Íránská raketa Bina

Do pestrého arzenálu íránských zbraní, o kterých s takovou oblibou informují tamní média, se nedávno přidala další položka. Naváděná raketa Bina proti pozemním cílům je zajímavá i tím, že se dá odpalovat z letounů i pozemních ramp.

Ačkoliv zdaleka nejčastější téma íránské „zbraňové propagandy“ představují balistické střely, ozbrojené síly islámského režimu občas prezentují i jiné kategorie techniky. Náleží k nim také naváděná letecká výzbroj, jejíž spektrum zahrnuje rozmanité typy pum a raket. Některé z nich jsou prakticky kopiemi zahraničních zbraní (např. řízená puma Qassed se vzhledově víceméně shoduje s americkou GBU-15), avšak jiné vyhlížejí spíš jako kombinace různých zahraničních prvků a obsahují i originální íránský příspěvek, jak dokládají mj. rakety vzduch-země Sattar či Zoobin. Také nedávno představená raketa Bina reprezentuje ukázku druhého přístupu, ačkoliv je u ní zajímavé, že byla prezentována nikoliv coby zbraň „normálního“ letectva, ale výslovně jako součást arzenálu letecké složky elitních a režimu věrných sil Revolučních gard. O nich se ví, že ovládají část íránského zbrojního průmyslu a disponují i některými typy techniky, jež se v řadových ozbrojených silách nevyskytují.

Odvozenina americké rakety
Prezentace nových íránských raket i jiných zbraní se leckdy odehrávají počátkem roku, kdy se oslavuje výročí islámské revoluce z roku 1979, jež vynesla k moci současný teokratický režim v Teheránu. Nejinak tomu bylo i letos, když na počátku února proběhla série raketových testů. Jednou z nových zbraní je střela Bina určená proti bodovým pozemním cílům, a to včetně cílů pohyblivých, jako jsou tanky. Filmový záznam ukázal vypuštění z bitevního letadla Su-25UB, které užívají íránské Revoluční gardy, a dále vypuštění ze šikmé pozemní rampy. Sama raketa je (alespoň podle vzhledu) derivátem americké střely AGM-65 Maverick, která je v íránských ozbrojených silách zavedena od vlády šáha Pahlávího, jenž byl svržen islámskou revolucí. Od známé americké zbraně se Bina zároveň částečně odlišuje, neboť má poněkud jinak tvarované plochy a má zcela jinou, nápadně delší přední část. Na té se kromě čtveřice kormidel nachází i velmi charakteristické těleso s čidlem a kruhovými ploškami, podle něhož lze usoudit, že Bina používá poloaktivní laserové navádění. Obdobný systém už Írán použil i na svých naváděných pumách. Střela Bina se zdá být zajímavou improvizací, která kombinuje již existující součásti. Pokud i kinematicky navazuje na AGM-65, pak lze odhadnout, že dosahuje těsně podzvukové rychlosti a v případě odpálení ze vzduchu má dolet přes 20 km. Pokud by ale byla odpálena ze země, její dostřel by se zákonitě značně zmenšil. Každopádně platí, že podobně jako u dalších íránských leteckých raket a pum, které byly již dříve prezentovány a bývají mnohdy i součástí okázalých íránských vojenských přehlídek, není v případě naváděné rakety Bina dosud známo nic bližšího o zavedení do služby nebo sériové produkci.

Lukáš Visingr
Foto: IRNA, IRIB News

Publikace: ATM 5/2014

