Raketa Khorramshahr:
Korejský design v íránských službách

Na vojenské přehlídce, která se 22. září konala v Teheránu, se objevila i nová balistická střela Khorramshahr. Ta absolvovala první zkoušku 29. ledna tohoto roku a zřetelně se liší od raket, které byly z íránského arzenálu dosud známy. Panuje přesvědčení, že ve skutečnosti patrně jde o adaptaci konstrukce severokorejské zbraně Hwasong-10.

Přestože hlavní díl pozornosti rubrik mezinárodního zpravodajství poutá Severní Korea, nelze zapomínat ani na další krizové regiony. Mezi ně trvale patří i Blízký a Střední Východ, kde se o „místo na slunci“ hlásí celá řada lokálních velmocí včetně Islámské republiky Írán. Ta svoje ambice podporuje mj. rozsáhlým programem balistických raket, jehož nejnovějším produktem je zbraň středního dosahu Khorramshahr. Pravděpodobně se jedná o další výsledek dlouholeté technologické spolupráce Teheránu s Pchjongjangem.

Raketová kooperace Íránu a KLDR
Pouze připomeňme, že základy íránského raketového programu položila právě Severní Korea, jež tam v 80. letech vybudovala první továrnu na výrobu derivátů sovětské střely 9K72 Elbrus neboli Scud. Severokorejské deriváty Hwasong-5 a Hwasong-6 se poté v Íránu začaly vyrábět jako Shahab-1 a Shahab-2, načež Severokorejci dodali i technologie zvětšené rakety středního doletu Hwasong-7, známější na Západě pod názvem Nodong. (Přehled severokorejských raket najdete v č. 9/2017.) Írán tuto zbraň vyrábí jako Shahab-3 a posléze z ní odvodil i řadu dalších zdokonalených zbraní, např. střely Ghadr, Qiam či Emad (více v č. 12/2015). Základem všech ale zůstával trup o průměru 1,2 m a motor na kapalné palivo, jehož konstrukce byla v podstatě shodná s tím ve střele Scud. Spolupráce obou států pořád pokračovala, což naznačily mj. nové hlavice (ve tvaru dvojitého kuželu) na raketách Ghadr a Hwasong-9 (neboli Nodong-2), avšak na konci první dekády nového století již neměla takovou váhu jako dříve. Např. rakety na tuhé palivo, tedy íránský Sejjil a korejská řada Pukkuksong, nemají prakticky nic společného. Nyní však již existuje poměrně jasný důkaz, že KLDR dodala Íránu i technologie další rakety, která má původně sovětské kořeny, neboť prapůvod její konstrukce tvoří sovětská ponorková raketa na kapalné palivo R-27 Zyb. Na této bázi KLDR vyvinula raketu Hwasong-10, jež je známější pod názvy Nodong-B nebo Musudan (oba odkazují na místo spatření střely), popř. též BM-25, což je exportní jméno, s nímž přišli sami Severokorejci.

Společné a rozdílné rysy obou raket
Ono označení pro mezinárodní trh patrně znamená „Ballistic Missile, 2500 km“, což odkazuje na maximální dosah střely. Oproti sovětskému vzoru je Hwasong-10 zhruba o 3 m delší, takže měří asi 12 m, zatímco průměr trupu činí 1,5 m. Motor spaluje asymetrický dimetylhydrazin a jako okysličovadlo slouží oxid dusičitý. Navzdory onomu korejskému označení se často tvrdí, že teoretický dolet může být možná i 4000 km, ačkoli to je spíš spekulace, neboť Hwasong-10 nikdy nezaznamenal úspěšný dálkový test. Dosud proběhlo nejvýše devět zkoušek, z nichž ale jen asi dvě byly částečně úspěšné. Zřejmě tedy nejde o příliš povedený design, ačkoli se pořád ukazuje na přehlídkách. První zprávy o prodeji raket BM-25 do Íránu se vyskytly v roce 2006, ovšem teprve v lednu 2017 proběhl test střely Khorramshahr, která se v září předvedla také na přehlídce v Teheránu. Raketa měří na délku něco přes 13 m a nese kuželovitou hlavici, kdežto design hlavice střely Hwasong-10 stojí mezi hlavicí R-27 a „dvojitým kuželem“, ovšem řešení trupu a motoru rakety Khorramshahr hovoří o severokorejském původu. Pro přesun a odpálení slouží tažený návěs. Raketa má údajně dolet až 2000 km a může nést náklad až 1800 kg, který může tvořit několik samostatných hlavic. Takový dosah sice už údajně mají i nové rakety řady Shahab-3 i typ Sejjil, ale větší průměr a masivnější konstrukce střely Khorramshahr umožňuje vyšší nosnost a perspektivně i prodloužení dostřelu. Pokud by činil přes 3000 km, dokázala by raketa Khorramshahr ohrozit dokonce i Českou republiku.
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