Íránská samohybná děla Raad

Írán je v současné době častým tématem novinových a televizních zpráv, a to zejména kvůli svému nukleárnímu a raketovému programu, který je vnímán jako hrozba pro mezinárodní bezpečnost. Podstatně méně se hovoří o dalších vojensko-průmyslových kapacitách Íránu.
Experti se ovšem shodují, že ozbrojené síly i vojenský průmysl Íránské islámské republiky prodělaly v 90. letech a na začátku nového století velký rozvoj, zejména co se týče technické úrovně. Děje se tak nejen díky technické spolupráci s Ruskem, Čínou, Pákistánem a Severní Koreou, ale i díky tomu, že v Íránu existuje mnoho technických univerzit, vědeckých ústavů, výzkumných středisek a dalších institucí, které se mohou podílet na vývoji vojenské techniky. Írán získává mnoho zkušeností také z licenční i bezlicenční výroby kopií zahraničních zbraní. Logickým důsledkem je pak vývoj vlastních zbraňových systémů, mezi nimiž jsou i dva typy samohybných děl.

Raad 1
V květnu 1996 provedl Írán úspěšné zkoušky svého prvního samohybného děla. Zbraň nese název Raad 1, což v íránském jazyce farsí znamená Hrom (anglické prameny používají název Thunder). Jde o 122mm samohybné dělo na pásovém podvozku, které vykazuje řadu znaků příbuznosti s ruským dělostřeleckým systémem 2S1 Gvozdika (M1974), který byl zaveden do výzbroje sovětské armády počátkem sedmdesátých let. 2S1 je v podstatě podvozek obrněného transportéru MT-LB, na němž je umístěna motoricky poháněná věž se 122mm dělem, které je odvozeno od tažené houfnice D-30. Íránský zbraňový systém Raad 1 má velice podobnou věž, ale jeho podvozek je zjevně příbuzný bojovému vozidlu pěchoty BMP-1.
Vozidla BMP-1 se do Íránu dostala přes Čínu, která vyráběla (či dosud vyrábí) licenční kopii BMP-1 pod názvem WZ 501. Kromě toho však na bázi WZ 501 vyvinula i několik vlastních typů vozidel, mezi nimi nosič nástaveb WZ 503 se zvýšenou zadní částí korby. A konečně je známo, že někdy v 90. letech Írán získal od Číny práva na výrobu licenční kopie vozidel WZ 501/503, která dostala místní pojmenování Boragh. Na základě toho je možno s jistotou říci, že samohybné dělo Raad 1 má íránskou kopii podvozku WZ 503.
Írán však o systému Raad 1 příliš mnoho informací neuvolnil. V květnu 1996 bylo uvedeno, že nová zbraň má dostřel 15 200 metrů, což se shoduje s ruským dělem 2S1. Na silnici by měl dosahovat rychlosti 65 km/h, což je také blízké výkonu děla 2S1. Dále lze odvodit, že Raad 1 je nejspíše obojživelný a jeho bojová hmotnost se pohybuje mezi 15 a 17 tunami. Jeho osádka je pravděpodobně čtyřčlenná. Většinu zásoby munice budou zřejmě tvořit běžné tříštivotrhavé střely. Írán má patrně k dispozici také granáty s přídavným raketovým motorem s dostřelem přes 20 km. Kromě výbušnin lze granáty plnit i bojovými chemickými látkami.

Raad 2
V září 1997 oznámil Írán ukončení testů dalšího samohybného děla. Tentokrát už se jedná o poměrně moderně vyhlížející samohybnou houfnici, která má název Raad 2 (Thunder 2). Na rozdíl od staršího typu Raad 2 už o něm Írán prostřednictvím Organizace obranného průmyslu prozradil poněkud více. Nová 155mm houfnice (podle fotografií zřejmě s délkou hlavně okolo 45 ráží) má dostřel kolem 30 km a je vybavena poloautomatickým nabíjením, které umožňuje rychlost palby až pět ran za minutu. Dělo má mít vysokou přesnost, které bylo dosaženo díky modernímu počítačovému systému řízení palby. Na střeše věže je umístěn 12,7mm kulomet pro vlastní obranu a vozidlo je chráněno i před účinky zbraní hromadného ničení. Na silnici dosahuje rychlosti 70 km/h.
Podvozek děla Raad 2 je nejspíš novou konstrukcí. Zjevně je těžší než u děla Raad 1, takže je možné, že využívá některé prvky podvozku britských tanků Chieftain, které Británie dodávala do Íránu během vláda šáha Pahlávího. Konstrukce věže i samotné 155mm houfnice naznačují jistou příbuznost s čínskými dělostřeleckými zbraněmi, např. nejnovější houfnicí PLZ 45, což je v podstatě modernizovaná verze americké samohybné houfnice M109. Bojovou hmotnost íránského děla Raad 2 lze odhadovat na asi 30 tun. Osádka bude zřejmě jen pětičlenná, neboť díky poloautomatickému nabíjecímu systému bylo možné vynechat šestého člena. Raad 2 je pravděpodobně schopen používat plné spektrum 155mm granátů včetně kontejnerových střel a granátů s koncovým navedením.
Zatím nezodpovězenou otázkou však zůstává, zda je Írán schopen produkovat děla Raad také sériově. Zatím se neobjevila na žádné z vojenských přehlídek a nebyla hlášena jejich účast na žádném vojenském cvičení. V každém případě však představují důkazy stále rychleji rostoucí technologické úrovně íránského zbrojního průmyslu.
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