Kimovy nové zbraně:
Impozantní vojenská přehlídka v KLDR

10. října 2020 se v Pchjongjangu uskutečnila velká přehlídka u příležitosti 75. výročí založení Korejské strany práce. Kim Čong-un splnil slib, že představí „novou strategickou zbraň“, ale kromě této mezikontinentální rakety se objevila řada jiných zajímavých novinek, jež naznačují velký technologický pokrok ozbrojených sil KLDR.

Mnohá zpravodajská média líčí severokorejskou armádu jako sbírku zastaralých sovětských a čínských zbraní, popř. jejich licenčních kopií, avšak poslední roky napovídají, že tento pohled je již zkrátka neudržitelný, což jasně potvrdila i nejnovější vojenská přehlídka. Ony staré typy výzbroje na ní chyběly a KLDR představila impozantní kolekci nových vzorů, z nichž některé působí jako analogie, deriváty či klony zbraní vyspělých států. Pochopitelně je nutno mít stále na paměti, že přehlídka slouží propagandě a určitě nevystihuje celou realitu, ovšem významné technické změny v arzenálu KLDR prostě popírat nelze.

Parametry gigantické rakety
Zajisté největší diskuse vyvolala ona „nová strategická zbraň“, kterou Kim Čong-un sliboval a která přehlídku zakončila. Publiku se předvedla nová mezikontinentální balistická raketa, jejíž název zatím nebyl zveřejněn, ale většina expertů soudí, že se jmenuje Hwasong-16. Jedná se o dvoustupňovou střelu na kapalné palivo, jejíž první stupeň má čtyři trysky. Pohon tedy zřejmě zajišťují dva dvoukomorové agregáty, které nesou název Paektusan a vycházejí ze sovětského motor RD-250, jehož technologie KLDR koupila od Ukrajiny. Každá komora vyvíjí tah okolo 40 tun, což znamená celkový tah 160 tun. Raketa měří v průměru cca 2,4 až 2,6 m, kdežto její celková délka činí 24 až 26 m. Lze tedy vyvodit, že startovní hmotnost přesahuje 100 tun a že raketa je schopna dopravit zátěž 2 až 3 tuny. Připomeňme, že předchozí typ Hwasong-15, jenž se na přehlídce také ukázal a jenž užívá jeden motor Paektusan, nabízí nosnost asi 1 až 2 tuny. Okamžitě se objevily spekulace, že nová raketa přepraví i několik jaderných hlavic (schopnost MRV/MIRV), což patrně nelze vyloučit, ovšem je sporné, zda již KLDR dokázala své hlavice zmenšit na potřebnou úroveň. Zatím se jeví jako pravděpodobnější, že raketa ponese jen jednu nukleární hlavici a spolu s ní větší počet klamných cílů. Z hlediska rozměrů určitě jde o vůbec největší mobilní balistickou střelu na kapalné palivo, což zavdalo příčinu k pochybám, jestli je opravdu doslova mobilní. Řada expertů proto sdílí názor, že místo přesunování po silnici bude tato střela bezpečně skryta v podzemním tunelu, odkud v případě pohotovosti vyjede, načež se může provést její vztyčení, natankování a vypuštění.

Spektrum obrněných vozidel
Kromě samotné rakety vzbudil diskuse i její gigantický podvozek, který má jedenáct párů kol. Je totiž známo, že KLDR koupila celkově šest čínských těžkých nákladních vozidel Wanshan WS51200, která použila jako základ pro odpalovací zařízení svých mezikontinentálních raket, což se většinou vykládalo tak, že nemůže mít více než právě šest raket připravených ke startu. Na přehlídce se ale ukázaly čtyři rakety Hwasong-15 na prodloužených podvozcích WS51200 a čtyři nové obrovské rakety na ještě delších zařízeních, což zjevně svědčí o tom, že KLDR už disponuje schopností tyto podvozky samostatně upravovat a vyrábět. Rovněž stojí za zmínku, že se ve značném počtu předvedly i jiné těžké nosiče a tahače zbraňových systémů, mezi nimi vozidla zjevně čerpající z konstrukce Tatra 813, resp. z raketometů RM-70, které se do KLDR dostaly nejspíše z Myanmaru. Další těžká vozidla vypadají jako kopie vozů Oshkosh HEMTT a ukázaly se i lehké obrněnce podobné japonským vozidlům Komatsu LAV. Další zajímavostí je osmikolový obrněný transportér, který nápadně připomíná americký Stryker, ale v kategorii obrněných vozidel zajisté nejvíce zaujal nový typ tanku. V komentáři byl označen za prototyp a zjevně čerpá inspiraci z ruského tanku T-14 Armata či moderních západních vozidel, jelikož má mj. sedm párů pojezdových kol, systém aktivní ochrany, modulární a mřížové pancéřování či rozsáhlou škálu senzorů. Pochopitelně je nutno brát v úvahu i alternativu, že se jedná jenom o jakési technické demonstrátory či přehlídkové makety.

Další nové raketové zbraně
Gigantická mezikontinentální balistická střela však nebyla zdaleka jedinou novinkou v oblasti raketové výzbroje, kterou se KLDR pochlubila. Předvedla se ponorková raketa Pukguksong-4 s motorem na tuhé palivo, jež působí jako zkrácená verze rakety Pukguksong-3 a napovídá, že Korejci zaznamenali v oboru motorů na TPH velký pokrok. Obecně se tedy soudí, že pracují i na pozemní mezikontinentální střele s tímto pohonem. Objevil se i nový protivzdušný systém, jenž značně připomíná ruský typ Tor, nebo nová verze raketového kompletu Pongae-5, jenž je označován za protějšek ruské řady S-300/400. Diskuse vyvolal další raketový systém, jenž byl nejprve také řazen mezi protivzdušné prostředky, avšak posléze začal převažovat názor, že jde spíše o protizemní (a)nebo protilodní střely s plochou dráhou letu. Ve velkých počtech projela odpalovací zařízení operačně-taktických raket KN-23, které připomínají zbraň Iskander, raket KN-24, jež se pro změnu podobají americké zbrani ATACMS, a také těžkých dělostřeleckých raket KN-25 ráže 600 mm. Předvedlo se též mobilní pásové odpalovací zařízení pro protilodní střely Kumsong-3, jež zřejmě čerpají z ruského vzoru 3M24 Uran. Zajímavý byl též pohled na pochodové formace pěchoty, protože i v oblasti výzbroje a výstroje jednotlivce udělala KLDR značné pokroky. Vojáci měli nové uniformy a přilby, na puškách se objevily moderní doplňky a k vidění byl i úplně nový typ útočné pušky. Severokorejský zbrojní průmysl znovu prokázal, že umí svět opravdu překvapit, což koneckonců doplňuje skutečnost, že i navzdory embargům dokáže sbírat také exportní úspěchy ve třetím světě.
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Nová mezikontinentální balistická střela, která podle odhadu expertů nese název Hwasong-16, má startovní hmotnost přes 100 tun a dopraví zátěž 2 až 3 tuny. Opravdu impozantní je rovněž odpalovací zařízení, které má jedenáct párů kol.

Nový severokorejský tank nezapře inspiraci západními typy a ruským vozidlem T-14 Armata, jak prokazuje řada moderních prvků včetně systému aktivní ochrany „hard-kill“. Vozidlo nese širokou škálu senzorů a kromě hlavního děla má též automatický granátomet na věži a dvojici protitankových řízených střel na pravém boku věže.

Ponorková balistická střela Pukguksong-4 s motorem na pevné palivo pravděpodobně vznikla jako zkrácená verze typu Pukguksong-3, jenž absolvoval první test v roce 2019 a jehož dostřel se odhaduje na 1900 km. Je známo, že KLDR přestavuje ponorku třídy Romeo na novou verzi s kódem Sinpo-C, která ve věži ponese trojici raket.

Veřejnost mohla spatřit i nový raketomet s moderně vyhlížejícím podvozkem a pěti trubicemi, v nichž se patrně ukrývají rakety s koncovým naváděním, jak ukazují plošky na jejich přídích. Podle některých názorů jde o další verzi „super-těžkého“ raketometu KN-25 ráže 600 mm, ale jiné expertízy naznačují, že nový systém má větší ráži.

Nový osmikolový obrněný transportér, jenž značně připomíná typ Stryker, se předvedl rovněž jako vozidlo palebné podpory. Lafeta zbraně se podobá 122mm houfnici D-30, ale sám kanon má nepochybně menší ráži, snad 76 nebo 85 mm.

Nový severokorejský protivzdušný komplet krátkého dosahu působí jako derivát ruského typu Tor, popř. jeho čínské kopie HQ-17. Na přehlídce se nové systémy nacházely na návěsech, jež táhly moderně pojaté tahače s pancéřovanými kabinami.

První komentáře pokládaly nový raketový komplet se čtyřmi kontejnery za protivzdušný, snad za typ Pongae-6. Později však převážilo mínění, že půjde spíš o protizemní či protilodní střely s plochou dráhou letu. Nepochybně zde stojí za zmínku, že poměr délky a průměru kontejnerů se shoduje se starou sovětskou střelou RK-55 Relief.

Raketový komplet Pongae-5 je údajně ekvivalentem ruské „rodiny“ S-300/400, ačkoliv o jeho parametrech se neví takřka nic. Na přehlídce se předvedlo nové odpalovací zařízení na návěsu s tahačem, jehož design připomíná vozy Oshkosh.

Nový osmikolový obrněnec, jenž se podobá americkému typu Stryker, byl předveden ve dvou variantách, z nichž jedna nesla automatický granátomet a věž s pěticí protitankových řízených raket, které nápadně připomínají typ Kornet. Nelze vyloučit, že o opravdu o nějaké klony střel Kornet, ke kterým se KLDR mohla dostat v Sýrii.

„Super-těžký“ raketomet KN-25 kalibru 600 mm při zkouškách demonstroval max. dosah 380 km. Podvozek odpalovacího zařízení se čtveřicí raket zjevně užívá koncepci páteřového rámu, kterou KLDR patrně okopírovala z raketometů RM-70.

Většina vojáků měla útočné pušky Typ 88 ráže 5,45 mm, jak se jmenuje nelicenční kopie typu AK-74. Objevily se však též jiné vzory, např. zbraň obdobné konstrukce s úzkým zásobníkem (patrně samopal na střelivo ráže 9 mm) nebo zcela nová útočná puška koncepce „bullpup“ (na snímku), která se podobá ruské zbrani OC-14 Groza.

Další varianta „super-těžkého“ raketometu kalibru 600 mm má pásový podvozek s deseti páry pojezdových kol a obrněnou kabinou. Příbuzný, ale kratší podvozek se šesti páry pojezdových kol používá zařízení pro protilodní střely Kumsong-3.

Balistická střela krátkého dosahu s kódem KN-23 si získala přezdívku „Kimskander“, protože se nápadně podobá ruské střele Iskander (ze které paradoxně vychází také jihokorejská raketa Hyunmoo-2). Formaci vede severokorejský lehký obrněný automobil, jenž působí jako nějaká nelicenční kopie japonského obrněnce Komatsu LAV.

Taktická balistická raketa s kódem KN-24 velmi připomíná americkou zbraň ATACMS, takže dostala přezdívku „ATAKimS“, kdežto média v KLDR ji nazývají „taktická naváděná zbraň“. Zkoušky prozradily, že nabízí dostřel přes 400 km.

Již na přehlídce konané 6. září 2018 se objevil raketový komplet, který kombinuje šestikolový podvozek (zřejmě příbuzný řadě BTR) a odpalovací zařízení pro osm střel, které by mohly být jakýmisi protějšky či kopiemi raket Spike-NLOS. Letošní pouštní nátěr těchto vozidel vyvolal spekulace o jejich možném exportu na Střední Východ.

Kromě kolového odpalovacího zařízení existuje pro balistické rakety krátkého doletu KN-23 i zařízení pásové. Podobně jako pásové podvozky jiných severokorejských raketových systémů nejspíše užívá součásti z šasi tanků Chonma a Songun.

Velmi specifické prvky, které se vyskytují na severokorejských útočných puškách, představují válcové zásobníky se šnekovým systémem. Existuje několik typů s různou kapacitou. Muži na tomto snímku mají na svých puškách Typ 88 také velké (nejspíše noční) zaměřovače a úsťové tlumiče záblesku s nástavci pro puškové granáty.

Nová samohybná houfnice ráže 152 mm (ale dle některých expertů možná 155 mm) se poprvé představila v září 2018 a na pohled vypadá hodně vyspěle. Značně připomíná jihokorejský typ K9, což jí vyneslo neoficiální označení „NK9“.

Mezikontinentální balistická raketa Hwasong-15 byla poprvé odzkoušena 28. listopadu 2017 a její dvoukomorový raketový motor poskytuje max. dosah snad až 13 000 km. Používá kapalné palivo, což zákonitě zvyšuje komplikace a rizika při startu a zranitelnost rakety, ovšem KLDR již intenzivně pracuje i na motorech na pevná paliva.

Na přehlídce samozřejmě nemohly chybět severokorejské speciální jednotky, jež prezentovaly novou soupravu vybavení. Vojáci tedy měli modernizované pušky s novými pažbami a lištami pro doplňky, na přilbách se nacházely malé přístroje pro noční vidění a jedna formace ukázala také miniaturní počítače kategorie PDA na zápěstích.

Publikace: ATM 12/2020

