Kimovy velké plány:
Další nové severokorejské zbraně

V lednu se v Pchjongjangu uskutečnil sjezd Korejské strany práce, kde zazněly velmi zajímavé informace o plánech a ambicích KLDR. Dne 14. ledna proběhla veliká vojenská přehlídka, na níž se ukázaly i dva nové typy raket na tuhé palivo.

Uběhla vlastně jen krátká doba od předchozí severokorejské vojenské přehlídky, jež se konala 10. října 2020 a přinesla opravdu působivou podívanou (více v ATM 12/2020). Jasně ukázala, že KLDR zaznamenala v řadě oborů veliký pokrok, což potvrdily i lednové události. Oficiální média přinesla zprávy o dalších záměrech Severní Koreje, jež potvrzují její odhodlání vytvořit skutečně komplexní soustavu jaderného odstrašování.

Evoluce jaderného arzenálu
Přestože ve výzbroji KLDR dosud dominují rakety na kapalné palivo, přibývá i typů na palivo tuhé a možná již záhy lze očekávat i vznik mezikontinentální zbraně na tomto principu. Vedle toho bylo potvrzeno, že se pracuje na schopnosti dopravit vícenásobné jaderné hlavice (MRV, MIRV), ale zdá se, že v říjnu představená obrovská raketa Hwasong-16 má zatím pouze jednu hlavici, pravděpodobně nového termonukleárního typu. Nemalý rozruch způsobila prohlášení, že KLDR usiluje i o taktické jaderné zbraně a o ponorky s atomovým pohonem. Ani v jednom případě by však nemělo jít o překvapení, protože se fakticky jedná spíše o potvrzení dřívějších náznaků a spekulací. Je vlastně jen logické, že KLDR chce disponovat i taktickými jadernými prostředky, které by mohla nasadit přímo na bojišti, kdežto dosavadní strategický potenciál by sloužil k eventuální odvetě na větší vzdálenosti. Ponorka s atomovým pohonem a balistickými střelami by pak mohla být ideálním nástrojem pro odvetný úder. Vyskytly se sice pochybnosti o schopnosti KLDR vyrobit takové plavidlo, je však třeba zdůraznit, že technologie jaderného pohonu je již značně letitá, takže to KLDR prakticky jistě zvládnout může. Kim Čong-un také uvedl, že jeho země chce vyrobit i hypersonická útočná tělesa, bezpilotní letadla a průzkumné satelity. Část těchto plánů je zajisté ještě otázkou mnoha let vývoje, ovšem jasně prokazuje, že KLDR pozorně sleduje aktuální technologické trendy.

Dvě nové balistické rakety
Stranický sjezd zakončila přehlídka, na které defilovaly vesměs tytéž typy zbraní jako v říjnu, ale objevily se dva nové typy balistických raket, zřejmě určené pro jaderné hlavice. V médiích se dostalo největší pozornosti ponorkové balistické střele Pukguksong-5, která zjevně patří do stejné vývojové linie jako typ Pukguksong-3 (KN-26), který byl úspěšně otestován roku 2019, a typ Pukguksong-4 z loňské přehlídky. Všechny mají průměr těla kolem 1,8 m, ale „trojka“ a „pětka“ jsou s délkou asi 10,5 m výrazně delší než „čtyřka“, jež měří okolo 9,8 m. O přesných výkonech lze zatím jen spekulovat, ale pro typ Pukguksong-3 se odhaduje max. dostřel zhruba 1900 km, a tudíž je nutno pro zbraň Pukguksong-5 počítat přinejmenším se stejnou hodnotou. Druhá novinka na první pohled připomíná raketu krátkého doletu KN-23, jíž se kvůli nápadné podobnosti s ruským typem Iskander dostalo přezdívky „Kimskander“ (více o ní v č. 7/2019). Nová raketa možná vychází z KN-23, ale nepochybně je zřetelně delší, takže dostala i odlišné odpalovací zařízení s pěti nápravami místo čtyř. Liší se také tvar přídě zbraně, která se značně podobá taktické raketě KN-24 (více v č. 9/2019 a 4/2020). Záhy se objevil názor, že jde spíš o raketu kratšího středního dosahu (cca 1500 km nebo i více), která výhledově nahradí zastaralé střely Hwasong-7 (Nodong) na kapalné palivo, kdežto zbraň KN-23 reprezentuje perspektivní náhradu derivátů raket Scud. Jisté každopádně je, že představení dvojice nových raket mělo za cíl vyslat jasný signál nové americké administrativě.
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