Další rakety KLDR:
Kim Čong-un posiluje arzenál

Na konci července a na počátku srpna provedla Severní Korea další sérii zkoušek balistických a dělostřeleckých raket. Odhalila tak existenci dvou dříve neznámých typů střel, které vykazují nápadnou podobnost se zbraněmi z Jižní Koreje.

V červencovém ATM jsme informovali o květnových testech střely, jež silně připomíná ruský Iskander (popř. jeho jihokorejský derivát Hyunmoo-2) a dostala kód KN-23. Dne 25. července proběhl další test, při němž byly odpáleny dvě rakety téhož typu (ačkoliv některé zprávy tvrdí, že jedna z nich reprezentovala nový design), a 30. července byl vyzkoušen nový dělostřelecký raketomet. 2. srpna proběhl další test nového raketometu, 5. srpna opět vzlétly rakety KN-23 a 10. a 15. srpna byly odpáleny zcela nové taktické střely.

Krátký popis nových systémů
Kim Čong-un v loňském roce přislíbil přerušení testů raket dlouhého dosahu, zjevně se ovšem rozhodl připomenout světu, že Severní Korea má též rozsáhlé kapacity v oblasti střel krátkého doletu. První novinkou je velkorážový dělostřelecký raketomet, který zřejmě slouží pro rakety s koncovým naváděním. Snímky systému, který dostal kód KN-24, byly rozostřeny pixelizací, ale i tak lze vyčíst řadu důležitých informací. Odpalovací zařízení nese dvě trojice raket, které mají patrně ráži kolem 400 mm a jsou umístěny ve válcových kontejnerech. Komplex využívá pásové šasi s deseti páry pojezdových kol. Technicky příbuzný podvozek se šesti páry dále od sebe umístěných kol pak slouží pro novou taktickou raketu, jež zřejmě dostala kód KN-25. Na podvozku jsou posazeny dva hranaté kontejnery pro rakety, jež mají délku cca 5,5 m a průměr asi 0,9 m. Jsou tedy výrazně kratší než KN-23 (délka asi 7,3 m), průměr je však téměř shodný. Pásové podvozky jsou zjevně příbuzné tankům série Chonma-215/216, které vycházejí z T-62 a slouží i jako základ pro odpalovací zařízení jiných severokorejských raket, ačkoli u KN-24 a KN-25 se objevuje zcela nově řešená obrněná kabina s typickými žaluziemi na čelních sklech. Pokud jde o dolet, rakety z raketometu KN-24 dopadly ve vzdálenosti kolem 250 km, zatímco střely KN-25 demonstrovaly dosah asi 400 km. Nové zkoušky rakety KN-23 pak potvrdily, že její maximální dostřel může činit i více než 600 km.

Debaty o původu a účelu raket
Jestliže politici a novináři vesměs vedou diskuse o definicích „projektilů“, „raket“ a „řízených střel“, odborníci se zabývají převážně původem a účelem nových severokorejských zbraní. Co se týče KN-24, vypadá trochu jako evoluce staršího komplexu KN-09 kalibru 300 mm, jenž je poněkud podobný čínské zbrani WS-1B. Typ KN-24 ráže asi 400 mm by tedy teoreticky mohl být jakýmsi derivátem čínského WS-2. Po zveřejnění fotografií nové taktické rakety KN-25 se ihned začalo mluvit o podobnosti se střelou ATACMS, takže střela dokonce dostala žertovnou přezdívku „ATAKimS“. Faktem ale také je, že obě nové střely vypadají i trochu podobně jako rakety jihokorejského raketometu K239 Chunmoo, jenž má v základní podobě kalibr 239 mm, může však odpalovat i rakety ráže 400 mm či taktické střely KTSSM. Obdobně jako v případě systému KN-23 by tudíž mohlo jít o výsledky činnosti severokorejských tajných služeb. Dá se usoudit, že celá tato „trojkombinace“ raket má sloužit hlavně proti důležitým objektům v Jižní Koreji, mj. proti základnám letounů F-35. Lze předpokládat schopnost nést různé druhy hlavic (např. kontejnerové proti letištím či průrazné proti podzemním objektům) a možná i schopnost manévrovat. Střely KN-23, KN-24 a KN-25 navíc zřejmě mají i úplně odlišné profily letu, což zvyšuje šance na překonání protiraketové obrany. Kim Čong-un tak zjevně vyslal varování, že zbrojní potenciál KLDR by se rozhodně neměl podcenit.
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