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1   Úvod

Nukleární a raketový program Íránské islámské republiky patří k hlavním tématům článků v odborných i žurnalistických médiích. Poněkud menší pozornosti se těší íránská konvenční vojenská technika a íránský vojenskoprůmyslový komplex. Cílem této práce je proto nastínit minulý a současný stav tamního zbrojního průmyslu a stručně shrnout úspěchy, kterých se mu podařilo dosáhnout, tj. zejména uvést kategorie či typy konvečních zbraní, které jsou v Íránu vyvíjeny (a)nebo vyráběny. Práce se záměrně nezabývá programem zbraní hromadného ničení ani raketami s rozsáhlejším než taktickým využitím. V závěru je zhodnocena hrozba, kterou íránský zbrojní průmysl ovládaný současným režimem představuje.

















Poznámka ke zdrojům: Vzhledem k povaze současného íránského politického režimu je získávání hodnověrných informací o íránské vojenské technice problematické. Oficiální zprávy bývají zatíženy silnou dávkou propagandy, kdežto neoficiální zprávy jsou mnohdy spekulativního charakteru. Vlastní text proto poměrně často obsahuje upozornění, že některé údaje je nutno brát s rezervou. Část údajů byla navíc získána pouze analýzou fotografií. Množství snímků a kratších zpráv, jež oficiální íránská média zveřejňují, by způsobilo značný rozsah poznámkového aparátu, a proto jsou upřednostňovány citace menšího počtu delších odborných článků.

2   Vývoj zbrojního průmyslu

Lze bez nadsázky říci, že vývoj zbrojního průmyslu v Íránu je obrazem politického vývoje v zemi a jejího mezinárodního postavení. Zkoumané období lze pro zjednodušení rozdělit na čtyři hlavní fáze. První z nich se shoduje s vládou šáha Rézy Pahlávího, který byl spolehlivým spojencem Západu. V této době Írán nakupoval především americkou a britskou vojenskou techniku. Její výrobci zřizovali po celé zemi řadu podniků pro údržbu a opravy této techniky a íránská vláda zřídila čtyři státní podniky, jež se zabývaly výrobou některých náhradních dílů, menších pozemních zbraní, munice a elektroniky.  Iran’s Procurement and Defense Production / Research & Development Program, on‑line text.
Vláda šáha skončila islámskou revolucí v roce 1979, jež nastolila fundamentalistický režim s ostře protizápadní orientací. Druhé období vývoje průmyslu lze tedy ztotožnit s válkou proti Iráku, která probíhala v letech 1979-1988. Toto období bylo krizové, neboť většina zemí světa stála spíše na straně Iráku a dodávala mu zbraně. Produkce v Íránu stagnovala, nedostávalo se náhradních dílů i munice. Určité omezené dodávky zbraní i vojenských technologií poskytly např. Sýrie, Libye, Čína, Severní Korea a paradoxně i USA a Izrael. V Íránu bylo vybudováno (s čínskou a severokorejskou pomocí) několik nových zbrojních závodů.  Brož, I.: Husajn kontra Chomejní. Irácko-íránská válka 1980-1988, s. 217-261. Pro pozdější vývoj íránského průmyslu měly určitou roli i zbraně ukořistěné Iráku.
Třetím obdobím byla 90. léta 20. století, kdy se íránský režim poněkud liberalizoval. Tento vývoj přinesl i značné oteplení vztahů s dalšími zeměmi včetně západních. Írán tedy zakoupil některé zbraně a technologie nejen z Ruska a Číny, ale také např. z Německa a Itálie, což jsou státy s tradičně dobrými vztahy k muslimskému světu. V tomto údobí pokračovala spolupráce s KLDR a v menší míře se objevila kooperace se sousedním Pákistánem (kde tehdy také vládl poměrně silně fundamentalistický režim), ale v obou případech šlo hlavně o balistické rakety delšího dosahu, které už se nacházejí mimo rámec této práce.
Konečně čtvrté období začalo zhruba na přelomu tisíciletí a dosud trvá. Je typické rychlým kvalitativním nárůstem íránských vojenských kapacit, z nichž výrazná část je íránské výroby. Za použití zahraničních technologií Írán vyvíjí a produkuje širokou škálu nejrůznějších typů techniky, kterou také často veřejně prezentuje. V některých oblastech už je Írán soběstačný a je schopen některé zbraně i exportovat, ale současně je určitým způsobem omezený embargy na dovoz a vývoz vojenské techniky a materiálu.

3   Zbrojní průmysl dnes

V 90. letech bylo v Íránu přes 240 státních i soukromých firem podílejících se na vojenské produkci, v nichž pracovalo přes 45 000 lidí.  Iran’s Procurement and Defense Production / Research & Development Program, on‑line text. Lze předpokládat, že v současné době jsou obě čísla ještě výrazně vyšší. Tyto podniky jsou zařazeny do několika velkých společností, které vlastně pocházejí ještě z éry šáha a jsou pod kontrolou státu. Největší z nich je firma Defence Industries Organization (DIO), pod níž spadá většina výrobců pozemní a námořní techniky. Závody DIO produkují ruční zbraně, vojenská vozidla, dělostřelecké a protivzdušné systémy, munici i menší válečná plavidla.  Defense Industries Organization, WWW stránky. Vývojem a výrobou letadel s pevným křídlem se zabývají firmy sdružené v konglomerátu Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA), kdežto oblast vrtulníků je doména konsorcia Iranian Helicopter Support and Renewal Company (PANHA). Rakety a řízené střely vyrábí Aerospace Industries Organization (AIO) a elektroniku dodává zejména firma Iran Electronics Industries (IEI).
Zvláštností Íránu je vliv Revolučních gard (známých také jako Pasdaran), které představují ozbrojenou složku „islámské revoluce“. Mezi běžnými ozbrojenými silami a gardami panuje rivalita, jež je srovnatelná např. se soupeřením SS a Wehrmachtu v Třetí říši. Toto srovnání je poměrně trefné, protože Pasdaran (stejně jako SS) vytvořily určitý „stát ve státě“, resp. jisté struktury poměrně nezávislé na státní moci. Výsledkem je, že existují některé zbrojní podniky pod přímou kontrolou Revolučních gard; vesměs jde o firmy vyrábějící ruční zbraně a munici, ale je to také např. závod Shahed produkující vrtulníky.  Iran Military Guide – GlobalSecurity.org, WWW stránky.
Většinu typů vojenské techniky vyráběné v Íránu představují kopie či úpravy zahraničních vzorů, převážně starších amerických, britských, ruských a čínských typů. V případě ruských a čínských jde zpravidla o kopie licenční, zatímco „západní“ zbraně jsou vyráběny vesměs bez licence. Často jde o tzv. „reverse engineering“, tedy produkci duplikátů nikoli podle výrobní dokumentace, nýbrž díky rozboru již existujících exemplářů techniky. Tyto bezlicenční kopie ale způsobily, že Írán nyní čelí několika mezinárodním žalobám od původních výrobců. Např. americká firma Bell podala na Teherán žalobu kvůli faktu, že podnik PANHA prokazatelně vyrábí kopie minimálně dvou typů vrtulníků značky Bell na základě strojů, které v 90. letech zakoupil od italské firmy Agusta, jež americké helikoptéry vyrábí licenčně.

Írán už řadu let vojenskou techniku také exportuje. Např. v roce 2004 přesáhl jeho zbrojní vývoz sumu 100 milionů dolarů a směřoval do více než 40 zemí. Hlavním exportním heslem DIO je „Eastern price, Western quality“ („Východní cena, západní kvalita“). Íránská exportní politika se tak trochu podobá čínské; orientuje se převážně na státy, které jsou nepříliš bohaté, ovládané diktátorskými režimy, zatížené embargem nebo jinak kontroverzní či problematické. Mezi zákazníky Íránu se tak řadí např. Arménie, Tádžikistán, Sýrie, Srí Lanka, Súdán nebo Senegal. Podle oficiálních zpráv íránských médií jsou mezi uživateli íránských zbraní rovněž členové NATO.  Iranian Military Exports, on-line text. Je samozřejmě otázkou, zda lze této informaci věřit, ale jestliže ano, pak by se pravděpodobně mohlo jednat o Turecko, která nemá s Íránem přímo konfliktní vztahy (už např. jen proto, že integritu obou zemí ohrožují kurdští separatisté).
V roce 2007 uvalila OSN na Irán naprosté embargo na vývoz vojenského materiálu, ale lze oprávněně očekávat, že toto opatření se naprosto mine účinkem. Írán totiž exportuje techniku z velké části do zemí, na které je pro změnu uvaleno dovozní embargo, ale vzhledem k tomu, že OSN nemá příliš možností tato opatření vynucovat, je to spíše deklaratorní záležitost. Lze doplnit, že řada zemí uvalila na Írán embargo na dovoz zbraní, což však Írán dokáže mnohdy důvtipně obcházet, protože některé „vojenské“ zboží lze koupit na běžném civilním trhu. Jako příklad poslouží motory pro íránské vrtulníky, které Teherán zcela legálně kupuje u kanadské firmy Pratt & Whitney Canada, aniž by se tomu dalo nějak zabránit. Podobně také podstatnou část elektroniky může bez problému pořídit jako civilní zboží.

4   Pozemní technika

Přehled pozemní techniky íránské výroby lze začít ručními a pěchotními zbraněmi. Probíhá produkce celé řady kopií západních i východních zbraní, např. útočných pušek M16, AKM a Heckler & Koch G3 (ta je také základní výzbrojí vojáků íránské armády), samopalů, pistolí a kulometů. Je zajímavé, že zbraně německého původu (pušky G3, samopaly MP5 či kulomety MG3) jsou produkovány podle licence koupené v 90. letech. Firma DIO však vyvíjí i vlastní zbraně, z nichž nejzajímavější je 5,56mm puška Khaybar KH‑2000. Jedná se o velmi moderní zbraň kategorie bull‑pup (tedy se zásobníkem umístěným za spouští), kterou už jsou vybaveny některé elitní jednotky íránských ozbrojených sil.  Defense Industries Organization, WWW stránky.
Z protitankových zbraní lze uvést kopie ruské pancéřovky RPG‑7, ruských protitankových střel Maljutka a Konkurs a amerických protitankových střel Dragon a TOW. Stojí za zmínku, že rakety TOW patří mezi zbraně, které íránský režim obdržel od USA a Izraele během války s Irákem.  Brož, I.: Husajn kontra Chomejní. Irácko-íránská válka 1980-1988, s. 225-228. Firma DIO produkuje rovněž protitanková bezzákluzová děla ráže 73 a 106 mm. V nabídce dělostřeleckých zbraní jsou mj. tažené houfnice ráže 122 a 155 mm (první z nich je kopií sovětského vzoru a druhá byla zkonstruována podle amerických a evropských zbraní), jejich samohybné verze na pásových podvozcích a minomety ráží 60, 81 a 120 mm. Raketové dělostřelectvo zastupují salvové raketomety ráží 107, 122, 240 a 333 mm, které vycházejí ze systémů sovětského a čínského původu.  Defense Industries Organization, WWW stránky.  Aerospace Industries Organization, oficiální propagační materiály. Raketové jednotky používají i taktické rakety na tuhé pohonné látky řad Nazeat a Zelzal, které mají dostřel do 200 km.  Iran Military Guide – GlobalSecurity.org, WWW stránky. Nejznámější íránské rakety jsou nepochybně operačně taktické a strategické balistické střely řady Šaháb, ale ty už se nacházejí mimo rámec tohoto článku.
Írán vyrábí i řadu typů vojenských vozidel. Je to např. několik typů terénních a nákladních automobilů, jako je džíp Takavar. Jiný terénní vůz podezřele připomíná americký HMMWV (Hummer), dalším typem je vyzbrojené lehké útočné vozidlo užívané Revolučními gardami. Jistou kuriozitou ve výzbroji armády i Revolučních gard jsou početné motocyklové jednotky, jejichž členové jezdí na terénních motorkách íránské výroby. Jejich nejběžnější výzbroj tvoří pancéřovky RPG-7 a přenosné protiletadlové řízené střely.  Cooper, T.: 22 September 2003: Iranian Military Parade, on-line text.

DIO má také licenci na výrobu ruských tanků T‑55 a T‑72 (vyráběných pod názvy T-55Z a T-72Z) a bojových vozidel pěchoty BMP‑1 a BMP‑2. Všechny typy obrněné techniky rovněž doplňuje nebo modifikuje některými dalšími prvky vlastní výroby, mj. dynamickou ochranou nebo přístroji nočního vidění.  Defense Industries Organization, WWW stránky. Kromě kopírování zahraničních obrněnců zvládá Írán vyrábět i náhradní díly pro starší americké a britské tanky Chieftain a M48/M60 zakoupené za vlády šáha. Postupně tak získal zkušenosti nutné pro vývoj vlastních obrněných bojových vozidel. Jsou to především tanky série Zulfiqar (někdy psáno též jako Zolfaqar), které velmi zajímavě kombinují prvky západní a východní konstrukční školy. Nejnovější verze nazvaná Zulfiqar 3 nápadně připomíná známý americký M1 Abrams, což samozřejmě vyvolává spekulace o tom, že Írán snad někde mohl tank tohoto typu získat, ale to se nezdá jako příliš pravděpodobné. Rovněž je známo, že Írán vyvinul např. vlastní bojové vozidlo pěchoty BMT-2 Kobra, lehký (možná výsadkový) tank Tosan nebo obrněný transportér Rakhsh.  Iran Military Guide – GlobalSecurity.org, WWW stránky.  Cooper, T.: 22 September 2003: Iranian Military Parade, on-line text.  Cooper, T.: 22 September 2004: Parade in Tehran, on-line text.
Protivzdušná obrana Íránu již také používá některé komplety domácí výroby, ačkoli se ve všech případech jedná o kopie zahraničních typů. Íránské továrny produkují duplikáty mnoha raketových systémů země-vzduch (v závorkách je uvedeno íránské jméno, pokud je známo), jako je anglický Rapier, americký MIM-23 HAWK (Sahand), sovětské S-75 Dvina (Sayyad), S-200 Angara (Ghareh) či 2K12 Kub, čínský FM-90 (Shahab Thaqeb) nebo malé přenosné čínsko-pákistánské rakety řady QW (Misaq).  Iran Military Guide – GlobalSecurity.org, WWW stránky. Z hlavňových protiletadlových zbraní jsou to zejména rychlopalné kanony ráže 23 a 35 mm, které vycházejí ze sovětského kanonu ZU-23, resp. švýcarského systému Oerlikon Skyranger.

5   Letecká technika

Z íránské konvenční vojenské techniky si snad největší pozornost získaly bojové letouny, na jejichž výrobu je Írán právem pyšný. Hlavním impulzem pro jejich vývoj bylo paradoxně americké embargo, které znemožnilo získávat náhradní díly na letouny F-5E/F Tiger II, F-4 Phantom II a F-14 Tomcat. Írán nejprve dosáhl schopnosti produkovat některé náhradní díly, posléze dokázal zmíněné typy letounů určitým způsobem modernizovat (např. dnes mohou odpalovat také některé zbraně ruské a čínské výroby) a nakonec přešel ke snaze vyvinout na jejich základě vlastní bojové letouny, což se mu skutečně podařilo.
Faktem je, že Írán vyvinul, vyrobil a úspěšně zalétal nejméně dva typy bojových letounů, jež nesou názvy Azarakhsh a Saeqeh. Oba dva vycházejí z typu F-5E Tiger II, ale využívají i prvky amerického letounu YF-17 Cobra, jehož kompletní výrobní dokumentaci Írán získal. Známější Saeqeh (zalétán v roce 2004 a veřejně prezentován v září 2006 a znovu v září 2007) se od F-5E liší především dvojitou směrovkou, zatímco Azarakhsh má na rozdíl od typu F-5E středoplošné umístění křídla. Oba se vyznačují i množstvím dalších změn, ale jejich přesné technické údaje známy nejsou. Írán uvádí, že oba typy již vyrábí sériově, ale zdá se přece jen pravděpodobnější, že jde spíše o zkušební či ověřovací letouny. V každém případě je už zcela nepochybné, že Írán dokáže vyrábět nadzvukové stíhačky.  Iranian Fighter Projects: An Assessment, on-line text.  Iran Military Guide – GlobalSecurity.org, WWW stránky.
Kromě těchto dvou strojů Írán vyvíjí či vyrábí řadu dalších letounů. Jsou to např. nejméně tři typy lehkých vrtulových letadel, z nichž dva jsou kopie zahraničních typů, zatímco třetí se zdá být originální konstrukcí. Mohou sloužit jako cvičné nebo kurýrní typy. Dále Írán vyvinul proudový cvičný a lehký útočný letoun Tazarave. Poměrně známý je i program Shafaq, jehož cílem je vyvinout moderní cvičný a bojový letoun s prvky obtížné zjistitelnosti; je založen na ruském designu Viťjaz 2000 a možná se na něm podílejí i další ruské firmy.  Iranian Fighter Projects: An Assessment, on-line text.  Devlin, L. F.: The Kish Trade Fair Fails to Realize Expectations, on-line text.  Müller, H. a Büttner, S.: Iranian Air Show, on-line text.
Rozhodně nejúspěšnějším leteckým projektem je Ir.An-140 (IRAN-140), íránská varianta rusko-ukrajinského transportního letounu An-140. V Íránu od roku 2001 probíhá jeho sériová výroba, několik kusů bylo vyvezeno a připravují se specializované obměny jako radiolokační nebo námořní hlídková. Ir.An-140 nejspíše drží i jeden rekord; v poslední době je označován za nejrychlejší sériový turbovrtulový regionální dopravní letoun na světě.  Iran Military Guide – GlobalSecurity.org, WWW stránky.

Kromě letounů s pevným křídlem Írán vyrábí také vrtulníky. Už byla zmíněna bezlicenční kopie dvou typů značky Bell; konkrétně jde o střední model 205/212/214 (populární Huey čili Iroquois) a lehký model 206 (alias Jet Ranger). Vrtulníkový závod PANHA je produkuje pod názvy Shabaviz 2-75 a Model 2061. Dalším pozoruhodným projektem této firmy je Model 2091, což je modernizace útočných vrtulníků Bell 209 (AH-1J Sea Cobra); existují i zprávy o produkci kopií těchto bitevníků, což je ovšem značně sporné. Podnik Shahed pod kontrolou Revolučních gard produkuje stejnojmenné víceúčelové vrtulníky, jež využívají některé prvky strojů značky Bell, ale přesto je na nich patrný íránský vklad. Asi nejzajímavějším íránským vrtulníkem je lehký útočný a průzkumný Zafar 300, který v podstatě vznikl propojením trupu lehkého modelu 206 a kabiny bitevníku AH-1.  Iran Military Guide – GlobalSecurity.org, WWW stránky.  Müller, H. a Büttner, S.: Iranian Air Show, on-line text.
Nepříliš známé jsou rozsáhlé íránské aktivity v sektoru bezpilotních prostředků. Írán však vyvinul a vyrobil pozoruhodné množství různých typů, z nichž první vzlétly už během války s Irákem. Zpravidla jde o konvenčně řešené průzkumné či terčové stroje poháněné tlačnými vrtulemi a nejnověji i malými proudovými motory. K nejznámějším z nich patří typové řady Ababil a Mohajer; první z nich používá i teroristická organizace Hizballáh, jejíž stroje občas pronikají nad území Izraele. Íránské zdroje tvrdí, že za války s Irákem byly některé bezpilotní letouny použity i pro útoky na pozemní cíle, což se ale dá dost těžko ověřit.  Devlin, L. F.: Iran Expands UAV Capability, Unmanned Vehicles, Vol XI, No 8, December 2006, pp. 16-19.  Devlin, L. F.: The Kish Trade Fair Fails to Realize Expectations, on-line text.
Íránský zbrojní průmysl dodává také široký sortiment letecké výzbroje. Snad nejznámějším programem v této oblasti je Sedjil, což je modifikace střel země-vzduch MIM-23 HAWK pro vypouštění z letounů F-14 Tomcat. Fotografie íránských F-14 s těmito raketami však nedávají odpověď na otázku, zda jde o operační řešení či jen o experiment, a samozřejmě není známo nic o skutečné efektivitě tohoto systému. Na bázi protiletadlové střely HAWK vznikla rovněž řízená raketa proti pozemním cílům Yasser. Írán zřejmě dokázal zkopírovat i americké rakety vzduch-vzduch krátkého doletu AIM-9 Sidewinder pod názvem Fattar.  Haghshenass, F.: Iran’s Air Forces: Struggling to Maintain Readiness, on-line text. Na přehlídkách se objevila dlouhá řada neřízených i řízených leteckých zbraní proti pozemním cílům. Lze uvést např. laserem řízené rakety série Sattar, zbraně s televizním naváděním AGM-379/20 Zoobin, GBU-67-9A Qadr a GBU-78/A Qassed (evidentně jde o duplikát známé americké „televizní bomby“ GBU-15) nebo kontejner pro vypouštění submunice Kite 2000.  Iran Military Guide – GlobalSecurity.org, WWW stránky.  Cooper, T.: 22 September 2003: Iranian Military Parade, on-line text.

6   Námořní technika  Celá tato kapitola primárně podle: Bluffer’s Guide: Iranian Naval Power 2007, on-line text.

Páteří íránského námořnictva byly fregaty a korvety americké a britské výroby, ovšem po islámské revoluci musel Teherán hledat jiné zdroje. Začal proto odebírat lodě z Ruska, Číny a Severní Koreje, které dnes početně převyšují lodě západního původu. Kromě toho se ale Írán pustil i do stavby lodí z vlastních prostředků. Vzhledem ke spolupráci s Čínou a KLDR však v některých případech není jisté, zda bylo konkrétní plavidlo dovezeno z východní Asie, nebo zda je Írán se zahraniční pomocí postavil. Totéž platí i o některých typech výzbroje.
Největším plavidlem íránské výroby je bezesporu korveta Moudge (někdy se uvádí i název Mowj) představující modifikovanou kopii britských plavidel třídy Vosper Mk 5, jejichž tři kusy slouží v Íránu pod názvem Alvand. Moudge se od původního britského vzoru liší např. přítomností přistávací plochy pro vrtulník a výrazně změněnou sestavou výzbroje. Írán velmi zdůrazňoval kvality víceúčelového 76mm námořního kanonu Fajr-27 (zřejmě kopie zbraně od italské firmy OTO Melara) a zdá se, že Moudge má i silnější protiletadlovou ochranu.
Na druhém místě co do velikosti jsou raketové čluny třídy SINA; dva exempláře jménem Peykan a Joshan jsou ve službě a třetí se staví. Jedná se o modifikované kopie francouzských člunů třídy Combattante-II, jež v Íránu operují pod jménem Kaman. Írán dále provozuje dosti velké množství raketových a torpédových člunů severokorejského původu, jejichž část může už být vyrobena v Íránu. Podle čínské dokumentace jsou v Íránu vyráběny moderní raketové hlídkové čluny známé pod označením „China Cat“. Firma DIO produkuje také několik typů malých, obtížně zjistitelných torpédových člunů, z nichž některé jsou čistě íránské a jiné mají kořeny v Severní Koreji. Je třeba zmínit také tzv. Boghammary, což jsou velice malá bojová plavidla na bázi civilních rychlých motorových člunů.  Defense Industries Organization, WWW stránky. Dá se odhadnout, že Írán provozuje celkem několik desítek vojenských člunů vlastní výroby.
Íránské námořnictvo vlastní minimálně čtyři typy ponorek domácí výroby, i když je velmi pravděpodobné, že jejich vývoj se neobešel bez severokorejské asistence. Hned první z těchto typů, asi 30 m dlouhá pobřežní ponorka Ghadir, totiž silně připomíná severokorejská plavidla. Druhým typem je miniponorka Nahang, která se podobá typům užívaným za druhé světové války a slouží zejména pro kladení min. Třetím ponorným plavidlem je Al Sabehat 15, což je dopravní prostředek s „mokrou“ kabinou pro dva potápěče. A posledním je malá dvoumístná ponorka nesoucí jedno těžké torpédo, jejíž název není dosud znám.

Součástí íránských námořních sil jsou také prostředky využívající přízemního efektu, tedy vznášedla. Během vlády šáha zakoupil Írán několik moderních britských vznášedel, která lze použít pro přepravu, výsadky i ničení cílů. Na základě jejich technologií Írán už několik let vyrábí menší vznášedla s posádkou dvou až čtyř mužů, ale nedávno představil i mohutný stroj schopný dopravit až 26 mužů a dvě tuny nákladu. Lze ještě dodat, že Írán staví i ekranoplány neboli stroje létající díky dynamickému přízemnímu efektu těsně nad hladinou moře. V roce 2005 byl vystaven model civilní podoby  Devlin, L. F.: The Kish Trade Fair Fails to Realize Expectations, on-line text. a v dubnu 2006 bylo na cvičení „Velký prorok“ otestováno vojenské provedení, zřejmě schopné nést i zbraně.  Írán – Námořní cvičení, on-line text.
Zajímavá je rovněž íránská produkce námořní výzbroje. Írán vyrábí několik typů řízených protilodních střel, jež jsou zpravidla odvozeny od čínských zbraní. V zásadě můžeme odlišit tři hlavní typové rodiny. Nejstarší rakety HY-2 (známé spíše pod kódem NATO Silkworm) už dnes platí za zastaralé, ale Írán na jejich bázi vyvinul novou protilodní střelu Ra’ad, která je poháněna proudovým motorem. Druhou sérii představují střely Kosar nebo Kowsar, což jsou varianty čínských zbraní řady C-701 (TL-10). A konečně nejnovější a nejúčinnější protilodní zbraní vyráběnou v Íránu je střela Noor na základě čínské C-802. Při vojenských cvičeních už bylo zjištěno vypouštění zmiňovaných střel z mobilních pobřežních baterií, letounů, vrtulníků a hladinových lodí, ale dosud není spolehlivě prokázáno odpálení z ponořené ponorky.
Z dalších íránských námořních zbraní si zaslouží zmínku např. raketa Fajr-e-Darya. Jedná se vlastně o inovovanou verzi starší italské protilodní zbraně Sea Killer, která byla instalována na korvetách třídy Alvand, než ji nahradila novější střela C-802 Noor. Íránci pak ale italskou raketu využili jako základ nové zbraně vypouštěné z vrtulníků, která byla zřejmě vyvinuta za pomoci Číny. Írán vyrábí také jednu námořní protiletadlovou raketu. Nese název Fajr a jde o zdokonalenou kopii americké rakety RIM-66 Standard SM-1.
Výčet íránských námořních zbraní můžeme příznačně uzavřít pozoruhodným prostředkem, který byl předveden na vojenském cvičení „Velký prorok“ konaném v dubnu 2006. Má název Hoot a jedná se o superrychlé torpédo, resp. podvodní raketu využívající efekt superkavitace, díky němuž dosahuje pod vodou rychlosti přes 360 km/h. Odborníci se shodují, že zbraň Hoot prakticky určitě představuje íránskou odvozeninu obávané ruské zbraně Škval, ačkoliv Rusko jakoukoli účast na vývoji oficiálně popřelo.  Tamtéž.

7   Zhodnocení

Přehled íránské produkce vojenské techniky ukazuje, že tato země již může vyrábět velice rozsáhlou škálu pozemních, leteckých i námořních zbraní. Většinu těchto typů sice tvoří kopie zahraničních vzorů, což ovšem nic nemění na nesporné technologické náročnosti výroby např. tanků, bojových letadel, řízených střel či ponorek. Dále je třeba zdůraznit íránské schopnosti „reverse engineeringu“, kopírování, kombinování a modernizování, díky kterým také vznikají velmi zajímavé zbraně. Díky zkušenostem z těchto činností už Írán vyvíjí a vyrábí i originální techniku čistě domácího původu a také je schopen své výrobky exportovat. Írán lze po stránce vývoje a výroby vojenské techniky označit za poměrně velice vyspělý stát, který už se může naprosto vyrovnat mnohým evropským zemím.
Vzhledem k povaze dnešního íránského politického vedení je třeba konstatovat, že zbrojní průmysl Íránu znamená pro mezinárodní společenství velmi závažnou hrozbu, a to z několika důvodů. Na prvním místě je to sám fakt, že Írán se v řadě oblastí vojenské techniky stává více a více soběstačným, takže embarga na dovoz vojenské techniky mají stále menší význam a nemohou zabránit nárůstu vojenských kapacit Íránu. Na druhém místě je to skutečnost, že Írán exportuje své zbraně do jistých problematických zemí, jako je Sýrie nebo Súdán. A konečně na třetím místě je to významná podpora teroristických skupin typu Hizballáhu a nejrůznějších povstaleckých organizací v Iráku, které mohou z Íránu získávat výkonné zbraně všeho druhu. Íránský zbrojní průmysl pod kontrolou současného režimu znamená už v tuto chvíli hrozbu nejen regionální (pro oblast Středního Východu), avšak kvůli exportu do rukou „darebáckých režimů“ a teroristických skupin i zřejmou hrozbu globální.








Pro podrobnější informace o některých zmíněných zbraních (konkrétně o íránských balistických raketách rodiny Šaháb, íránských letounech a vrtulnících, ponorkách, samohybných houfnicích a superkavitačním torpédu) autor odkazuje na své články publikované v časopisech Armádní technický magazín, ATM a Střelecká revue. Všechny jsou dostupné i z jeho internetových stránek: http://lvisingr.czweb.org/
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