Málo známé íránské ponorky

Námořnictvo Íránu vždy patřilo k nejsilnějším v regionu. Jeho součástí je i ponorková flotila, jež sestává ze tří moderních ponorek ruského původu a několika menších podmořských plavidel íránské výroby.

V souvislosti s íránským jaderným programem se objevují různé spekulace o možné vojenské operaci USA proti islámskému státu. Pozornost se logicky soustřeďuje i na íránské zbraně, jež mají potenciál způsobit americkým silám nějaké ztráty. Mezi ně lze zařadit íránské ponorky, které mají alespoň teoretickou šanci zaútočit na americké lodě v Perském zálivu.
Páteří íránské podmořské flotily jsou jednoznačně tři ponorky ruského Projektu 877EKM, známé spíše pod americkým kódem Kilo. Jedná se o moderní dieselelektrická víceúčelová plavidla, jež jsou označována za mimořádně tichá; při rychlosti pod pět uzlů jsou prakticky neslyšitelná. Plavidla typu Kilo dnes provozuje sedm zemí, a to Rusko, Indie, Čína, Polsko, Rumunsko, Alžírsko a právě Írán. Jeho objednávka tří lodí vyvolala řadu protestů. USA vyvíjely velký nátlak na Rusko, aby od smlouvy odstoupilo, a dokonce tuto otázku předložily na půdě OSN, ale i přesto se dodávka nakonec realizovala. První plavidlo jménem Tareq bylo zařazeno do výzbroje v roce 1992. O rok později dorazila druhá ponorka pojmenovaná Noor a v roce 1996 třetí člun Yunes. Nesou čísla 901, 902 a 903 a jsou vyzbrojeny šesti torpédomety ráže 533 mm, pro něž vezou zásobu 18 torpéd. Podle íránských médií mohou odpalovat i protilodní řízené střely.
Kromě tří ruských lodí vlastní Írán i několik typů podvodních plavidel vlastní výroby. Největší z nich jsou pobřežní ponorky třídy Ghadir, z nichž první vstoupila do služby počátkem roku 2006. Dnes jsou v provozu minimálně tři exempláře. Lodě Ghadir dosti připomínají některé třídy severokorejských plavidel jako Yugo, Sang‑O nebo P‑4. Nelze proto vyloučit, že ponorky Ghadir vznikly za spolupráce KLDR.
Parametry ponorky třídy Ghadir dosud nebyly zveřejněny, takže následující údaje vycházejí zejména z analýzy fotografií. Trup je okolo 29 metrů dlouhý a 2,75 m široký. Výtlak ponořené lodě se nejspíše pohybuje mezi 120 a 200 tunami a nejvyšší rychlost se odhaduje na 8 až 11 uzlů. Pohon zajišťuje jeden lodní šroub a k ovládání slouží křížová kormidla na zádi. Posádka čítá tři nebo čtyři muže.
Je prakticky jisté, že výzbroj tvoří dva torpédomety ráže 533 mm. Ponorka veze na palubě dvě až čtyři torpéda či dvojnásobný počet min. Podle íránských zdrojů dokáže Ghadir odpalovat také řízené střely, což ale většina odborníků zpochybňuje. Není ani jisté, jestli může vypouštět superkavitační torpéda Hoot, což je patrně íránská verze ruské zbraně Škval. Lodě třídy Ghadir slouží pro pobřežní operace, např. minování, mise speciálních jednotek a demoliční akce. Jejich kapacity v boji proti větším plavidlům jsou patrně velmi omezené.
Ještě méně je známo o další třídě íránských ponorek, jež nese název Nahang. Tentokrát se jedná o miniponorku podobnou typům z druhé světové války. Zřejmě může nést i externí torpédomety, ale její hlavní výzbroj tvoří externě umístěné miny. Uvádí se, že Írán zakoupil i moderní čínské námořní miny EM52, jež jsou ukotveny ke dnu a k hladině stoupají pomocí raketového motoru, což značně komplikuje obranu proti nim. Nahang může sloužit i pro vysazování speciálních jednotek.
Součástí íránské podmořské flotily jsou rovněž menší dopravní prostředky pro potápěče. Patří mezi ně mj. ponorka Al Sabehat 15. Jde o zhruba 8 metrů dlouhé miniaturní plavidlo s „mokrou“ kabinou pro dva potápěče. Může sloužit k akcím speciálních sil a kladení min nebo demoličních náloží. Jeho zajímavostí je, že je lze spouštět nejen z lodí, ale i z těžkých vrtulníků, jimiž íránské námořnictvo disponuje, což jsou zejména typy SH‑3D Sea King, CH‑47 Chinook a ruské Mi‑8/17. Další íránská miniaturní ponorka má délku přibližně 7 metrů a ve spodní části trupu je zapuštěno 533mm těžké torpédo, nejspíše čínského typu YT534W1. Také tento prostředek má dvoumístnou „mokrou“ kabinu. Celková koncepce se mírně podobá německým „lidským torpédům“ ze druhé světové války, např. typu Neger.
Schopnost vyvíjet a stavět ponorky, třeba jen malé, každopádně potvrzuje rostoucí úroveň íránského zbrojního průmyslu, i když je zřejmé, že íránská média jejich schopnosti dosti nadsazují. Na vývoji na mezinárodní politické scéně pak bude záležet, zda se tato plavidla objeví i ve skutečném boji.
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