbraní však za touto mediální prezentací asi značně zaostává.
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