Koksan:
Severokorejské monstrum

Přestože některá média vytvářejí dojem, že veškerá technika ve výzbroji Severní Koreje je beznadějně zastaralá, skutečnost je poněkud odlišná. KLDR totiž disponuje i zbraněmi se špičkovými výkony, k nimž patří houfnice Koksan.

Už řadu let se vede nenápadný, ale velice intenzivní boj o to, která země vyrobí dělo s největším dostřelem. V současnosti se pozornost soustřeďuje na použití speciálních raketových střel, takže už se téměř zapomnělo, že rekord s klasickou neraketovou municí drží irácké 210mm dělo Al Fao, jež se pyšnilo dostřelem 57 km. A ještě méně se ví, že tato zbraň byla vlastně odpovědí na severokorejskou 170mm houfnici Koksan.

Originální konstrukce
Vzhledem k naprosté uzavřenosti totalitní Severní Koreje není o vývoji 170mm samohybné houfnice známo nic bližšího, ačkoliv hlavní motivaci při vývoji lze odhadnout poměrně snadno. Pokud by KLDR chtěla provést překvapivý úder proti jižnímu sousedovi a násilně sjednotit poloostrov, musela by takovou akci zahájit rozsáhlou a intenzivní dělostřeleckou přípravou, na kterou by překvapený nepřítel nemohl účinně odpovědět a kterou by vedly zbraně mimo dostřel houfnic Jihu.
Výsledkem vývoje se stala zbraň, která byla poprvé zpozorována v roce 1978 v severokorejském městě Koksan. Oficiální označení pochopitelně není známo, a tak se o ní od té doby mluví jako o samohybné houfnici Koksan M1978. Roce 1985 byla předvedena na veřejnosti na vojenské přehlídce a objevila se též v několika záběrech severokorejské televize. Panoval názor, že jde zřejmě o modifikaci některé ruské nebo čínské námořní zbraně ráže 180 mm. Později se však ukázalo, že se jedná o naprosto originální severokorejskou konstrukci ráže 170 mm.
Houfnice využívá podvozek sovětského tanku T‑55, případně jeho čínské kopie Type 59. Vlastní zbraň s hlavní o délce přibližně jedenácti metrů se nachází na mohutné lafetě, která má zřejmě jen velice omezenou možnost změny odměru (max. asi 30 stupňů). Charakteristickým znakem jsou dvě rydla na zádi korby. Dostřel s klasickou municí přesahuje 40 km. Pokud je použito střelivo s pomalu hořící dnovou složí (base‑bleed), dostřel se zvyšuje na více než 50 km. S raketovou municí činí okolo 60 km, podle severokorejských prohlášení údajně dokonce přes 70 km, což se však zdá jako poněkud přehnané.

Nasazení proti Iráku
Na podvozku není umístěna žádná zásoba munice, takže houfnici musí doprovázet nákladní vozidla se střelivem. Je téměř jisté, že kromě běžné tříštivé a trhavé munice může Koksan střílet i granáty s chemickou nebo biologickou náplní. Rychlost střelby se odhaduje na jednu až dvě rány za minutu. Na silnici Koksan dosahuje nejvyšší rychlosti cca 40 km/h a maximální dojezd se patrně pohybuje kolem 300 km.
Odkud pocházejí tyto konkrétní informace? Západní odborníci se totiž mohli se zbraní Koksan seznámit alespoň nepřímo za války Iráku s Íránem, v níž většina zemí podporovala Irák. KLDR však dodávala zbraně převážně Íránu, a to včetně baterie 36 houfnic Koksan. Írán je koupil zřejmě někdy na přelomu let 1986 a 1987 a okamžitě je nasadil při ofenzívě na jihu, kde se mu podařilo obsadit poloostrov Fao a předměstí Basry. Iráčané tehdy neměli zbraň, která by se houfnici Koksan mohla vyrovnat; tu ostatně neměl nikdo, protože tehdy se Koksan mohl pochlubit největším dostřelem mezi sériově vyráběnými děly. A proto Saddám Husajn požádal dělostřeleckého génia Dr. Geralda Bulla, aby pro Irák vyvinul zbraň s větším dostřelem. Právě tak tedy vznikla obří 210mm samohybná houfnice Al Fao.
V roce 1989 byla na přehlídce identifikována nová verze zbraně Koksan. Má novou lafetu posunutou vzad a podle záběrů korejské televize se zdá, že celá lafeta při výstřelu koná zákluz, což patrně umožňuje pálit i výkonnější municí. Model Koksan M1989 veze dvanáct nábojů a nabízí osádce i poněkud vyšší pancéřovou ochranu. Z družicových snímků vyplývá, že houfnice Koksan jsou (stejně jako většina severokorejského dělostřelectva) umístěny převážně v jeskyních a podzemních tunelech, odkud mohou rychle vyjet a zahájit palbu na předem vybrané cíle.
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