Vojenská přehlídka v KLDR:
Nové zbraně, nové otázky

Velkolepé vojenské přehlídky představují jednu z mála příležitostí získat informace o výzbroji, kterou disponují armády totalitních režimů. Právě tuto šanci nabídly oslavy 65. výročí vzniku Korejské strany práce. Severní Korea během této monstrózní události předvedla některé nové zbraně, zejména obrněnou techniku a řízené rakety.

Svět pozoroval vojenskou přehlídku v Pchjongjangu se značným zájmem, neboť při ní poprvé veřejně vystoupil Kim Čong-un, pravděpodobný nástupce stávajícího diktátora Kim Čong-ila. Ale kromě toho vzbudil pozornost i sám obsah přehlídky, protože KLDR poprvé dovolila, aby novináři z vybraných západních médií natáčeli i fotografovali její (jinak nesmírně utajovanou) vojenskou techniku. Díky tomu byly získány první kvalitní fotografie některých typů zbraní, o kterých se zatím jen spekulovalo nebo o jejichž existenci se vůbec nevědělo. Není překvapivé, že nejvíce se hovoří o balistických střelách, jež se považují za základní prvek vojenské hrozby KLDR, ale diskuse vyvolala také výbava dalších druhů vojsk.

Obrněná vozidla a dělostřelectvo
První část přehlídky představovaly útvary pěchoty, z nichž část po náměstí pochodovala a část se vezla na nákladních automobilech. Po pěšácích následovaly kohorty obrněných vozidel. Už na počátku vzbudily zájem vojenských analytiků, protože v čele každé formace jel šestikolový obrněný transportér dosud neznámého typu, zřejmě kombinující součásti z ruských a čínských sérií BTR a WZ. První kohortu pak tvořily transportéry, které zjevně představují osmikolovou verzi téhož typu. Po nich defilovala další novinka ve formě pásových transportérů, které podle vzhledu využívají podvozky lehkých tanků PT-85. Následovalo několik tankových útvarů, jež zahrnovaly známé ruské obrněnce T-55 a T-62 (a asi i jejich čínské či severokorejské kopie) a severokorejské typy Chunma-ho (modernizace T-62) a Pokpoong-ho (nový tank vytvořený na základě T-62, ale využívající i řadu novějších prvků). Po tancích se představilo dělostřelectvo, a sice mobilní dělostřelecké raketomety ráže 122 a 240 mm. O největší překvapení v této části se postarala druhá formace, kterou tvořily 122mm raketomety, vypadající jako dokonalé kopie československého vz. 70 (nyní RM-70) na podvozku Tatra 813 8×8 Kolos. Je pravděpodobné, že KLDR získala vzorek z některé země třetího světa, kam Česko v 90. letech exportovalo své vyřazené zbraně (vzhledem ke svým dobrým vztahům ke KLDR se okamžitě nabízí Barma), a díky „zpětnému inženýrství“ začala vyrábět duplikáty.

Balistické a protivzdušné rakety
S největší zvědavostí se čekalo na balistické rakety, jež představují snad nejobávanější zbraně, jimiž Severní Korea disponuje. Jako první projížděly taktické střely NK-02, jež byly vyvinuty ze střel 9K79 Točka (zakoupených zřejmě od Sýrie) a mají dosah kolem 120 km. Následovaly operačně-taktické rakety Scud, resp. jejich místní kopie Hwasong (max. dolet různých variant se pohybuje mezi 300 a 550 km). Velký zájem vzbudila nová obměna rakety středního dosahu Nodong, jejíž „lahvovitá“ hlavice dost připomíná íránský typ Šaháb-3B (dolet může činit snad až 2000 km). Vůbec poprvé se pak veřejně představila zbraň Musudan (známá také pod jmény Nodong-B, Nodong-X či BM-25), která patrně vychází z ruské ponorkové rakety R-27 a může mít dostřel možná i 4000 km. Ale asi největší překvapení přinesl úplný závěr přehlídky, neboť KLDR předvedla zatím neznámý raketový komplex protivzdušné obrany, jenž na pohled silně připomíná ruský S-300. Vysvětlení sahají od nějaké zjednodušené úpravy čínské zbraně HQ-9 až po „falešné“ makety, které mají jen ohromit zahraniční pozorovatele (podobné podezření je mnohdy vyjadřováno i v případě Íránu; více v minulém čísle ATM). Severokorejská přehlídka tedy v celkovém souhrnu přinesla některé zajímavé odpovědi, avšak zároveň možná ještě více otázek a nejasností. Tato skutečnost jen znovu potvrzuje, že KLDR zůstává nejuzavřenějším a nejizolovanějším režimem současného světa.
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Balistická raketa středního doletu Musudan (známá též jako Nodong-B, Nodong-X či BM-25) se veřejně předvedla vůbec poprvé. Podle většiny západních expertů vychází ze staré sovětské ponorkové střely R-27 Zyb (SS-N-6 Serb) a má dolet mezi 2500 a 4000 km. Některé prameny uvádějí, že určitý počet raket Musudan zakoupil Írán.

Nejvýkonnější tank severokorejské výroby nese název Pokpoong-ho (česky Bouře). Zdá se, že konstrukčně čerpá ze sovětských typů z 60. let (nejvíce z T-62), lze však rozeznat i celou řadu odlišností či nových prvků. Přibyl jeden pár pojezdových kol, věž má odlišný tvar (a zřejmě je svařovaná, nikoli odlévaná), výzbroj tvoří 125mm kanon s automatickým nabíjením a vozidlo je opatřeno rovněž bloky dynamické ochrany.

Velkým překvapením byla nová varianta rakety středního dosahu Nodong. Od už známé verze se liší hlavně „lahvovitým“ tvarem hlavice, jež se podobá íránské střele Šaháb-3B. Jak známo, základní varianta střely Šaháb-3 byla vyvinuta právě z typu Nodong, avšak Šaháb-3B s delším doletem a vyšší přesností se považuje za íránský produkt. Lze tedy usoudit, že Írán pak zpětně poskytl tento svůj technologický úspěch Severokorejcům.

Mezi naprosté novinky na přehlídce patřil šestikolový obrněný transportér, jehož jméno dosud není známo. Konstrukce nejspíše spojuje prvky sovětských vozidel série BTR a čínských typů řady WZ. Vedle šestikolových strojů, které „vedly“ každou formaci vozidel, byly na přehlídce prezentovány také příbuzné osmikolové transportéry.

Značnou pozornost vzbudila formace komplexů protivzdušné obrany, jež nápadně připomínají obávaný ruský S-300. Po náměstí projela odpalovací zařízení pro čtyři rakety, střelecké radary a velitelská vozidla. Podle názoru některých médií se může jednat o nějakou kombinaci prvků S-300 a čínského systému HQ-9, ale (podobně jako v případě podobných íránských zbraní) by to mohly být prostě jen „dezinformační“ makety.

Další severokorejskou novinku v sektoru obrněných vozidel znamená pásový transportér, jenž využívá podvozek i další části obojživelného tanku PT-85 (který vychází z čínského obrněnce Type 63). Primární výzbroj nového obrněného transportéru představuje dvojice kulometů ráže 14,5 mm v kompaktní a výrazně dopředu posunuté věžičce.

Patrně nejpočetnějším typem tanku ve výbavě severokorejských obrněných útvarů je T-62. Při sériové výrobě jeho kopií provádí KLDR některé dílčí modernizace, mj. montáž dynamického pancíře a nové doplňkové výzbroje. Část severokorejských tanků T-62M tak dostala kulomety ráže 14,5 mm (a)nebo lehké protiletadlové střely.
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