Qaher 313:
Podivné překvapení z Íránu

Prohlášení o nových zbraních jsou častým prvkem íránské mediální propagandy. První víkend v únoru ale přinesl něco skutečně pozoruhodného. Prezident Ahmadínežád prezentoval novou stíhačku, jejíž futuristická koncepce přitáhla velký zájem. Udělal íránský průmysl opravdu tak velký krok vpřed, nebo jde o další propagandistický trik?

První zprávy v íránských médiích, že bude představena nová stíhačka, ještě příliš velký zájem nevyvolaly, neboť podobné informace zazněly již mnohokrát, avšak jen málokdy se jednalo o něco vskutku zajímavého. Ráno 2. února 2012 ale dorazila série zpráv o slavnostní ceremonii, během které byl představen nový bojový letoun Qaher 313 (v jazyce farsí toto slovo znamená vítěz, přemožitel či dobyvatel), a íránská média se předháněla v nadšených komentářích. Stroj se okamžitě stal předmětem detailního zkoumání odborníků i nadšenců po celém světě, jejichž závěry ovšem vesměs vyznívají velmi skepticky.

Obecné i konkrétní údaje
Íránská média mají nepochybně pravdu přinejmenším v tom, že Qaher 313 je naprosto odlišný od všech letounů, které již Írán vyrobil. Aerodynamická koncepce je skutečně velmi nezvyklá. Nápadné jsou zejména dolů zahnuté konce křídla, mohutné kachní plochy a motýlkové ocasní plochy; díky tomu všemu stroj vyhlíží trochu jako hybrid bojového letounu F-35 Lightning II, pokusného nepilotovaného letounu McDonnell Douglas X-36 a demonstrátoru Boeing Bird of Prey. Povrch je složený převážně z plochých panelů, takže značně připomíná „fazetování“, jež se objevovalo na první generaci „neviditelných“ letadel (hlavně F-117A). Dle íránských médií je Qaher 313 konstruovaný jako obtížně zjistitelný, je optimalizovaný pro let nízko nad zemí a má schopnost krátkého vzletu a přistání. Údajně využívá nejnovější elektroniku a výzbroj, vše samozřejmě ryze domácího íránského původu. Agentura MEHR News posléze přidala několik konkrétních údajů. Stíhačka je údajně okolo 16 m dlouhá a 4 m vysoká, prázdná váží 12 až 14 tun a nejvyšší vzletová hmotnost činí 20 tun. Má dva vnitřní prostory pro výzbroj, do nichž se vejdou dvě 2000librové bomby nebo až šest řízených raket vzduch-země nebo vzduch-vzduch (konkrétně např. PL-12 čínské výroby). Kromě fotografií letounu byly prezentovány i filmové záběry letových zkoušek, avšak téměř okamžitě bylo jasné, že se jedná pouze o malý, dálkově ovládaný model. Letoun byl údajně navržen a postaven pomocí nejmodernějších počítačových technologií. A nikoho zřejmě nepřekvapilo sdělení, že letadlo je „posel míru“, které má jenom odstrašovat nepřátele Íránu. Tolik tedy íránská média.

Otazníky nad vzhledem
Již první analýzy fotografií nového letounu však naznačily, že ne všechno je tak, jak se zdá. Je především jasné, že byla představena pouze maketa stíhačky, a to maketa v řadě ohledů hodně nepovedená. Celkové zpracování povrchu je velice hrubé a jednoduché, jako by se jednalo jen o nějaké slepené a natřené díly sklolaminátu. Překryt kokpitu je zvlněný, jen špatně průhledný a vypadá jako vylisovaný z obyčejného, ne zrovna kvalitního plexiskla, takže výhled z kabiny by byl naprosto nedostatečný. Nechápavé výrazy (či přímo výsměch) vyvolal snímek kokpitu, resp. přístrojové desky, která je absurdně jednoduchá a připomíná spíše sportovní letoun. Jsou na ní nezakryté ručičkové přístroje (včetně rychloměru s maximem pouze 300 uzlů!) a několik typů levné komerční digitální avioniky (nadšencům se povedlo identifikovat výrobky od firem Garmin, Dynon a Trutrak). Nápadný je také fakt, že chybí jakýkoliv zaměřovač či průhledový displej. Otazníky nutně vzbuzuje rovněž samotná velikost kokpitu, jenž je podle zveřejněných snímků s pilotem prostě příliš malý; pilot dokonce musí sedět s mírně pokrčenými koleny! Co se týče dalších znaků letounu, velice zvláštně vypadá i výstup motoru, jenž postrádá jakoukoli zřetelnou trysku. Nasávací otvory se nalézají na horní části trupu vedle kabiny. Pokud by stroj opravdu létal, poháněl by ho snad nějaký derivát motoru General Electric J85, který je použitý např. ve stíhačkách F-5 (a také zřejmě ve stíhači Saeqeh, což je íránská varianta F-5 s dvojitou svislou ocasní plochou). To, co Írán předvedl, ale naprosto jistě létat nemůže. Nanejvýše by se mohlo jednat o hrubou maketu koncepce lehké stíhačky (na takové letadlo by íránský průmysl kapacity asi měl). V této chvíli se ale zdá, že jde jen o propagandistickou atrapu, která vznikla se záměrem ohromit publikum doma i ve světě. Její nekvalitní až diletantské provedení ovšem způsobuje, že se íránská propaganda spíše sama zesměšňuje.
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