Perská tvořivost:
Íránský průmysl proti mezinárodním sankcím

Napětí ve vztazích mezi USA a Íránem zůstává silné, čemuž odpovídají rovněž některé situace, k nimž dochází v oblasti Perského zálivu. Mezi témata zpráv tedy patří i vojenská technika, jež patří do arzenálu islámské republiky. Tamní zbrojní průmysl totiž navzdory embargům dosáhl řady zajímavých úspěchů, které zasluhují pozornost.

Mezinárodní sankce (včetně zbrojního embarga) náleží mezi celkem běžné nástroje zahraniční politiky velmocí, avšak historie nabízí i dostatek příkladů, že reálná efektivita takového kroku bývá občas diskutabilní. Někdy je dokonce i přímo kontraproduktivní, jelikož „postižený“ stát vlastně donutí vyvinout samostatné kapacity. Země tímto může získat částečnou soběstačnost, kterou pak samozřejmě využije i propagandisticky, zatímco zahraniční zpravodajské služby se snaží zjistit něco o schopnostech vzniklých zbraní.

Spektrum zdrojů technologií
Patrně nejlepší historický příklad představuje Jihoafrická republika, kdežto v současnosti se to týká především KLDR a Íránu, které čelí sankcím kvůli svým jaderným a raketovým ambicím a kvůli podpoře terorismu. Ačkoli některá média pokračují v líčení výzbroje těchto dvou zemí jako sbírky zastaralé techniky, jež by se hodila spíše do muzea či na vrakoviště, ve skutečnosti obě vyvinuly též mnoho nových, v některých případech překvapivě pokročilých typů techniky nejrůznějšího druhu. Nejvíce pozornosti se zpravidla zaměřuje na balistické rakety, avšak Írán i KLDR se mohou chlubit také širokým spektrem dalších zbraní. Oficiální tvrzení propagandy se samozřejmě musí brát se skeptickou rezervou, ovšem analýzy fotografií a filmových záběrů napovídají, že některé současné íránské zbraně skutečně mohou vykazovat schopnosti, s nimiž se setkáváme spíše u techniky vyspělých států. Írán může stále čerpat z konstrukcí britských a amerických zbraní, které získal v éře šáha. K nim se později přidaly akvizice některých zbraní a technologií z Ruska a Číny a také kooperace s KLDR, která (převážně výměnou za dodávky ropy) poskytla především konstrukce balistických raket či malých plavidel. Dalším zdrojem je světový civilní trh, kde lze kupovat výrobky a technologie dvojího použití, a svůj podíl zajisté mají také íránské zpravodajské služby. Íránci tudíž mohou kopírovat, adaptovat, modernizovat a kombinovat, avšak pouštějí se i do vlastního vývoje.

Novinky od Revolučních gard
Nemalou kreativitu vykazují např. zbrojní firmy, které kontrolují íránské Revoluční grady, jež lze označit takřka za „stát ve státě“. Nejde totiž „jen“ o pozemní, letecké a námořní síly, které fungují nezávisle na armádě, ale rovněž o subjekt, který vyvíjí rozsáhlé ekonomické aktivity a těší se silnému politickému vlivu. S jistou nadsázkou tedy jde o obdobu statusu, kterého kdysi dosáhly jednotky SS. Pod kontrolu gard náleží mj. síť zbrojovek SSJO (Self-Sufficiency Jihad Organization), jež nedávno představily několik zajímavých pozemních vozidel. Zájem vyvolal např. obrněnec Makran, který kombinuje podvozek a korbu obrněného transportéru BTR-50 a naprosto novou dálkově ovládanou věž. Na té se nalézá 30mm kanon 2A42, 7,62mm kulomet, šest dýmových granátometů, denní kamera, infračervený senzor a laserový dálkoměr. Vozidlo navíc obdrželo přídavné čelní a boční pancéřování a nový poklop pro řidiče. Současně s tímto obrněncem se ukázala modernizovaná verze tanku T-72M, jež získala velké bloky dynamické ochrany, dálkově ovládané střeliště s kulometem či nový systém řízení palby. Novou techniku demonstrovala i námořní složka Revolučních gard, která v květnu 2020 převzala okolo stovky rychlých člunů a podvodních prostředků pro potápěče a rovněž vystavila už z dřívějška známý malý ekranoplán Bavar-2. Nejvíce zájmu ale přitáhla asi 10 m dlouhá miniponorka, jež zjevně funguje jako autonomní, resp. dálkově ovládané plavidlo. Pro operace v Perském zálivu může takový prostředek nabízet skutečně široký potenciál.

Produkce výzbroje pro F-14
Írán dosáhl některých zajímavých úspěchů také v oboru letecké techniky. Patrně nejdůležitější je fakt, že dovede udržovat v provozu a rovněž průběžně modernizovat aspoň část amerických stíhaček F-14 Tomcat (podrobně v ATM 4/2018). Přestože se Írán snaží získat nová letadla od Ruska nebo Číny a nejspíše vyrábí i modifikované kopie stíhaček F-5 pod jménem Saeqeh, za své nejlepší bojové letouny Íránci dosud pokládají právě „Kocoury“. Ty jako výzbroj obvykle nosí střely vzduch-vzduch Sattar, jak se nazývá klon typu AIM-9 Sidewinder, ale existují také fotografie se zavěšenými ruskými střelami R-27. Domácí průmysl vytvořil i raketu Fakour 90, která zjevně reprezentuje kopii rakety AIM-54 Phoenix. Sériová produkce údajně začala v létě 2018, byť o výkonech této zbraně se dá samozřejmě jen spekulovat. Íránské F-14 někdy nosí i protizemní výzbroj, např. zbraň Yasser, jež kombinuje bombu M117 o váze 340 kg a raketový motor z rakety země-vzduch MIM-23 HAWK. V minulosti se objevila i řada jiných íránských leteckých protizemních zbraní, ačkoli většina bývá vidět pouze na přehlídkách a prezentacích. Jedna z těchto prezentací se odehrála v srpnu 2019 a převedly se na ní dvě naváděné klouzavé pumy s rozevíracími křídly Balaban a Yasin a tři menší pumy Ghaem-1, Ghaem-5 a Ghaem-9. Za zmínku stojí také záběry, které Teherán zveřejnil v květnu 2020 a které zachycují odhození 333mm naváděné dělostřelecké rakety Fajr-5 z letadla Su-22 vzdušných sil Revolučních gard. Max. dosah této zbraně se odhaduje na 100 až 150 km.

Sestřelení dronu Global Hawk
Objevily se rovněž záběry řízené střely, která vypadá jako klon izraelské zbraně Rafael Spike. Nabízí se vysvětlení, že Íránci získali od příslušníků organizací Hizballáh nebo Hamás rakety, které izraelská armáda použila v operacích v Libanonu a Gaze, a následně je okopírovali. Írán publikoval i záběry odpálení těchto raket z bezpilotního letadla. Ostatně i bezpilotních letounů se v islámské republice vyrábí mnoho typů. Některé představují ryze domácí designy, zatímco jiné zjevně vycházejí ze zahraničních konstrukcí. Už se dokonce spekuluje, že by se Írán mohl pokusit okopírovat americký dron RQ-4 Global Hawk, jenž byl sestřelen v loňském roce (více v č. 4/2019). Sestřel údajně provedl raketový komplex Sevom Khordad (v anglických zdrojích nazývaný též 3rd Khordad; jméno odkazuje na datum z islámského kalendáře), jenž evidentně vychází z ruského typu Buk, avšak zřejmě obsahuje i domácí prvky. Může užívat několik typů střel sérií Sayaad a Taer a zdá se, že onoho úspěchu dosáhla střela Sayyad-2 či Taer-2B. Dolet těchto raket uvádějí různé zdroje mezi 60 a 120 km (zásah RQ-4 proběhl na vzdálenost cca 75 km) a spekuluje se o některých pokročilých metodách navádění, mj. o aktivní radarové hlavici či o „slepém ozáření“ (více v článku o systému Bavar-373 v ATM 10/2019). Samozřejmě také to může být součástí propagandy, resp. informační války, ale sestřel RQ-4 varuje, že potenciál íránského zbrojního průmyslu by se neměl podceňovat.
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