Záhady arzenálu Severní Koreje

Korejská lidově demokratická republika znovu znepokojila svět. Kromě nezdařeného pokusu o vynesení družice uspořádala pompézní vojenskou přehlídku, na které prezentovala také novou těžkou balistickou raketu na mobilním odpalovacím zařízení.

Velkolepé vojenské přehlídky obvykle patří k tomu, co totalitní režimy „umí“. Výjimkou není ani nevyzpytatelná Severní Korea, která 15. dubna 2012 mohutně slavila 100. výročí narození „Velkého Vůdce“ Kim Ir-sena. Svět na tuto událost netrpělivě čekal nejenom proto, že poprvé veřejně promluvil současný severokorejský vůdce Kim Čong-un, ale také proto, že se počítalo s ukázkami vojenské techniky z arzenálu KLDR.

Dělostřelectvo a obrněná technika
Přehlídka měla celkem tradiční schéma. Nejprve kolem tribun a zástupů pochodovaly sevřené pěší útvary, mezi nimi např. tankoborníci nesoucí pancéřovky RPG-7, obávané síly zvláštního určení, námořníci nebo čistě ženské jednotky. Skutečnou kuriozitou byl následující slavnostní útvar jezdců na koních. Posléze projíždělo několik kohort nákladních automobilů s vojáky; na korbách některých z nich byly instalovány malé protiletadlové rakety Wha-Sung (což je kopie ruské Strely) či trubice pro protitankové střely. Potom se předvedla upravená verze mobilního protiletadlového kompletu Strela-10 a jako další byly k vidění dělostřelecké raketomety, jichž má KLDR opravdu pozoruhodné množství. Vedle modifikací sovětského 122mm typu BM-21 (mezi kterými je také jeden typ, jenž vypadá jako perfektní kopie československého RM-70) a 200mm typu BMD-20 jsou to i verze čínské 107mm zbraně Type 63 a těžké komplety kalibru 240 mm, jež jsou pravděpodobně originálním dílem severokorejského průmyslu (byť se občas hovoří o vlivu sovětského 220mm raketometu Uragan). Některé z lehčích systémů nejsou (asi zejména po vzoru Číny) umístěné na nákladních automobilech, nýbrž na pásových obrněných podvozcích. Potom se představila výzbroj hlavňového dělostřelectva, na prvním místě 170mm samohybné houfnice Koksan, které se mohou pochlubit dostřelem přes 50 km. Po nich projela další samohybná děla domácího původu ráží 152, 130, 122 a 120 mm; vesměs se však jednalo o koncepčně zastaralá vozidla se shora otevřenou pevnou nástavbou. Prezentaci dělostřelectva zakončila děla tažená nákladními auty. Pak projížděly samohybné protiletadlové kanony dvou typů, obojživelné pásové transportéry (vzdáleně připomínající sovětské PTS-10, avšak menší) a útvary obrněných automobilů a kolových obrněných transportérů. Zejména mohutná vozidla se šesti či osmi koly nezapřou inspiraci ruskou sérií vozidel BTR (např. malé boční dveře jsou celkem jasným odkazem na BTR-80A), ovšem současně vykazují i mnohé odlišnosti, nejspíše dané specifickým terénem Korejského poloostrova. Po kolových transportérech se představila dvě vozidla na podvozku čínského pásového transportéru VTT-323, a sice lehký tank PT-85 a transportér podobný sovětskému MT-LB. Následovaly formace středních tanků, mezi kterými bylo možno rozeznat zdokonalené kopie T-54/55 a T-62 (ty druhé nesou název Chunma-ho) a také nové tanky Pokpoong-ho, jež patrně také vycházejí z T-62, avšak používají i různé prvky převzaté z novějších ruských a čínských obrněnců.

Řízené střely všeho druhu
Prezentaci naváděné reaktivní techniky zahájily řízené střely s plochou dráhou letu, které jsou v materiálech jihokorejské rozvědky označené KN-01. Podle vzhledu patří do dost rozvětvené rodiny, vycházející ze sovětské protilodní střely P-15 Termit (náleží do ní i čínské zbraně řady HY čili Silkworm a íránská střela Ra’ad). Na přehlídce byly k vidění dva různé typy pásových odpalovacích zařízení a navíc střely na rampách tažených nákladními vozy. Poté se předvedly bezpilotní letouny, značně připomínající americké terčové stroje MQM-107 Streaker, a řízené střely tří starých sovětských kompletů PVO, a sice S-75 Volchov/Dvina, S-125 Něva/Pečora a S-200 Vega/Angara. Ukázku výzbroje PVO zakončil záhadný komplex, jenž se označuje jako KN-09 a značně připomíná ruský systém S-300P, popř. čínský HQ-9. A poté už přišly na řadu vůbec nejvíce obávané severokorejské zbraně, totiž balistické rakety. Nejprve to byly taktické střely KN-02, nejspíše příbuzné ruskému typu Točka (dosah se odhaduje na 120 km). Po nich projela odpalovací zařízení raket Hwasong, což jsou vylepšené kopie operačně-taktické střely Scud (dostřel různých variant mezi 300 a 700 km). Prodloužením jejího odpalovacího zařízení (resp. přidáním páté nápravy) vznikla rampa pro zbraně Nodong, což je už originální korejská konstrukce s doletem mezi 1000 a 2000 km. Po střelách Nodong projížděly výkonnější rakety středního dosahu BM-25 Musudan, patrně odvozené od sovětské ponorkové zbraně R-27 Zyb; jejich dosah se odhaduje na 3000 až 4000 km. Ale navzdory očekáváním tím prezentace raket neskončila, neboť ještě mělo přijít největší překvapení celé přehlídky. Po náměstí totiž přejely zcela neznámé těžké balistické rakety na podvozcích s osmi nápravami. Onen podvozek velmi připomínal čínské vozidlo WoSang WS2600, jež slouží mj. k transportu čínských balistických střel řady DF. Nová severokorejská střela (provizorně nazvaná KN-08) je předmětem velkých debat. Podle názorů některých odborníků může jít o mezikontinentální zbraň (odhad doletu se pohybuje okolo 6000 km), zatímco podle jiných jde jen o maketu s cílem zapůsobit na vlastní obyvatelstvo i zahraniční pozorovatele. Také nelze vyloučit, že je to jakýsi demonstrátor, jenž sice zatím působí dojmem nevyspělého pokusu, ovšem přesto může naznačovat něco o směru, kterým se severokorejský raketový program ubírá.
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