Íránské rychlé čluny:
Hrozba pro Perský záliv?

Íránské námořnictvo zařadilo do výzbroje nový bojový člun, jež kromě torpéd nese i řízené střely. Tato událost opět rozvířila diskuse o údajné hrozbě, kterou podle názoru USA mohou íránské čluny znamenat pro tuto krizovou oblast.

Zpravodajská služba amerického námořnictva varuje, že íránské námořnictvo a námořní jednotky Revolučních gard jsou vybaveny více než tisícovkou bojových člunů. Malá, avšak rychlá a hbitá plavidla by údajně mohla provést velký koordinovaný útok proti americkým válečným lodím v Perském zálivu nebo napadat tankery v Hormuzské úžině, jíž procházejí dvě pětiny světových dodávek ropy. Obavu budí také možnost zaminování oblasti, protože Írán prý vlastní přes 5000 námořních min. Většinu údajné tisícovky člunů tvoří pouze původně civilní lodě s lehkými zbraněmi, je mezi nimi ovšem i několik desítek překvapivě moderně řešených vojenských plavidel s účinnější výzbrojí.

Torpéda i rakety
Nejvýkonnějšími čluny íránského námořnictva jsou bezesporu ty, jejichž původ leží v Severní Koreji. Vojenská spolupráce obou zemí není ničím novým, a i když veřejnost má povědomí zejména o transferech technologií balistických raket, rozsah kooperace je mnohem širší. Jedním z důkazů jsou rychlé čluny, které Írán od KLDR koupil. Jde o pozoruhodně moderně řešená plavidla, jež jsou konstruována s ohledem na obtížnou zjistitelnost radarem. Fotografie íránských médií potvrzují údaje amerických tajných služeb, že Írán získal přibližně dvacet severokorejských lodí dvou tříd a íránská zbrojovka Defence Industries Organization zahájila jejich licenční produkci. Uvádí se, že íránské kopie má ve výzbroji také Sýrie.
Menší z obu tříd má označení IPS‑16 Peykaap. Jde o rychlý člun dlouhý 16,3 metru s výtlakem asi 13‑14 tun. Dosahuje rychlosti přes 50 uzlů a má dosah téměř 600 km. Má tříčlennou posádku a v trubicích na bocích nese dvě 324mm torpéda, jež se odpalují pomocí stlačeného vzduchu. Mají dostřel mezi 6 a 10 km a není vyloučeno, že je lze navádět po kabelu. Koncem února 2008 byla předvedena nová úprava IPS‑16, jež nese na zádi dvě odpalovací zařízení pro protilodní střely Kowsar, což je íránská varianta čínské rakety TL‑10 s radarovým nebo televizním naváděním. Má dostřel zhruba 15 km a létá těsně podzvukovou rychlostí. Nový člun se od původního IPS‑16 liší i stěžněm, na němž se nalézá radar pro navádění střel Kowsar.

Ponorné čluny
Druhá třída korejských člunů ve výzbroji Íránu má název IPS‑18 Tir. Konstrukcí se podobají modelu IPS‑16, avšak jsou zřetelně větší; na délku měří 21 m a mají výtlak okolo 28 tun. Dosahují téže rychlosti jako IPS‑16, ale jejich dosah činí přes 800 km. Mají šestičlennou posádku a jsou vyzbrojeny dvěma torpédy ráže 533 mm (nejspíše jde o íránský těžký typ známý jako YT534W1) a 12,7mm kulometem. Snad by mohly nést i superkavitační podvodní rakety Hoot, což je s největší pravděpodobností íránská podoba známé ruské zbraně Škval.
Kromě těchto dvou tříd člunů kategorie „stealth“ zakoupil Írán od KLDR též několik ponorných torpédových člunů tříd Taedong‑B Kajami a Taedong‑C Gahjae. Jde o cca 10 m dlouhé lodě, jež se mohou na krátkou dobu ponořit do hloubky okolo 3 m a zaútočit pomocí dvou lehkých torpéd ráže 324 mm. Čluny Taedong dosahují rychlosti asi 40 uzlů, pod hladinou přibližně 10 uzlů. KLDR je vyvinula na základě „infiltračních“ lodí určených k vysazování diverzantů. Fotografie z námořních cvičení prokazují, že Írán získal alespoň jeden Taedong‑B, ale zprávy hovoří i o dodávce nejméně dvou člunů třídy Taedong‑C.
Otázkou samozřejmě je, zda by Írán skutečně dokázal realizovat koordinovaný útok stovek lodí. US Navy však tuto hrozbu zjevně pokládá za velmi vážnou a přijímá proti ní adekvátní opatření. Nepochybně není náhodou, že v loňském roce se v Perském zálivu konalo rozsáhlé cvičení, které bylo zaměřeno na obranu bojové skupiny US Navy proti hromadnému útoku rychlých člunů. Mluvčí samozřejmě vysvětlili, že rozhodně nešlo o nácvik války proti Íránu, ale celková povaha cvičení a množící se zprávy tajných služeb o rostoucí kvalitě i množství íránských rychlých člunů se zdají svědčit o opaku.
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