Kimova nová raketa:
Má KLDR derivát konstrukce Iskander?

Na počátku května provedla Severní Korea několik zkušebních odpálení nové balistické rakety krátkého dosahu. Střela značně připomíná ruskou zbraň Iskander a vše nasvědčuje tomu, že je určena pro překonávání vyspělé protiraketové obrany.

Vyjednávání mezi USA a KLDR o denuklearizaci Korejského poloostrova zjevně uvázla. Obě strany deklarují zájem pokračovat, jenže jejich představy o ústupcích i výsledcích jsou (zatím) nekompatibilní, takže nad dalším vývojem se vznášejí otazníky. Nesporné ale je, že po dlouhé době (přesně po 522 dnech, tedy poprvé od 28. listopadu 2017) provedla KLDR test balistické rakety. Odborníci debatují o motivaci tohoto kroku a o jeho vlivu na rozhovory, avšak v tomto textu se budeme věnovat pouze samotné nové zbrani.

Různá odpalovací zařízení
O existenci této rakety se vědělo od 8. února 2018, kdy se (nejspíše ve formě makety) objevila na vojenské přehlídce (více v č. 3/2018). Ihned zaujala tím, že se hodně podobala ruské zbrani Iskander, což se týkalo samotné střely i osmikolového odpalovacího zařízení. Od té doby však nepřibyly žádné další informace. To se změnilo až dne 4. května 2019, kdy KLDR uskutečnila cvičení raketových vojsk, která kromě už známých raketometů ráže 240 a 300 mm odzkoušela i onu novou raketu krátkého doletu. Raketa byla odpálena z osmikolového vozidla, jež se však v řadě detailů lišilo od varianty z přehlídky, ačkoli stále platí, že na jednom vozidle se nalézají dvě rakety. 9. května proběhla další zkouška, při které byly vypuštěny hned dvě rakety, ovšem tentokrát z jiného odpalovacího zařízení, které má pásový podvozek a patrně je příbuzné tomu pro rakety středního doletu Pukkuksong-2 čí křižující střely Kumsong-4 (více v č. 9/2017). Dá se každopádně konstatovat, že celý systém působí velmi vyspěle a sama střela na pevné palivo vypadá jako takřka dokonalá kopie typu Iskander. Jedna ze střel vypuštěných 9. května urazila vzdálenost 420 km, což ale samozřejmě nemusí odpovídat maximálnímu doletu. Rakety letěly po poměrně nízké dráze, jež by značně zkrátila čas na případnou reakci protiraketové obrany a umožnila by střelám také aerodynamické manévrování.

Debaty o zdroji technologií
Oficiální jméno zbraně zatím není známo, ovšem jihokorejské zpravodajské služby jí přidělily kód KN-23, zatímco američtí odborníci jí dali přezdívku „Kimskander“ či „Songun Iskander“. (Pojem „Songun“ neboli „Vše pro armádu“ je jedno z hesel KLDR.) Shodují se, že nová střela je určena pro průnik vyspělými systémy protiraketové obrany, ale diskutuje se o důvodech její podobnosti s typem Iskander. Raketa s největší pravděpodobností vznikla v KLDR, ale zřejmě využívá zahraniční technologie. Spekuluje se, že asistovat mohlo přímo Rusko, protože stojí o větší vliv v KLDR, je ovšem nutno si uvědomit, že existuje i řada dalších raket, které vypadají takřka stejně. Možným zdrojem je Ukrajina, jež vyvíjí systém Hrim-2 (více v č. 10/2018) a od níž už Korejci zřejmě dříve koupili technologie velkých kapalinových motorů. Nová raketa by teoreticky mohla být příbuzná též s čínskou střelou DF-12. Poněkud paradoxně by však mohla mít kořeny i v Jižní Koreji, která vlastní obdobnou střelu Hyunmoo-2, jež reprezentuje derivát konstrukce Iskander (více v č. 9/2014). Nesporné je, že KLDR v posledních letech představila několik nových zbraní, jež vyhlížejí jako „klony“ jihokorejských designů (mj. dvouhlavňovou pušku či samohybnou houfnici), za čímž patrně stojí práce jejích zpravodajských služeb, takže nelze vyloučit, že i nová raketa vznikla tímto způsobem.
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