K239 Chunmoo:
Těžký kalibr jihokorejské armády

Raketová výzbroj KLDR se ve zpravodajských rubrikách vyskytuje takřka denně, kdežto rakety Jižní Koreje obvykle přitahují podstatně menší pozornost, přestože se rovněž jedná o zajímavé a výkonné systémy. Prokazuje to mj. modulární dělostřelecký raketomet K239 Chunmoo, který se v tomto náročném oboru řadí na světovou špičku.

O dělostřelectvu Severní Koreje se nezřídka hovoří jako o obrovské hrozbě. A právem, jelikož podle současných odhadů KLDR vlastní kolem 8500 houfnic a kanonů a asi 5100 raketometů. Jihokorejské hlavní město Soul leží jen zhruba 40 km od hranic, takže část těchto zbraní by na něj mohla takřka kdykoliv spustit zničující palbu, a proto není divu, že jihokorejská armáda se systematicky zabývá metodami, jak tuto hrozbu eliminovat. Mezi výsledky těchto snah se řadí modulární samohybný raketomet K239 Chunmoo, o kterém se občas s nadsázkou mluví i jako o jakémsi „kladivu na severokorejské dělostřelectvo“.

Zrození nového raketometu
Jihokorejská armáda zavedla v roce 1986 do služby raketomet K136 Kooryong, který využívá kombinaci šestikolového podvozku KM809A1 a svazku 36 trubkových raketnic ráže 136 mm. Koncepčně se jedná o klasický dělostřelecký systém, který se zjevně inspiroval řešením, které využívá sovětský BM-21 Grad. Maximální dolet standardní střely K30 činí 23 km, ale vznikla rovněž zdokonalená raketa K33 s dosahem až 36 km. Korejská republika si koupila i americké raketomety M270 MLRS ráže 227 mm a taktické střely ATACMS ráže 610 mm. Díky utajené technologické pomoci Ruska vyvinula balistické rakety Hyunmoo-2 (v zásadě derivát designu Iskander) a střely s plochou dráhou letu Hyunmoo-3 (derivát střely Kalibr/Club), ale usilovala i o nové dělostřelecké raketomety. V roce 2009 tudíž firma Hanwha Defense Systems zahájila vývojový projekt, který byl úspěšně zakončen o pět let později. V roce 2015 tak byl do služby zaveden raketomet K239 Chunmoo, jenž by měl postupně nahradit typy MLRS i K136, neboť jeho modulární koncepce umožňuje používat velmi široké spektrum raket. Odpalovací vozidlo má osmikolový podvozek značky Doosan, který je vybaven dieselovým agregátem s výkonem 330 kW a lehce pancéřovanou kabinou. Na zádi se nachází skříňové odpalovací zařízení, které pojme dva hranaté kontejnery. Ty mají evidentně identické rozměry jako ty v systému MLRS, což se samozřejmě pozitivně projevuje v kompatibilitě.

Rakety dosud ve třech rážích
Podobně jako v případě raketometu K136 Kooryong bylo také u typu K239 Chunmoo zvoleno číselné označení odpovídající ráži. Základní typ střely, označovaný také Chunmoo-I, má proto kalibr 239 mm. Na délku měří zhruba 3,96 m a má dolet kolem 80 km. Do kontejneru se vejde šest střel, takže na každém vozidle je jich umístěno dvanáct. Raketa má koncové navádění, jež využívá kombinaci inerciální a družicové navigace, a existuje v několika variantách s různými druhy hlavic, např. s tříštivo-trhavou, zápalnou nebo dýmovou. Nejpoužívanější provedení ale představuje raketa, která přepravuje 900 kusů protipěchotní nebo protitankové submunice, což postačuje na pokrytí prostoru tří fotbalových hřišť, tzn. okolo dvou hektarů. Kromě toho může systém K239 sloužit také pro vypouštění 136mm raket komplexu K136 Kooryong, kterých lze umístit dvacet do jednoho kontejneru, tedy čtyřicet na jedno vozidlo. Další možností je použití amerických 227mm střel v šestihlavňových kontejnerech z kompletu M270 MLRS, které mají dle konkrétního provedení dosah 32, 45 nebo 70 km. Do odpalovacího zařízení systému K239 Chunmoo lze zasunout i dva odlišné kontejnery, a tudíž lze použít dva odlišné kalibry střel při jediné akci. Každé odpalovací vozidlo systému K239 Chunmoo by mělo doprovázet i nabíjecí vozidlo, které převáží celkem čtyři kontejnery. Disponuje manipulačním jeřábem, díky němuž je možno zvládnout opětovné nabití za dobu 10 minut.

Chunmoo-II kalibru 400 mm
Jihokorejská armáda v současnosti provozuje 58 amerických kompletů MLRS, a tudíž nejprve objednala shodný počet nových systémů K239 Chunmoo jako jejich náhradu. V současnosti je už zařazený ve výzbroji tříciferný počet nových raketometů, jež tak postupně vystřídají i starší domácí raketomety K136 Kooryong. Těch bylo postaveno 156 exemplářů, což znamená, že se do služby mohou dostat i více než dvě stovky kompletů K239, jenže toto číslo pravděpodobně nebude konečné. Požadavky jihokorejské armády totiž zahrnovaly i střely větších ráží, a proto společnost Hanwha od začátku předpokládala též používání střel kalibru 400 mm, které bývají označovány i jako Chunmoo-II. Ve výzbroji dosud patrně zařazeny nejsou, ale byly vystaveny makety, které doprovázela informace o koncovém navádění a maximálním dosahu až 180 km. Jeden odpalovací kontejner má pojmout dvě rakety, což znamená čtyři kusy na vozidle, ale ve vývoji se už nachází i další provedení raketometu, o němž se mluví jako o Chunmoo-III. Mělo by dostat desetikolový podvozek shodný s tím, jenž slouží pro balistické rakety Hyunmoo-2C, což díky větší nosnosti dovolí použít až osm raket ráže 400 mm. Potenciál K239 ale sahá ještě dál, jelikož se předpokládá jeho služba i v roli systému pro vypouštění taktických balistických raket, což koneckonců kopíruje schopnosti MLRS se střelami ATACMS, avšak Jižní Korea se rozhodla použít balistické rakety domácí konstrukce.

Střela na bázi cvičného terče
Raketa se nazývá KTSSM (Korean Tactical Surface-to-Surface Missile), ovšem ačkoli vypadá dosti podobně jako ATACMS, má o něco menší průměr, a to 600 mm, kdežto americká raketa má kalibr 610 mm. Zajímavé jsou ale také kořeny celého designu KTSSM, jelikož původně se nejednalo o bojovou balistickou raketu, nýbrž o cvičný terč pro zkoušky protiraketové obrany, který nese název K-BATS (Korean Ballistic Aerial Target System). Byl předveden roku 2016, na délku měří 4 m a váží 1,5 tuny. V následujícím roce se představila střela KTSSM, která má identické rozměry a nabízí dosah kolem 290 km. První pokusný start proběhl v červenci 2017. Podle jihokorejských médií existují dvě provedení, a to KTSSM-I pro ničení podzemních cílů, především úkrytů severokorejského dělostřelectva, a KTSSM-II proti cílům na povrchu. Jeden kontejner kompletu K239 pojme jednu střelu KTSSM, a tudíž lze na vozidlo umístit dva kusy. Jihokorejská média také tvrdí, že po zavedení raket kalibrů 400 mm a 600 mm by se mohlo do arzenálu dostat přes 360 kompletů K239. Společnost Hanwha už zaznamenala i první exportní úspěch. Raketomet se ukázal na letošním veletrhu IDEX ve Spojených arabských emirátech, a to včetně balistické rakety ETAMS, což je exportní název pro KTSSM. Právě armáda Emirátů si pak objednala dvanáct kompletů K239 a zájem údajně jeví také Saúdská Arábie. Raketomet K239 se tedy na mezinárodním trhu evidentně neztratí.
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TTD systému K239 Chunmoo
Standardní obsluha
3 muži
Bojová hmotnost
31 tun
Celková délka
8,9 m
Celková šířka
3,0 m
Celková výška
3,5 m
Výkon motoru
330 kW
Max. rychlost
80 km/h
Dojezd na silnici
450 km
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