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Vývoj íránských raket začal za války s Irákem, 
během které se Írán stal terčem iráckých raket 
Scud B. Prostředky pro adekvátní odpověď získal 
nejprve díky raketám téhož typu, které zakoupil 
od Sýrie a Libye. Roku 1987 pak začal spolupra-
covat se Severní Koreou, která dodávala své kopie 
raket Scud jménem Hwasong 5. 
Na konci 80. let vybudovali 
Korejci (výměnou za dodávky 
ropy) i továrny na produkci 
těchto zbraní. 

Snad v roce 1990 získal Írán 
korejské rakety Hwasong 6, což 
je modifikovaný Scud s delším 
dostřelem. Záhy začala běžet 
výroba kopií této rakety pod 
názvem Šaháb-2. Írán vyrábí 
i samohybná odpalovací zaříze-

ní na podvozku ruského nákladního automobilu  
MAZ 543M. Odhaduje se, že Írán dnes vlastní nej-
méně 450 raket Šaháb-1 a Šaháb-2. 

Odhaduje se, že má rovněž hlavice pro přenos 
chemických nebo biologických bojových látek, pří-
padně i tyto látky samotné. Spolehlivé informace 
o tom však mohou mít pouze ti, kteří do Íránu tyto 
technologie případně dodali...

V polovině 90. let postoupila spolupráce Írá-
nu a KLDR na další úroveň, když Írán získal nové 

severokorejské rakety No dong 1, jež zřejmě 
využívají i některé ruské a čínské prvky. 

Jedná se o zbraně středního doletu. 
V roce 1998 Írán uskutečnil zkoušku 

rakety Šaháb-3, jež je pravděpo-
dobně blízce příbuzná s raketou 
Nodong 1. Díky této zbrani mohl 
Írán poprvé ohrožovat i území 
Státu Izrael a také četné vojen-
ské základny USA nacházející se 
v regionu Středního Východu. Írán 

dnes zřejmě vlastní řádově desítky zbraní Šaháb-3 
a odpalovací zařízení umístěná na automobilových 
návěsech.

Počátkem 21. století byla vyvinuta nová verze 
rakety, která se označuje Šaháb-3B. Přesné údaje 
o ní už ale patří do kategorie dohadů. Kromě del-
šího doletu se má vyznačovat zejména koncovým 
naváděním. Hlavice má být oddělitelná, naváděná 
pomocí gyroskopů a družicové navigace a díky 
malým raketovým motorkům by měla ve finál-
ní fázi letu manévrovat. Verze Šaháb-3B je však 
známa jen z teheránské vojenské přehlídky z roku 
2003 a videozáznamu zkoušky rakety s odlišně tva-
rovanou hlavicí 11. srpna 2004 z íránské televize. 
To, co je neotřesitelně známo, je fakt, že Írán se 
potýká s notorickou nespolehlivostí a nepřesností 
všech svých raket, takže jejich bojová hodnota 
může být sporná. Jako strašidlo v politické, infor-
mační a mediální válce jsou ale dostačující.

Další vývoj íránských raket je už zahalen 
tajemstvím. Hovoří se o raketách jménem Šaháb-4, 
Šaháb-5 a Šaháb-6, ale není jisté, o jaké střely 
vlastně jde. Nejčastější jsou informace převzaté 
z dílny amerického sovětologa Charlese P. Vicka, 
senior analytika sovětského raketového programu 
z Federace amerických vědců. Ten jediný tvrdí, a po 
něm opakují bez prověření i ostatní (včetně NYT, 
SIPRI či MEMRI), že jsou konstruovány na základě 
severokorejských dvoustupňových střel Taepodong 
1 a 2, jež vznikly „složením“ menších střel. Šaháb 4 

by v takovém případě měl jako první stupeň Šaháb-3 
a druhým stupněm by byl Šaháb-1 nebo Šaháb-2. 
Proti tomu ovšem hovoří fakt, že samotná KLDR 
celý vývoj zbraně Taepodong 1 zastavila jako 
nepříliš povedený projekt.

Místo toho dala přednost zbrani Taepodong 2. 
Ta používá jako první stupeň obměnu čínské střely 
Dong Feng 3 a druhým stupněm je Nodong 1. Kdyby 
ovšem Írán postupoval takto, musel by i on získat 
rakety na bázi Dong Feng 3, což se zdá jako znač-
ně nepravděpodobné. Popisování íránských střel 
Šaháb-4 a Šaháb-5 jako kopií raket Taepodong 1  
a Taepodong 2 je proto dost spekulativního rázu. 
Někteří experti tedy zastávají názor, že Šaháb-4 
a Šaháb 5 mohou vycházet spíše ze starších sovět-
ských balistických zbraní R-12 Dvina (SS-4 Sandal) 
a R 14 Usovaja (SS-5 Skean). Je totiž známo, že Írán 
v 90. letech zaměstnal nemálo ruských vědců a nej-
spíše kupoval i ruské raketové technologie.

Skeptici označují informace, nákresy a data 
raket Šaháb-3B, Šaháb-4, Šaháb-5 a Šaháb-6 od 
Charlese P. Vicka za jednozdrojovou zpravodajskou 

dezinformační hru staré školy. Přes pár spřátele-
ných center pustit nenápadně dezinformaci, kterou 
nikdo z tohoto ješitného světa nebude vyvracet, 
Íránci ji kvůli odstrašení svých regionálních pro-
tivníků nepřímo potvrdí neověřitelným politickým 
prohlášením a ona se pak vrátí v potřebnou dobu 
do Íránu zpět jako bumerang. Německý časopis 
Bild publikoval článek o tom, že Írán od Severní 
Koreje koupil osmnáct raket známých jako BM-25. 
Měla by to být replika nebo variace starých sovět-
ských ponorkových balistických střel R-27 (RSM-
25, SS-N-6 Serb) z počátku sedmdesátých let, jež 
mají údajně dostřel přes 2500 km. Zdroje z jiných 
zemí však tyto skoupé údaje nepotvrzují. Skeptický 
je např. i izraelský vojenský analytik Uzi Rubin či 
německý institut HAFL, který přiznává Íránu maxi-
mální dostřel raket 1300–1500 km.

Informace o raketě Šaháb-5 se objevily v roce 
2002 ve zprávě CIA „Report to Congress on the 
Acquisition of Technology Relating to Weapons 
of Mass Destruction and Advanced Conventional 
Munitions“. Jako zdroj byl ovšem uveden írán-
ský ministr obrany… O raketě Šaháb-6 se zmínil 
v roce 1998 pro Washington Times izraelský kon-
zervativní premiér Benjamin Netanjahu. Hovořil 
i s komisí Kongresu, kterou v tu dobu vedl Donald 
Rumsfeld. Testem nových zbraní se chlubil v televi-
zi íránský brigádní generál Hussajn Salami v roce 
2006. Magazín Jane’s Defence Weekly upozorňuje, 
že Írán se už dlouho snaží o reverzní engineering 

18

V souvislosti s možnou instalací amerického radaru v Česku se hovoří o hrozbě představované 
íránskými balistickými raketami. Írán vlastní rakety středního doletu a některé zdroje tvrdí, 
že má i technologie pro výrobu raket mezikontinentálních. Dostaly název, jenž se poté 
stal synonymem „íránské raketové hrozby“. Jmenují se Šaháb, což v íránském jazyce farsí 
znamená „meteor“.

ÍRÁN

1500 km  Šaháb 3
 Taepo Dong 1

500 km SCUD C, Šaháb 2
330 km SCUD B, Šaháb 1
180 km CSS8, R11, Scud A

Búšéhr - IKONOS Space Imaging

Parchin - IKONOS Space Imaging

Arak - IKONOS Space Imaging

 
tisíce 
a jedné noci

Íránské rakety Šaháb

Isfahán - IKONOS Space Imaging

Teherán, Hemmat - IKONOS Space Imaging
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Alláh je velký,  
nejistota také

Dnes Írán prokazatelně disponuje pouze 
raketami, které patří maximálně do kategorie 
zbraní středního dosahu. Poslední naprosto 
spolehlivě potvrzený a popsaný nosič je 
Šaháb-3. Šaháb-3B zjevně existuje, ale TTD 

už jsou nejistá. Mezikontinentální střely 
Írán dosud zcela jistě nevlastní. Dá se však 
oprávněně předpokládat, že technologie pro 
jejich výrobu má a že se snaží takové zbraně 

vyvíjet. Zaručené informace o jejich vývoji 
a konstrukci ale dostupné nejsou. Cesta 
k bojově použitelné zbrani této kategorie 
je každopádně velmi dlouhá, takže je 
nepravděpodobné, že by Írán mohl získat 
bojeschopné mezikontinentální balistické 
rakety dříve než někdy v polovině příštího 
desetiletí. Skeptici hovoří o ještě delší době. 
A za tu dobu se může v Íránu i ve světě stát 
ještě tolik věcí… Jisté je, že západní svět 
v otázce íránského raketového programu 
tápe. A to by mohlo být pro celý svět možná 
i větší nebezpečí než íránský raketový 
program sám.

Lukáš Visingr, Štěpán KotrbA n

Foto: IRIB a FARS 
titulní malba: Viktor Michajlovič Vasněcov, 1880 
kresby a mapy: Štěpán Kotrba
Prameny: Jane’s Strategic Weapon Systems, FAS, DTIG.org, 
GlobalSecurity.org, MissileThreat.com, HSFK.de, DEBKAfile,  
ACIG.org, IRNA, IRINN, IRIB 1, FARS 
Další podrobnosti: 
n „Report to Congress on the Acquisition  
of Technology Relating to Weapons of Mass Destruction  
and Advanced Conventional Munitions“ 

fas.org/irp/threat/bian_apr_2003.htm#3
n Leonard Peikoff, Ayn Rand Institute, USA  2001:  
„End States Who Sponsor Terrorism“ 

aynrand.org/site/News2?page=NewsArticle& 
id=5207&news_iv_ctrl=1021

n Joel C. Rosenberg, National Review, USA 2005: 
„The Terror of Tehran“
nationalreview.com/comment/rosenberg 200506270949.asp
n Kenneth R. Timmerman : 
„Countdown To Crisis: The Coming Nuclear Showdown With 
Iran“, Crown Forum, USA 2005, ISBN 1400053684

ruského raketové-
ho motoru RD 216 
– což je technolo-
gie z roku 1960…! 
I dolety stávajících 
raket udávají něk-
teré zdroje (např. 
americký Iran-
Watch) střízlivěji, 
o zhruba 300 km 
méně než FAS/
GlobalSecurity.

Kromě technického původu dalších raket 
Šaháb ovšem není jasno ani v jejich zamýšleném 
užití. Írán totiž tvrdí, že jeho „nové rakety“ jsou 
kosmické nosiče, nikoliv mezikontinentální zbra-
ně. Na výstavách předvádí model rakety Šaháb-3 
s extrémně velkou hlavicí pod názvem Šaháb-3D 
nebo IRIS, která by měla nést nejspíše špionážní 
satelit. Faktem je, že Írán občas vypouští do ves-
míru sondážní rakety a snad se pokusil i o vynese-
ní družice. Špionážní satelit rozumného výkonu by 
musel vážit asi 300 kg. Pro další úvahy platí zása-
da, že země schopná odeslat satelit do vesmíru 

je schopna vyvinout mezi-
kontinentální střelu, protože 
mezi těmito prostředky jsou 
technicky jen malé rozdí-
ly. Mahmúd Ahmadínežád 
sebevědomě tvrdil, že islám 
by měl zrušit 300 roků 

západní nadvlády. Hovořil ve jménu islámu, ne 
jen ve jménu Íránu. Írán se ale pouze touto cestou 
snaží o vzkříšení slávy staré říše a tím o posílení 
sebevědomí všech muslimů. 
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* Podle fotografií severokorejských raket sérií No dong a Taepo dong a odhadů jejich parametrů z analýz Charlese P. Vicka, ** Podle fotografií agentury FARS News a serverů ACIG.org a DEBKAfile, IRSL-X = americký kód pro Iranian Space Launcher, Experimental

ttD balistických raket řady Šaháb

R-11  
R-175
Scud A

Šaháb-1
R 17 / R 300
Scud B

Šaháb-2
Scud C

Šaháb-3
Šaháb-3A*

Šaháb-3B
Šaháb-3ER**

Šaháb-3D
IRIS
IRSL-X-1*

Šaháb-4

IRSL-X-2*

Šaháb-5
Kossar
IRSL-X-3*

Šaháb-6
Kossar
IRSL-X-4*

Délka m 10,7 11,25 12,3 15,9 16,1 17,8 26,5 33,0 38,0

Průměr m 0,88 0,88 0,88 1,3 1,3 2,5 1,3 2,2 2,2

Hmotnost t 4,4 5,9 6,4 16-18 17-18 24-25 21-25 64-72 79-90

Hlavice kg 680-800    985 700-800 760-990-1200 500-700 - 600-1200 750-1200 750-1500

Dostřel km 180-130 330-285 700-500 1600-1300 2500-1700 - 1800-3000 3500-6000 8000-10000

at
m
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tí technici a No−dong−1 vykazuje určitou

podobnost s ruskými ponorkovými balis−

tickými raketami R−13 (SS−N−4 Sark)

a R−21 (SS−N−5 Serb).

Ohledně dosahu střely No−dong−1 ale

stále není úplně jasno. Běžně se udává

hodnota 1300 km, ale Korejcům se patrně

podařilo zvýšit jej až na 1600 km. V tomto

případě však jde spíše již o No−dong−2,

jenž je vyroben ze slitin hořčíku a hliníku.

Je o asi 5 tun lehčí, takže může unést více

paliva nebo větší hlavici. V dostřelu raket

No−dong zcela určitě leží celé území

Japonska. KLDR má k dispozici 12 až 20

samohybných odpalo−

vacích zařízení pro střely

No−dong na návěsech

tažených nákladními au−

tomobily. Počet samot−

ných raket se odhaduje

na 50 až 100 kusů.

Cesta do vesmíru?
V roce 1990 začala

Severní Korea pracovat

na dvoustupňové rake−

tě, která měla mít mezi−

kontinentální dolet, pří−

padně mohla sloužit

též pro vynášení malých

družic. Nese oficiální

označení Paeutudan−1

či Moksong−1, nejzná−

mější je však jako střela

Taepo−dong−1 (TD−1).

To je ale ve skutečnosti

jméno základny, kde ra−

ketu během roku 1994

poprvé zjistily americké

satelity. Taepo−dong−1 vznikl vlastně jako

kombinace předchozích dvou raket. Jeho

první stupeň tvoří No−dong−1, zatímco dru−

hým stupněm je Hwasong. V případě, že

je TD−1 použit jako kosmický nosič, je při−

pojen ještě třetí stupeň s motorem na tuhé

pohonné látky a vlastní družicí. Střela

Taepo−dong−1 byla vyzkoušena pouze jed−

nou. Stalo se tak 31. srpna 1998, kdy byla

odpálena právě ona třístupňová verze.

Severokorejská tisková agentura prohlá−

sila, že raketa vynesla na eliptickou dráhu

satelit Kwangmyongsong−1. Později se

však ukázalo, že těsně před uvolněním

družice třetí stupeň z dosud neznámých

důvodů explodoval. O dosahu rakety TD−1

se v podstatě dá pouze spekulovat, neboť

je velice proměnlivý v závislosti na hmot−

nosti hlavice. Zřejmě se pohybuje mezi

1800 a 3000 km. Pokud by se ale podařilo

jako balistickou raketu využít i třístupňovou

verzi, a pokud by nesl jen malou hlavici,

pak by TD−1 mohl doletět teoreticky až do

vzdálenosti 5000 km. Zdá se, že KLDR vý−

voj rakety Taepo−dong−1 zastavila. O pro−

gram TD−1 ale projevil zájem Írán, který

v něm pokračuje pod názvem Šaháb−4.

Obávaný Taepo−dong−2
Vývoj střely TD−1 byl ukončen především

kvůli zahájení mnohem perspektivnějšího

projektu Paeutudan−2 neboli Moksong−2,

který je ale znám spíše jako Taepo−dong−2

(TD−2). Jeho první stupeň představuje no−

vou konstrukci bez vazby na Scud. Jde to−

tiž o variantu čínské rakety středního dole−

tu Dong Feng 3 (CSS−2). Druhý stupeň

pak tvoří upravená střela No−dong. Také

raketu TD−2 lze pravděpodobně využít i ja−

ko kosmický nosič s třetím stupněm na

tuhé pohonné látky. Dolet rakety

Taepo−dong−2 je předmětem intenzivních

debat, což souvisí s její údajnou schop−

ností zasáhnout území USA. Dostřel je

ovšem opět úzce spojen s velikostí hlavice.

Nejnižší odhady pro hlavici o přibližně tu−

nové váze se pohybují kolem 3500 km. Při

zmenšení hlavice na cca 750 kg by TD−2

mohl mít dosah asi 6000 km, což už by

znamenalo možnost zasáhnout Aljašku.

Různé zdroje ale naznačují, že severo−

korejští inženýři mohli dostřel zvýšit mož−

ná až na 9000 kilometrů, takže raketa

Taepo−dong−2 by mohla dopadnout na

východním pobřeží USA. A podle americ−

kých expertů je v možnostech třístupňové

varianty teoretický dostřel pravděpodob−

ně i 15 000 km, což pokrývá celé území

Spojených států amerických. Raketa

Taepo−dong−2 byla poprvé vyzkoušena

4. července 2006. Je zřejmé, že KLDR to−

to datum, tedy Den nezávislosti USA, zvo−

lila záměrně, aby demonstrovala své od−

hodlání čelit USA. Raketa TD−2 však 42 se−

kund po startu explodovala. Ukazuje se,

že Severní Korea je schopna konstruovat

rakety s dlouhým dostřelem, avšak kvůli

jejich nízké spolehlivosti je zatím nelze

označit za skutečně účinný prostředek

pro vedení války. Na sklonku letošního

srpna však probleskly informace o tom, že

se severokorejští specialisté chystají spus−

tit další kolo praktických zkoušek raket

Taepo−dong−2. �

Lukáš Visingr

Foto: archiv, kresba: Ing. Z. Odehnal

Prameny:
Jane’s Strategic Weapon Systems,

GlobalSecurity. org, MissileThreat. com,

archivy zpravodajských médií.
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TTD balistických raket KLDR

Scud−B  Scud−C            No−dong  TD−1* TD−2* BM−25 

Výška (m) 11,25 12,3 15,9 26,5 33,0 12,0

Průměr (m) 0,88 0,88 1,3 1,3 2,2 1,3

Hmotnost (t) 5,9 6,4 16−21 21−25 64−72 14 (?)

Hlavice (kg) 985 700−800 700−1200 600−1200 750−1200 600 (?)

Dostřel (km) 300 500−700 1300−1600 1800−3000 3500−9000 2500−4000

* Údaje se vztahují ke dvoustupňovým verzím raket Taepo−dong.

Mimo vývojovou sérii raket Hwasong,

No−dong a Taepo−dong stojí zvláštní ra−

keta, která byla původně nazývána

No−dong−B či Taepo−dong−X. V roce

2005 bylo zjištěno, že má název BM−25.

Vychází z ruské ponorkové střely R−27

(SS−N−6 Serb) a má pohonnou jednot−

ku na skladovatelné kapalné palivo. Její

dosah činí minimálně 2500 km, podle ji−

ných odhadů až 4000 km. Írán zakoupil

18 těchto raket. Panují obavy, že po−

zemní střely BM−25 mohou být  uzpů−

sobeny dokonce pro start z přestavě−

ných kontejnerových lodí.

Raketa BM−25

Řadu dalších článků o balistických ra−

ketách a obraně proti nim i o proble−

matice americké protiraketové základ−

ny na území České republiky najdete

v ATM – Armády, technika, militaria.

B
M

−2
5

Základem technologie severokorejských střel 

je sovětská raketa R−17 Elbrus (Scud−B).
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Severokorejský raketový program se
rozvíjí už přibližně třicet let a vypro−
dukoval řadu typů zbraní: od taktic−kých raket až po těžké strategické střely.V tomto článku najdete přehled vývoje ba−listických raket KLDR a také jejich vazebna raketové programy dalších zemi, pře−devším Íránu.

Základem byl Scud−B
Raketové programy zemí třetího světajsou obvykle založeny na sovětských ra−ketách R−17 Elbrus známých spíše podkódem NATO SS−1 Scud−B. Nejinak tomubylo i v KLDR. Severokorejci získali tytorakety koncem sedmdesátých letz Egypta, což byla oplátka za pomoc KL−DR při válce Jom Kippur v roce 1973.Korejci rakety podrobně prozkoumalia začali připravovat výrobu jejich kopií na−zvaných Hwasong−5. Zkopírovali rovněžpojízdná odpalovací zařízení na podvozkuautomobilu MAZ−543. Zanedlouho se při−hlásil také zahraniční zájemce. Írán nalé−havě potřeboval balistické rakety, aby mo−hl adekvátně odpovídat na útoky iráckýchraket Scud. A tak začal odebírat severoko−rejské střely Hwasong−5 po roce 1985a o tři roky později je začala vyrábět i to−várna v íránském Isfahánu, kterou posta−vili Korejci. Íránská obměna rakety

Scud−B se nazývá Šaháb−1.
Celé situaci ne−

chyběla jistá iro−
nie. Íránci totiž
odpalovali pů−
vodně „egypt−
ské“ exemplá−
ře Scudu pro−
ti Iráku, jehož
hlavním spo−
jencem byl
Egypt.Se−
verní Korea

vyráběla střely Hwasong−5 do roku 1991a exportovala je například do Sýrie, Libye,Etiopie, Konga, Vietnamu či na Kubu.Mnoho států se snažilo prodloužit dolet ra−ket Scud výměnou za zmenšení bojovéhlavice. Touto cestou se dala také KLDR
a roku 1991 začala produkovat prodlouže−ný typ Hwasong−6 odpovídající sovětské
střele Scud−C. Jeho dostřel pokrývá celé
území Jižní Koreje. Také Hwasong−6 byl
hojně vyvážen a v Íránu je zaveden pod
označením Šaháb−2.

No−dong s ruskou pomocí
Velký kvalitativní posun znamenala ra−
keta se středním doletem, která je zná−
ma jako No−dong−1 nebo Ro−dong−1.
Prakticky stejná střela je ve výzbroji Írá−
nu jako Šaháb−3 a také Pákistánu pod
názvem Ghauri 1 (Hatf 5). Obě islám−
ské země prohlašují, že své typy vyvi−
nuly nezávisle. Experti se ale shodují
v tom, že jde o severo−
korejské zbraně.
KLDR nejspíše
poskytla Pákis−
tánu své rakety
No−dong−1 vý−

měnou za nukleární tech−
nologie a Íránu za dodáv−
ky ropy. Vývoj zbraně
No−dong−1 začal někdy
v polovině osmdesá−
tých let a první pokus−
ný start se odehrál bě−
hem května 1990. Sé−
riová produkce se
rozběhla o čtyři roky
později. No−dong−1 je
stejně jako Scud ra−
keta na kapalné pali−
vo, ale má podstatně
větší rozměry a unese
těžší hlavici. S jeho
vývojem pomohli ruš−

Důvod k obavám?
Raketový program Severní Koreje je častým tématemzpráv. Novou vlnu debat o něm rozpoutala série zkou−šek, které KLDR provedla 4. července 2006. Otestovalai mezikontinentální raketu známou jako Taepo−dong−2.

Severokorejské rakety:
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to odchýlily z dráhy a musely být dálkovězničeny. Zmíněná velká kruhová odchylkaznamenala, že Šaháb−3 by se dal použítjen proti plošným cílům. Írán proto vyvinulvelké úsilí, aby tento problém vyřešil. Zatímto účelem navázal těsné kontaktys Ruskem a Čínou, zakoupil některé jejichtechnologie a s velkou pravděpodobnos−tí rovněž zaměstnal čínské a ruské raketo−vé experty.
Výsledkem je zbraň, která byla poprvévyzkoušena 11. srpna 2004 a která nesenázev Šaháb−3B. Na první pohled se odli−šuje novou hlavicí, jež nemá kuželovitý,ale spíše lahvovitý tvar. Dále nese menšívýbušnou nálož. Díku tomu zbývá vícemísta pro palivo, což znamená prodlouže−ní dostřelu výrazně přes 2000 km. Nej−významnější změnou je ale skutečnost, žeŠaháb−3B má koncové navádění. To jenejspíše hlavní výsledek působení zahra−ničních odborníků. Navádění obsahujeinerciální navigaci s laserovými gyroskopya terminál družicové navigace GPS. V zá−věrečné fázi letu může hlavice manévrovatpomocí malých raketových motorků.Kruhová odchylka střely se zřejmě pohy−buje mezi 30 a 50 m. Analytici upozorňují,že tato raketa může být reakcí na izraelskýprotiraketový systém Arrow, jenž by sis manévrujícím cílem nemusel poradit.

Cesta do vesmíru?
Vývoj íránských raket se pochopitelněnezastavil a už od konce devadesátýchlet se objevují informace o balistickýchraketách Šaháb−4, Šaháb−5 a Šaháb−6.Problém je v tom, že tyto zprávy jsou čas−to spíše spekulativní a významně si proti−řečí. Nezřídka jde také o propagandu ofi−

ciálních íránských mé−
dií či naopak o zprávy,
které mají Írán zdiskre−
ditovat. Nejčastější je
názor, že Šaháb−4 je
v podstatě ekvivalent
nebo íránská verze se−
verokorejské dvoustup−
ňové rakety Taepo−
−dong−1. První stupeň
by tedy tvořil upravený
Šaháb−3 a druhým stup−
něm by byl Šaháb−1 či
Šaháb−2. Podle jiných
zdrojů vychází Šaháb−4
ze starší ruské střely
R−12 Dvina (SS−4 San−
dal). Íránská média tvr−
dí, že Šaháb−4 není ba−
listická raketa, nýbrž
kosmický nosič pro
nízké eliptické dráhy.
Je ale dobře známou
skutečností, že mezi
těmito dvěma druhy
raket jsou jen malé roz−
díly. Ostatně i korejský
Taepo−dong−1 byl vy−
puštěn coby nosič malého satelitu. Ša−háb−4 jako balistická raketa by měl mít do−střel mezi 2000 a 3000 km s přibližně tu−novou hlavicí.
Podobně i Šaháb−5 by mohl být íránskouobměnou korejské střely Taepo−dong−2,ale také by mohl být příbuzný ruské rake−tě R−14 Usovaja (SS−5 Skean). Jeho do−střel se odhaduje na nejméně 4000 km,ale možná až 5500 km, což by znamena−lo možnost zaútočit na téměř celouEvropu. Opět je však možné, že Šaháb−5
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je zamýšlen spíše jako nosná kosmickáraketa. A konečně Šaháb−6 už by měl býtskutečně mezikontinentální zbraní, kteráby mohla ohrozit možná i východní po−břeží USA. Všechny zmíněné íránské ra−kety mají motory na kapalné pohonnéhmoty. Je však s určitostí známo, že Íránse zabývá i vývojem motorů na tuhé po−honné látky, kterými by mohl opatřit kon−cové stupně kosmických nosičů. Tamnímédia už mnohokrát oznámila, že sechystá start první íránské vesmírné rakety,avšak zatím zůstalo jen u prohlášení.Odborníci soudí, že vynesení nevelké dru−žice na nízkou dráhu je v možnostechíránských raket. Současně ale upozorňujína to, že by kvůli jejich nízké spolehlivostišlo o dost riskantní podnik. �
Lukáš Visingr

Foto: IRIB a FARS
Kresby: Ing. Z. Odehnal

Prameny:
Jane’s Strategic Weapon Systems,
GlobalSecurity. org, DTIG. org,
MissileThreat. com, íránská média.

Odpálení rakety Šaháb−3 nabízí skutečně impozantní podívanou.
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kat prostředek schopný zaútočit na Izrael
a základny USA na Středním východě.
Různé zdroje se liší v názoru, kdy přesně
se uskutečnila dodávka raket No−dong−1
do Íránu; pravděpodobně to bylo někdy
v letech 1994 až 1997. Podle některých
pramenů nebyly nikdy předány kompletní
rakety, nýbrž pouze některé součásti a vý−
robní technologie. V této době se objevily
i zprávy o určité „raketové“ spolupráci Írá−
nu s Pákistánem. V každém případě je ji−
sté, že v červenci 1998 byla otestována
íránská raketa středního doletu Šaháb−3,
která je přinejmenším velmi blízce příbuz−
ná severokorejské střele No−dong−1. Do−
střel této zbraně se v závislosti na hmotnos−
ti hlavice pohybuje od 1300 do 1600 km,
což Íránu umožňuje napadnout i Izrael. Ša−
háb−3 se odpaluje z návěsu taženého au−
tomobily značky Mercedes−Benz, Nissan
nebo IVECO. K jeho slabinám patří ze−
jména velká kruhová odchylka: údajně až
2500 metrů.

Šaháb−3B s naváděním
Ve druhé polovině devadesátých let však
začala spolupráce mezi Íránem a KLDR
poněkud slábnout. USA totiž využívaly
ekonomických potíží Severní Koreje
a podmiňovaly hospodářskou pomoc tím,
že dojde k omezení transferu raketových
technologií. Írán zatím provedl několik
zkoušek rakety Šaháb−3, ale velká část
byla neúspěšná. Hlavním problémem by−
la letová nestabilita, kvůli níž se rakety čas−

V ATM č. 9/2006 byl podrobně po−
psán severokorejský program vý−
voje balistických raket. Nejvýznam−

nějším zákazníkem KLDR je určitě Írán,
v jehož výzbroji najdeme většinu severo−
korejských raket, resp. jejich íránských ko−
pií. Tamní průmysl se však zdaleka ne−
spokojuje s kopírováním korejských vzorů
a vyvíjí i vlastní balistické rakety. Podle
mnoha analytiků není daleko doba, kdy
Írán vyrobí mezikontinentální střelu, která
bude také schopna vynášet družice do
vesmíru.

Nepříjemné seznámení
Írán se s balistickými raketami poprvé se−
známil v roce 1982, a to dost nepříjemným
způsobem. Tehdy totiž začaly padat na je−
ho území irácké rakety sovětské výroby
R−17E, známé především pod kódem
Scud−B. Írán mohl účinně odpovědět až
za tři roky, kdy získal několik desítek střel
téhož typu ze Sýrie a Libye. Navíc využíval
skutečnosti, že Bagdád leží blízko hranice
obou zemí, takže íránské Scudy jej mohly
bez problémů zasahovat. Naopak Tehe−
rán ležel mimo dostřel iráckých raket.
V červnu 1987 navázal Írán spolupráci se
Severní Koreou, která mu začala prodávat
své kopie raket Scud−B nazvané Hwa−
song−5. Koncem osmdesátých let vybu−
dovali Severokorejci v Íránu několik závo−
dů na licenční výrobu těchto zbraní, které
dostaly jméno Šaháb−1, což v íránském ja−
zyce farsí znamená „meteor“.

Nejspíše v roce 1990 získal Írán první ra−
kety typu Hwasong−6, což je korejský pro−
tějšek ruské rakety Scud−C s prodlouže−
ným dosahem. Továrny v Íránu brzy pro−
dělaly potřebné úpravy a začala sériová vý−
roba těchto střel s prozaickým názvem
Šaháb−2. Íránci zkopírovali také odpalovací
zařízení na bázi nákladních vozidel
MAZ−543. Odhaduje se, že Írán nyní vlastní
nejméně 450 střel Šaháb−1 a Šaháb−2.
Prakticky jistě disponuje i hlavicemi pro pře−

TTD balistických raket řady Šaháb
Šaháb−1 Šaháb−2 Šaháb−3 Šaháb−3B

Délka (m) 11,25 12,3 15,9 16,1

Průměr (m) 0,88 0,88 1,3 1,3

Hmotnost (t) 5,9 6,4 16−18 17−18

Hlavice (kg) 985 700−800 760−1200 500−700

Dostřel (km) 285−330 500−700 1300−1600 1700−2500
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� Šaháb−3
Šaháb−3B

�

nos chemických a biologických bojových
látek. V letech 1994, 2000 a 2001 provedl
Írán několik raketových útoků pomocí raket
Šaháb−1 a Šaháb−2 proti základnám orga−
nizace Modžaheddin e−Khalq, která stojí
v opozici proti režimu. Těšila se velké pod−
poře vlády Saddáma Husajna a měla své
základny na území Iráku poblíž hranic.

Nová raketa Šaháb−3
Spolupráce mezi Íránem a KLDR pokra−
čovala i v devadesátých letech a obě ze−
mě z ní významně těžily. Islámská repub−
lika dodávala Severní Koreji kvalitní ropu.
Pro samotný raketový program bylo
ovšem ještě důležitější, že rozlehlé írán−
ské pouště nabídly prostor pro zkušební
střelby raket na vzdálenost stovek kilo−
metrů, což sama KLDR neměla k dispozi−
ci. V Íránu se posléze odehrála řada testů
zbraní na bázi typu Scud, u nichž byly pří−
tomny vojenské a vědecké delegace ze
Severní Koreje. Na počátku devadesá−
tých let KLDR vyvinula zcela novou raketu
středního doletu nazvanou No−dong−1,
která pravděpodobně využívá některé
technologie čínského a ruského původu.

Írán jevil o tuto zbraň velký zájem už
v době jejího vývoje, protože se snažil zís−

Íránský raketový arzenál
Íránská islámská republika nedávno uskutečnila dal−
ší vojenská cvičení, při kterých odpalovala balistické
rakety Šaháb. Tyto zbraně jsou někdy považovány 
za hrozbu pro celý region a jindy za íránskou cestu
do kosmu.


