Novinky z KLDR:
Přehlídka arzenálu (nejen) balistických raket

Dne 15. dubna 2017 se v Pchjongjangu konala další bombastická vojenská přehlídka, jež dala expertům celého světa skutečně dost námětů k přemýšlení. KLDR totiž předvedla hned několik dosud neznámých balistických raket, mezi nimiž by mohly být snad i mezikontinentální zbraně, ovšem zbrojní novinky se neomezily pouze na rakety.

Totalitní Korejská lidově demokratická republika znovu obsazuje čelní místa v seznamu témat zahraničních rubrik. Severokorejský jaderný a raketový arzenál vyvolává obavy, ale zdá se, že neexistuje žádné dobré řešení této vleklé krize, byť představitelé USA již opakovaně naznačili ochotu sáhnout v krajním případě i k silovému zásahu. Případný konflikt by však zajisté nebyl nijak jednoduchý, jelikož i navzdory celkové zastaralosti arzenálu KLDR platí, že v některých oborech disponuje značně výkonnou vojenskou technikou. Nejčastěji se pochopitelně hovoří o balistických střelách, ale přehlídka, jež se konala u příležitosti narozenin zesnulého prezidenta Kim Ir-sena, nabídla i několik dalších zajímavých novinek.

Dvě rakety řady Pukkuksong
V čísle 1/2017 jsme publikovali článek shrnující stav programu severokorejských balistických raket ke konci roku 2016. Od té doby ovšem došlo k řadě významných událostí, jež naznačují, že arzenál totalitního režimu zaznamenal od té doby další pokrok. Proběhlo několik zkoušek a na přehlídce konané 15. dubna se světu představily dříve neznámé typy zbraní, a ačkoliv se dá soudit, že v některých případech jde jenom o propagandistické makety, je nesporné, že KLDR disponuje rozsáhlým spektrem raket krátkého a středního doletu a usilovně pracuje na střelách s mezikontinentálním dosahem. Nejspíše paralelně rozvíjí rakety s kapalným i tuhým palivem, z nichž první zatím převládají, avšak zkoušky zbraní řady Pukkuksong (občas přepisováno též v podobách jako Bukguksong atd.) demonstrují, že KLDR stále lépe zvládá i zbraně s pevným palivem. Na přehlídce se tudíž poprvé veřejně předvedly ponorkové střely Pukkuksong-1 (kód KN-11), které byly umístěny na přívěsech tažených čínskými nákladními automobily Sinotruk HOWO. Projížděly též rakety Pukkuksong-2 (kód KN-15), což je podle všeho „suchozemský“ derivát předchozího typu v kontejneru na prodlouženém šasi severokorejského tanku Chunma. Střela absolvovala první test 12. února 2017 a záběry ukázaly, že kromě motorů na tuhá paliva už Severní Korea zvládá i technologii „studeného startu“, tj. odpálení rakety z kontejneru díky stlačenému plynu. Snímky z přehlídky pak napovídají, že KLDR využívá k výrobě trupů raket pokročilou technologii uhlíkových vláken. O doletu raket řady Pukkuksong se ale samozřejmě pouze spekuluje a existují odhady mezi 1000 a 2000 km.

Protilodní balistická raketa?
Na přehlídce se ovšem neobjevily starší kapalinové rakety středního doletu Nodong-1 a rakety Hwasong-5/6/7, tzn. obměny staré sovětské rakety R-17 Elbrus, nejznámější pod kódem Scud, avšak s jednou pozoruhodnou výjimkou. Jako úplná novinka se totiž představila střela, jež pak dostala kód KN-17 a spadá do „rodiny“ Scud, avšak zásadně se liší faktem, že má manévrující oddělitelnou hlavici se čtyřmi malými kormidly. Kromě toho využívá pásový podvozek, který opět vychází z tanku Chunma, přestože v tomto případě není prodloužený (připomeňme, že na tankovém šasi byla umístěna i sovětská raketa R-11, předchůdce R-17). Nová raketa prodělala v dubnu 2017 tři testy, z nichž jeden byl zřejmě částečně úspěšný. Už krátce po přehlídce bylo vysloveno mínění, že KN-17 náleží mezi protilodní balistické rakety, které již vyvinula Čína a možná také Írán (více např. v ATM 5/2014 a 12/2015). Je však třeba poznamenat, že existují i vážné pochybnosti o reálné efektivitě této kategorie střel a že k jejich fungování jsou nezbytné také výkonné senzory (jako družice a zahorizontální radary), jimiž Severní Korea samozřejmě nedisponuje. Pokud však vyloučíme možnost, že KN-17 je ryze propagandistickým nástrojem, nabízí se alternativa, že jde o střelu s přesným koncovým naváděním (pro což lze dobře využít volně dostupné signály navigačních sítí GPS NAVSTAR či GLONASS), nejspíše určenou pro údery proti malým, ale vysoce významným pozemním cílům.

Spekulace o „hybridní raketě“
Mezi „staré známé“ z letošní přehlídky patří raketa BM-25 Musudan (známá i jako Nodong-B či Hwasong-10, popř. pod kódem KN-07) na kapalné palivo. Vychází patrně ze staré sovětské ponorkové zbraně R-27 a má max. dolet mezi 2500 a 4000 km. Pro její vypuštění slouží kopie těžkého nákladního vozu MAZ-547 s dvanácti koly. Dosud prodělala asi devět testů (poslední z nich v únoru 2017), z nichž ale jen dva byly úspěšné. Po této střele však na letošní přehlídce následovalo něco, o čem se pořád intenzivně debatuje a čemu se říká „hybridní raketa“, neboť přinejmenším na pohled kombinuje prvky rakety Musudan a (údajně) mezikontinentální střely Hwasong-13 čili KN-08. Coby podvozek slouží opět MAZ-547, avšak jeho kola jsou opatřena ochrannými štíty, což je prvek, který byl zaznamenán též při nejméně jedné ze zkoušek rakety Musudan. Sama raketa je podstatně delší (okolo 15 m) než Musudan (cca 12 m), zachová však jeho průměr 1,5 m a má pravděpodobně jen jediný stupeň, kdežto Hwasong-13 má průměr cca 1,8 m a přinejmenším dva, možná tři stupně. Na této nové raketě se však nalézá hlavice, jež se svým vzhledem shoduje s tou na typu Hwasong-13. První zprávy soudily, že může jít o raketu středního dosahu, jež vznikla zkrácením konstrukce Hwasong-13, ovšem odpalovací vozidlo a zejména průměr svědčí ve prospěch pozdější teorie, že půjde spíše o prodlouženou verzi střely Musudan, jež je navíc opatřena pokročilejší hlavicí. Max. dosah se dá opět jen velice přibližně odhadovat, ačkoli zřejmě nebude nižší než 4000 km. Střela absolvovala první zkoušku dne 14. května 2017 a podle KLDR nese označení Hwasong-12.

Dva zcela nové designy zbraní
Po „hybridní“ střele následovalo vyvrcholení celé přehlídky v podobě dvou dosud neznámých typů raket, resp. kontejnerů na samohybných odpalovacích zařízeních, neboť svět samozřejmě mohl vidět pouze kontejnery, o jejichž obsahu se stále diskutuje a spekuluje. První ze systémů svým řešením nápadně připomíná čínský typ DF-31 a tvoří jej šestikolový tahač a osmikolový návěs s kontejnerem. Tahač odpovídá severokorejskému automobilu Taebaeksan-96, který byl vyvinut jako licenční kopie ruského vozu značky KAMAZ. Řešení kontejneru napovídá, že se opět využívá technologie „studeného startu“, a podle jihokorejských odborníků má nová střela tuhé palivo. Z těchto důvodů se o ní mluví i pod jménem Pukkuksong-3, ačkoli její příbuznost s touto konstrukční řadou je pouze nepotvrzená domněnka. Druhá nová raketa se nacházela na čínském podvozku Wanshan WS51200 s šestnácti koly, který byl v minulosti použit pro střely Hwasong-13 a Hwasong-14 (alias KN-08 a KN-14). Ty však ležely na šasi „odkryté“, zatímco tento nový komplet používá mohutný uzavřený kontejner s délkou asi 25 m, takže se výsledek vzdáleně podobá ruské střele Topol. Převažuje mínění, že jde nejspíš o dalšího člena vývojové řady Hwasong-13/14, a tudíž o dvou- až třístupňovou střelu na kapalné palivo, která by mohla mít max. dosah možná i přes 10 000 km. Každopádně by ovšem šlo o mezikontinetální raketu, kdežto u typu nazývaného „Pukkuksong-3“ se usuzuje, že by se mohl nalézat někde na hranici mezi zbraněmi delšího středního doletu a mezikontinetálními.

Pokrok raketového programu
Prezentace těchto dvou nových střel pochopitelně znovu rozvířila diskuse na téma, zda KLDR může zasáhnout americké kontinentální území. Je vysoce pravděpodobné, že Severní Korea se velmi snaží o vývoj takové zbraně a má pro to i většinu potřebných technologií, ale zkušenosti jiných států napovídají, že cesta k operačně použitelné mezikontinentální raketě bývá opravdu dlouhá a složitá. Vyžaduje mnoho „ostrých“ letových zkoušek, při kterých se musí prověřovat a ladit pevnost konstrukce, chod motorů, systému navádění apod. KLDR ale zatím neprovedla ani jeden úspěšný test mezikontinentální rakety (jen část odborníků říká, že mohly proběhnout dva neúspěšné testy střely Hwasong-13/14), takže lze usoudit, že zbraň schopnou zaútočit i na kontinentální území USA nebude mít ještě řadu let. Zcela jinou kategorii ale představují střely se středním dosahem, protože zejména rakety Pukkuksong již lze označit za prakticky funkční zbraně. Přechod k pevným palivům a uzavřeným kontejnerům přináší zkrácení a zjednodušení přípravy k vypuštění, kdežto pásové podvozky zvyšují šance systému na přežití, neboť mohou umožnit start z těžkého terénu, což je zvláště v KLDR s velmi řídkou sítí silnic hodně důležitý faktor. Právě nové rakety středního dosahu (spolu s širokým arzenálem starších raket krátkého doletu) nyní reprezentují nejsilnější „trumfová esa“ Pchjongjangu a současně i daleko vážnější hrozbu než zatím spíše hypotetické mezikontinentální rakety.

Spektrum vojenských vozidel
Ačkoliv se naprostá většina pozornosti zaměřila na balistické rakety, na přehlídce se objevily i jiné pozoruhodné zbraně. Již zmíněný podvozek tanku Chunma je použit coby základ systému pobřežní obrany, jenž nese čtveřici protilodních střel Kumsong-3, což je zřejmě kopie ruského typu 3M24 Uran. Samotný tank Chunma, jenž reprezentuje komplexní evoluci T-62, se ukázal v modernizované verzi, která vychází z už známé varianty Chunma-216, avšak je opatřena mj. přídavným pancířem a externí výzbrojí, která obsahuje dva kulomety ráže 14,5 mm, dvě lehké protiletadlové střely (nejspíše deriváty přenosných raket HT-16PGJ) a dvě protitankové řízené rakety Bulsae-3. Mezi pásovými vozidly si zasluhuje zmínku rovněž samohybný protivzdušný systém krátkého dosahu, jenž zjevně vychází ze známého typu Strela-10M, avšak nese celkem osm nových raket a patrně též sklopný přehledový radar. Tradičně velmi silné bylo zastoupení dělostřelectva, jež zahrnovalo mj. samohybná děla ráže 122 a 170 mm a tři typy raketometů, a to kopii československého RM vz. 70 ráže 122 mm a komplety kalibru 240 a 300 mm, z nichž poslední (kód KN-09) zřejmě nabízí dostřel přes 200 km a může vypouštět rakety s koncovým družicovým naváděním. Coby zajímavost lze dodat, že jako velitelská vozidla používá armáda KLDR jednak německé automobily Mercedes-Benz 230GE a jednak vozidla Ppeokkugi 2008, což je místní kopie čínského typu Beijing BJ2024 CJB2.

Výzbroj speciálních jednotek
Zajímavou podívanou nabídla i výbava pochodujících pěších útvarů. U naprosté většiny mužů a žen tvořila hlavní zbraň puška Typ 88, tedy severokorejský derivát ruské zbraně AK-74. Má tedy ráži 5,45 mm, její kovový zásobník však vyhlíží jako ten u pušek AK-47 či AKM kalibru 7,62 mm. Část mužstva měla na puškách nasazené i bajonety, puškové granáty nebo podvěsné granátomety ráže 40 mm. Objevila se však též jednotka s pancéřovkami Typ 69 (což je čínská kopie RPG-7) s tandemovými hlavicemi či jednotky s dlouhými granátomety, které slouží pro odpalování dvou typů nadkaliberních (možná původně minometných) granátů vejčitého tvaru. Další zajímavost představoval útvar, jehož příslušníci měli dvouhlavňové pušky, jež vypadaly jako kopie špičkové jihokorejské zbraně Daewoo K11 (tu tvoří 5,56mm útočná puška a nad ní namontovaný opakovací vrhač 20mm granátů s možností exploze ve vzduchu). A závěrem lze uvést výzbroj a výstroj obávaných severokorejských speciálních jednotek. Tu standardně tvoří 5,45mm puška Typ 88-2, jež disponuje ramenní opěrkou sklápěnou směrem nahoru. Existuje i ve zkrácené variantě, jež fakticky odpovídá ruské zbrani AKS-74U. „Speciálové“ každopádně užívají šnekové zásobníky s odhadovanou kapacitou 100 až 150 nábojů. Poboční zbraní těchto sil je 9mm pistole, vzniklá patrně spojením prvků z typů Browning Hi-Power a CZ 75. Kromě zbraní zaujaly též moderně vypadající uniformy a neprůstřelné vesty s „digitální“ kamufláží či kevlarové přilby, velmi podobné přilbám čínské armády. Na přilbách byly navíc namontovány binokulární přístroje nočního vidění, snad z komerčního trhu.

Technologická úroveň KLDR
V řadě médií se objevuje líčení KLDR jako absolutně zaostalé země, jejíž výzbroj tvoří takřka jen „šrot“, resp. stará sovětská a čínská technika či její domácí kopie. Z většiny to tak opravdu bylo a do určité míry stále je, ale nelze pominout evidentní skutečnost, že KLDR zaznamenala v řadě oborů skutečně pozoruhodný pokrok. Např. u současných podob tanků série Chunma je už jen velice těžko rozeznatelný původ v designu T-62, a ačkoli se takový tank zajisté nemůže měřit se světovou špičkou, rozhodně nejde ani o nějaký muzejní exponát. Zcela zvláštní oblast představují balistické rakety, na které KLDR nesporně vynakládá obrovské prostředky, takže i přes řadu selhání se jí daří postupovat vpřed, což demonstruje skutečnost, že zvládla rakety na pevné palivo. Na přehlídce samozřejmě nefigurovala námořní technika (s výjimkou raket), ale různé zdroje (včetně satelitních fotografií) dokazují, že KLDR již vybudovala početnou flotilu malých a středních hladinových lodí (včetně obtížně zjistitelných korvet a plavidel užívajících povrchový efekt). Navíc je známo, že vlastní desítky ponorek pro pobřežní operace, provozuje jednu ponorku s raketami Pukkuksong-1 a staví druhou. Daří se jí nakupovat techniku dvojího užití (to naznačují mj. přístroje nočního vidění či nákladní auta z Číny a Ruska) a na získávání technologií se zajisté podílejí i severokorejské tajné služby. Při hodnocení zbraní KLDR by se ale vždy měl zohledňovat rovněž vliv severokorejské propagandy, pro kterou jde o prostředky k ohromování domácího obyvatelstva i světové veřejnosti.
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