Nové rakety KLDR:
Dostřelí Kim Čong-un až do Ameriky?

Totalitní Severní Korea nadále plní první stránky zahraničních rubrik a stále častěji se hovoří o válečném konfliktu. Vzduchem létají rakety i výhrůžky zničením, kterým dodává váhu fakt, že KLDR otestovala novou balistickou raketu, která by (teoreticky) mohla přeletět i Pacifik. Není to však rozhodně jediná zajímavost v jejím arzenálu.

Severokorejským řízeným raketám jsme se v letošním ročníku věnovali již dvakrát (a sice v č. 1/2017 a 6/2017), nyní se k nim však opět vracíme. KLDR totiž udělala důležitý krok, když se jí podařilo provést dva úspěšné výškové testy nové rakety Hwasong-14, jejíž dosah může činit snad až 10 000 km, což by znamenalo možnost zaútočit i na kontinentální území USA. Kromě toho se objevila řada zpráv i o starších typech střel, což umožňuje lépe pochopit evoluční linie a uvést na pravou míru dříve opakované omyly. Samozřejmě však nadále platí, že je třeba brát všechny takové informace s určitou „rezervou nejistoty“.

Rakety se jménem rudé planety
V přiložené tabulce vám nyní nabízíme seznam původních severokorejských jmen raket, který redakce ATM získala. Zatím se užívaly spíše západní kódy, které se nejprve přidělovaly podle místa prvního spatření střely (Nodong, Taepodong, Paektusan, Musudan), ale pak se přešlo na soustavu s prostým přidělováním čísel za zkratku KN (Korea North). Většina raket KLDR má reálné domácí označení z řady Hwasong (doslova „Ohnivá hvězda“, v korejštině též slovo pro planetu Mars), byť ho dostaly i některé dovezené zbraně. První tři členové řady Hwasong tedy představují sovětské dělostřelecké rakety řady Luna (západní kód FROG) a jméno Hwasong-4 patří kopiím zbraní R-17 Elbrus (Scud-B) zakoupeným od Egypta. Severní Korea pak zahájila jejich zlepšování (Hwasong-5 a 6) a v dalším kroku zvětšila průměr trupu, čímž vznikla raketa středního dosahu Hwasong-7, nejznámější pod západním kódem Nodong-1. (Zde ale existuje i určitá nejasnost, neboť podle části zdrojů je Hwasong-7 jméno jedné verze střely Scud.) Střela Hwasong-9 čili Nodong-2 má větší dolet a jako další nová konstrukce vznikla raketa středního dosahu Hwasong-10 (čili Musudan), která patrně vychází ze sovětské ponorkové zbraně R-27. Neuspěly vícestupňové „skládačky“ řady Moksong („Dřevěná hvězda“, popř. planeta Jupiter), které obdržely kódy řady Taepodong. Následně vytvořily základ kosmických raket řady Unha, zatímco vývoj balistických zbraní se obrátil jiným směrem.

Vznik mezikontinentálních střel
V roce 2012 se poprvé objevila raketa Hwasong-13, jež prokazovala úsilí KLDR zkonstruovat mezikontinentální zbraň. O tři roky později byla zaznamenána odlišná verze (patrně má název Hwasong-13B), která byla kratší, místo tří stupňů měla dva a nesla těleso, které vyhlíželo jako kontejner pro vícenásobné hlavice. Nejspíš jako „hybrid“ designů Hwasong-10 a Hwasong-13 vznikla zbraň delšího středního dosahu Hwasong-12, ovšem klíčový průlom přišel 4. července 2017, kdy KLDR poprvé vyzkoušela střelu Hwasong-14. Dne 28. července proběhl druhý test a soudí se, že potenciál doletu této konstrukce činí možná i 10 000 km, byť je nutno zdůraznit, že k vytvoření spolehlivé dálkové rakety musí KLDR ještě překonat mnoho potíží s materiály, spoji, návratovým tělesem, chodem motorů a řízením. Motory střel Hwasong-12 a 14 vykazují podobnost s ukrajinskými RD-250; podle části analytiků je KLDR získala přímo z Ukrajiny či Ruska, kdežto podle jiných spolupracuje s Íránem. Většina střel z řady Hwasong užívá motory na kapalná paliva, výjimku tvoří pouze Hwasong-8 a jeho silnější verze Hwasong-11, což jsou patrně deriváty systému Točka. KLDR ovšem vyvíjí i velké rakety řady Pukkuksong („Polární hvězda“) na pevné palivo, z nichž „jednička“ startuje z ponorky, kdežto typ Pukkuksong-2 má pásový podvozek. Zatím není známo původní korejské označení zbraně, jež vychází z designu Scud a nese manévrující hlavici. Zpočátku se o ní mluvilo jako o KN-17, avšak tento kód poté dostal Hwasong-12 a ona nová střela se označuje KN-18.

Zmatky v označení dalších typů
KLDR vlastní i okřídlené protilodní a protizemní střely série Kumsong („Zlatá hvězda“, popř. Venuše). Obvykle se uvádí, že kód KN-01 nesou rakety Kumsong-1 a 2 (založené na sovětské střele P-15 Termit, popř. na její čínské modifikaci HY-2, známé také jako Silkworm), zatímco střela Kumsong-3 (nejspíše vycházející z moderní ruské zbraně 3M24 Uran) nese kód KN-09. Nejasnosti však dlouhodobě budí fakt, že se kód KN-09 zároveň užívá i pro úplně jinou zbraň, a sice 300mm dělostřelecký raketomet. Část zdrojů ale tvrdí, že starší střely série Kumsong ve skutečnosti kód nemají, onen kód KN-01 patří systému Kumsong-3 v základní lodní podobě a nová obměna Kumsong-4 se čtyřmi trubicemi na pásovém podvozku dostala kód KN-19. Kód KN-09 byl tak patřil jen 300mm raketometu, vedle něhož nesou označení z této řady i dva jiné raketomety ráže 122 a 240 mm (z nichž první je zjevnou kopií čs. kompletu RM-70). Ještě lze dodat, že kód z řady KN (a to KN-06) získal systém protivzdušné obrany Pongae-5, evidentně příbuzný ruské konstrukci S-300P nebo čínské HQ-9. Starší typy řady Pongae (česky „Blesk“) jsou severokorejská jména pro čtyři sovětské komplety střel země-vzduch. Závěrem je vhodné zdůraznit, že o zmatky v označování raket nesporně cíleně usiluje i severokorejský režim, jenž se snaží mást protivníky a působit svou propagandou na publikum doma i ve světě, aniž by ale prozradil o svých zbraních skutečně relevantní informace.
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Přehled severokorejských raketových systémů a jejich západních kódů
Korejský název
Západní označení
Druh
Odhady doletu
Zahraniční vzor
Hwasong-1
FROG-3/5
SRAR
45–50 km
2K6 Luna (3R5)
Hwasong-2
FROG-3/5
SRAR
45–50 km
2K6 Luna (3R9/10)
Hwasong-3
FROG-7
SRAR
70–100 km
9K52 Luna-M
Hwasong-4
Scud-B, KN-03
SRBM
280–300 km
R-17 Elbrus
Hwasong-5
Scud-B, KN-03
SRBM
280–340 km
R-17 Elbrus
Hwasong-6
Scud-C, Scud-PIP, KN-04
SRBM
500–700 km
R-17 Elbrus
Hwasong-7 (1)
Scud-D, Scud-ER, KN-04
SRBM
700–1000 km
R-17 Elbrus
Hwasong-7 (2)
Scud-E, KN-07, Nodong-1
MRBM
1000–1500 km
(-)
Hwasong-8
KN-02, Toksa
SRBM
100–180 km
9K79 Točka
Hwasong-9
Scud-E, KN-07, Nodong-2
MRBM
1000–2000 km
(-)
Hwasong-10
KN-07, Musudan, BM-25, Nodong-B
IRBM
2500–4000 km
R-27 Zyb
Hwasong-11
KN-02, KN-10, Toksa
SRBM
170–220 km
9K79 Točka
Hwasong-12
KN-17
IRBM
3700–5000 km
(-)
Hwasong-13A
KN-08, Nodong-C
ICBM
až 12 000 km
(-)
Hwasong-13B
KN-14, Nodong-C
ICBM
až 10 000 km
(-)
Hwasong-14
KN-20
ICBM
až 10 000 km
(-)
Moksong-1
Scud-X, Taepodong-1, Paektusan-1, Nodong-2
IRBM
2000–3000 km
(-)
Moksong-2
Scud-X, Taepodong-2, Paektusan-2, Nodong-3
ICBM
4000–9000 km
(-)
(neznámý)
KN-18, Scud-MARV
SRBM
700–1000 km
R-17 Elbrus
Pukkuksong-1
KN-11, Nodong-D
SLBM
1000–2000 km
(-)
Pukkuksong-2
KN-15, Nodong-D
MRBM
1200–2500 km
(-)
Kumsong-1
KN-01
ASCM
120–160 km
P-15 Termit
Kumsong-2
KN-01
ASCM
120–300 km
HY-2 Silkworm
Kumsong-3
KN-01, KN-09
ASCM
130–260 km
3M24 Uran
Kumsong-4
KN-19
ASCM
130–300 km
3M24 Uran
Pongae-1
SA-2 Guideline
SAM
30–35 km
S-75 Dvina
Pongae-2
SA-3 Goa
SAM
25–35 km
S-125 Pečora
Pongae-3
SA-13 Gopher
SAM
5–10 km
9K35 Strela-10
Pongae-4
SA-5 Gammon
SAM
180–240 km
S-200 Angara
Pongae-5
KN-06
SAM
100–150 km
S-300P / HQ-9
Pongae-6
(neznámý)
SAM
200–300 km
S-300P / HQ-9
(neznámý)
KN-09, 300mm M2015
MLRS
150–200 km
WS-1B
(neznámý)
KN-12, 122mm M1993
MLRS
20–40 km
RM-70
(neznámý)
KN-16, 240mm M1991
MLRS
40–65 km
(-)

Publikace: ATM 9/2017

