Další přehlídka v KLDR:
Otazníky nad raketovým arzenálem

Bombastické přehlídky v Pchjongjangu nabízejí jednu z mála příležitostí, jak se něco dozvědět o tajuplné výzbroji Severní Koreje. Zatím poslední taková akce se uskutečnila 8. února 2018 a opět se na ní objevilo několik pozoruhodných novinek.

Výročí vzniku severokorejské armády se tradičně slaví velkou přehlídkou v dubnu, letošní rok byl ovšem odlišný, protože přehlídka se konala již v únoru, aby se kryla se zahájením zimních olympijských her v Jižní Koreji. Po impozantní podívané z loňského roku, na níž se předvedlo hned několik nových typů zbraní (více v č. 6/2017), byla letošní přehlídka očekávána s velkou netrpělivostí, protože se předpokládalo, že KLDR představí svoje mezikontinentální balistické rakety Hwasong-14 a Hwasong-15 (více v č. 9/2017 a 1/2018). Ačkoli se na přehlídce ukázalo rovněž několik typů obrněných vozidel a dělostřeleckých zbraní, hlavní pozornost se skutečně věnovala mezikontinetálním balistickým střelám. Otázky ale budí fakt, že jen nejsilnější střely Hwasong-15 se nacházely na přepravních a odpalovacích vozidlech, kdežto menší „čtrnáctky“ projížděly na transportních návěsech. Je totiž známo, že KLDR získala od Číny patrně jen šest kusů těžkých vozidel Wanshan WS51200 s osmi nápravami. Je ovšem otázkou, zda provedení s devíti nápravami pro rakety Hwasong-15 představuje vozidla nově postavená v KLDR, nebo zda jde o konverze původních čínských výrobků. Na přehlídce bylo celkově pět těchto vozidel (čtyři a páté záložní), což spolu s přepravou střel Hwasong-14 na návěsech může svědčit spíše pro první možnost. Ze strany KLDR to ovšem samozřejmě může být jen trik, který má skrývat reálnou sílu jejího odstrašujícího arzenálu, pro který by nižší počet odpalovacích vozidel mohl být vážnou slabinou. Kromě mezikontinentálních raket se předvedly i rakety středního dosahu Hwasong-12 a Pukkuksong-2 a navíc zcela nový systém krátkého doletu, který řešením raket i mobilních odpalovacích zařízení značně připomíná ruský komplex Iskander. Naopak se vůbec neobjevily starší kapalinové rakety vyvinuté v předchozích dekádách, což nejspíše vypovídá o trvajícím a intenzivním rozvoji severokorejského arzenálu.
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Nejzajímavější novinkou na přehlídce byl nový raketový systém krátkého dosahu, jehož střela a samohybné odpalovací zařízení pro dvě rakety nápadně připomínají obávaný ruský komplex Iskander. O parametrech lze zatím pouze spekulovat, patrně však jde o náhradu rakety na tuhé palivo Toksa, vzniklé na bázi sovětské taktické střely Točka.

Balistická střela Hwasong-14 absolvovala v červenci 2017 dvě úspěšné zkoušky, podle jejichž výsledků se jedná o mezikontinentální zbraň s doletem cca 10 000 km. Pro její odpálení slouží vozidlo čínského původu Wanshan WS51200, ovšem letos byly střely usazeny na přepravních návěsech s tahači Taebaeksan-96 (kopie vozu KAMAZ). V roce 2017 posloužily stejné tahače a návěsy k převozu dosud neznámých raket v kontejnerech.

Tank Songun-915, jeden ze severokorejských derivátů konstrukce T-62, se představil se sadou dynamické ochrany a širokým spektrem výzbroje na věži. Ta zahrnuje dvě protitankové řízené rakety Bulsae-3, dvě lehké protiletadlové střely (patrně verze přenosného systému HT-16PGJ) a dva samočinné granátomety kalibru zřejmě 30 mm.

Zatím nejvýkonnější severokorejská balistická střela Hwasong-15 byla úspěšně otestována 28. listopadu 2017. Dvoustupňovou zbraň s masivním návratovým tělesem pohání dvoukomorový motor Paektusan, jenž zřejmě vychází ze sovětského agregátu RD-250. Odhaduje se, že raketa může nést až tunovou zátěž a při použití lehčí hlavice nabízí max. dolet kolem 13 000 km, což by mohlo znamenat i ohrožení východního pobřeží USA.

Dělostřelecký systém, který je zatím znám pouze pod americkým kódem KN-09, se vyznačuje osmi raketami kalibru 300 mm a vzdáleně připomíná čínský typ WS-1B. Spekuluje se, že jeho rakety využívají družicové navádění a jejich max. dosah činí až 200 km, takže tento systém už se nachází spíše v kategorii taktických balistických raket.

Jeden útvar severokorejských speciálních jednotek se předvedl s nezvyklými dvouhlavňovými zbraněmi, které byly k vidění již v dubnu 2017 u jednoho z útvarů pěchoty. Zbraň vyhlíží jako „klon“ jihokorejské pušky S&T Daewoo K11 DAW (ta má hlavně kalibru 5,56 mm a 20 mm), a proto se spekuluje, že jde o nějakou její ilegální kopii, ačkoli se nezdá pravděpodobné, že by KLDR zvládla okopírovat i programovatelné granáty.

Pokrok KLDR v oboru raketových motorů na pevné palivo demonstruje např. raketa středního dosahu Pukkuksong-2, která je příbuzná ponorkové zbrani Pukkuksong-1. Vzlétá z kontejneru na podvozku, který vznikl prodloužením šasi tanku Chunma, tedy úpravy T-62. Odhady jejího dosahu se pohybují mezi 1200 a 2500 km. Kombinace pásů, kontejneru a tuhého paliva nabízí mj. výrazně vyšší odolnost a kratší přípravu ke startu.

Typ Hwasong-12, popisovaný jako „hybridní raketa“, spojuje prvky starší rakety Hwasong-10 (čili BM-25 Musudan), návratové těleso ze střely Hwasong-13 a polovinu (tzn. jednu komoru) dvoukomorového agregátu Paektusan, který pohání střelu Hwasong-15. K přepravě a odpálení slouží sovětský automobil MAZ-547 se šesti nápravami (či jeho lokální kopie). Max. dosah se odhaduje na 5000 km, což by umožnilo ohrozit ostrov Guam. 

Severokorejská armáda provozuje také sovětské samohybné protiletadlové komplety krátkého dosahu 9K35 Strela-10. Na jejich bázi vytvořila modernizovaný systém Pongae-3, který se od sovětského vzoru odlišuje jinými raketami (možná jde o derivát přenosných raket HT-16PGJ) a novým přehledovým radarem, složeným na stropě věže.
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