Kimův dlouhý Iskander:
KLDR otestovala další balistické rakety

Severní Korea provedla 24. března 2021 zkušební vypuštění dvojice nových balistických raket, které odpovídají typu představenému na lednové přehlídce. Poněkud neobvykle zveřejnila také některé parametry této zbraně, které naznačují, že se patrně jedná o severokorejskou odpověď na kvalitativní rozvoj balistických střel v Jižní Koreji.

Nové raketové testy se rozhodně nedají označit za překvapivé, protože se obecně čekalo, že se KLDR k něčemu takovému chystá, resp. že hodlá vyslat zprávu nové americké administrativě. Na základě prvních kusých zpráv o raketových testech se odhadovalo, že šlo nejspíše o nějaké střely s plochou dráhou letu, ale po pár hodinách se ukázalo, že odstartovaly balistické rakety, načež se dostavilo upřesnění. KLDR otestovala nový typ rakety na pevné palivo, který zřejmě vychází z typu KN-23, obdoby ruské zbraně Iskander.

Příbuzný střely Iskander
Na přehlídce konané 8. února 2018 v Pchjongjangu se poprvé předvedla nová balistická střela, která se nápadně podobá ruskému typu Iskander, takže obdržela přezdívku „Kimskander“. Její oficiální severokorejský název není znám a tamní média o ní obvykle mluví jako o „naváděné taktické zbrani“, ovšem nejčastěji se užívá západní kód KN-23. První pokusný start se odehrál v květnu 2019 a poté proběhla řada dalších, patrně všechny (nebo téměř všechny) úspěšné. Na oné první přehlídce zřejmě projížděly jen makety s provizorní podobou odpalovacího zařízení s osmi koly. Definitivní osmikolové zařízení vypadá odlišně a přibyla též varianta na pásovém podvozku, byť u obou platí, že vezou po dvou raketách. Testy demonstrovaly max. dostřel cca 690 km a schopnost manévrovat, což se opět podobá raketě Iskander, ačkoliv není jisté, jak se KLDR mohla k jejím technologiím dostat. Jedna z teorií říká, že její tajné služby mohly získat dokumentaci k raketě Hyunmoo-2, kterou Jižní Korea vyvinula na bázi technologií Iskanderu, jež koupila od Ruska. Raketa KN-23 se následně objevila i na dalších přehlídkách, ale v lednu 2021 se ukázala zajímavá novinka v podobě odlišné, ačkoliv zjevně příbuzné balistické střely. Také mobilní odpalovací zařízení pro dvě rakety vykazuje evidentní podobnost, ale vyznačuje se větší délkou a podvozkem s celkem deseti koly.

Schopnosti nové zbraně
Měření ukazují, že sama raketa je přibližně o metr delší než KN-23 (a tedy i Iskander), a tudíž měří zhruba 8,3 m, kdežto průměr zřejmě zůstává shodný a činí asi 0,9 m. Nejde však pouze o prodloužení motorové sekce, jelikož se viditelně změnil též tvar přední části, která už postrádá onen charakteristický dvojitý kužel, který najdeme u KN-23 a Iskanderu. Hlavice nové rakety je poněkud zaoblená a hodně připomíná hlavici jiné rakety s kódem KN-24, které se kvůli její podobnosti s americkým typem ATACMS přezdívá „ATAKiMS“. Analýzy ostatně naznačují, že také KN-24 vznikla coby derivát KN-23, ovšem na rozdíl od nové rakety naopak zkrácený, nikoli prodloužený. Tvar hlavice spolu s typickým černobílým zbarvením vede k úvaze, že jde možná o kompatibilní prvky jakési „stavebnice“, ze kterých se skládají různé typy střel. Podle USA urazila nová raketa při zkouškách vzdálenost 450 km, KLDR však informovala o dosahu 600 km a neobvykle přidala i konkrétní údaj o nosnosti, a sice 2500 kg. Experti soudí, že jde o snahu předstihnout jihokorejskou raketu Hyunmoo-4 (tzn. novou verzi Hyunmoo-2), která má nosnost 2000 kg. Je však dost možné, že nová severokorejská raketa může mít s menší hlavicí ještě výrazně delší dolet, takže by výhledově mohla nahradit zastaralé kapalinové zbraně série Hwasong. KLDR deklarovala i snahu získat taktické nukleární zbraně, a proto se dá očekávat, že tato nová raketa může patřit mezi jejich nosiče.
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