Přehlídka v Pchjongjangu:
Další pohled do arzenálu KLDR

Dne 10. října 2015 se v KLDR konaly oslavy 70. výročí založení Korejské strany práce. Jejich součástí byla opět i bombastická vojenská přehlídka, jež poskytla další vzácný pohled na málo známou techniku z arzenálu totalitního režimu.

Na stránkách ATM jsme již nejednou analyzovali vojenskou techniku armády KLDR, která se svou exotickou výzbrojí chlubí na občasných vojenských přehlídkách. Ta, která se uskutečnila 10. října 2015, přinesla opět několik zajímavostí. Snad největší diskuse vyvolala nová varianta mezikontinentální střely KN-08 s doletem údajně okolo 12 000 km. Nová verze nese zaoblené koncové těleso, jež vyhlíží jako kontejner k přepravě několika samostatných jaderných hlavic, i když mnoho expertů stále pochybuje o tom, že KLDR již zvládla zmenšení nukleární hlavice na úroveň, která dovoluje umístění na balistickou raketu (o větším počtu hlavic nemluvě). Byl předveden i rozsáhlý arzenál dělostřeleckých raketometů, mezi nimiž se objevila také novinka v podobě těžkého systému KN-09 ráže 300 mm. Jinou zajímavostí je 122mm raketomet, který vyhlíží jako téměř dokonalá kopie československého RM vz. 70. Na přehlídce se objevila také trojice známých balistických raket krátkého a středního dosahu Hwasong (kopie slavné zbraně Scud), Nodong-1 a BM-25 (čili Nodong-B či Musudan), několik dělostřeleckých komplexů na pásových podvozcích, několik typů tanků či komplexy protivzdušné obrany včetně záhadného typu Pongae-5, jenž připomíná ruský S-300. Stejně jako u rakety KN-08 se ale i u něj mnohdy objevuje tvrzení, že jde pouze o propagandistické makety. U totalitních režimů, jako je KLDR či Írán, se koneckonců s takovými „triky“ musí počítat.

Lukáš Visingr
Foto: Russian Internet

Veřejnost mohla poprvé spatřit raketový systém, jemuž daly jihokorejské zpravodajské služby jméno KN-09 a který asi stojí na pomezí dělostřeleckých raketometů a taktických balistických střel. Systém, možná příbuzný čínskému typu WS-1B, byl poprvé zjištěn roku 2013, nese osm raket ráže 300 mm a má max. dostřel mezi 150 a 200 km.

Dosud nepanuje shoda na tom, zda údajná mezikontinentální balistická střela KN-08 (známá i jako Nodong-C či Hwasong-13) představuje reálně funkční zbraň, nebo jen propagandistickou maketu. Letošní přehlídka poskytla další téma k debatám, protože nová verze této zbraně nese namísto původní „špičaté“ hlavice zaoblené těleso, které vzbuzuje spíše dojem kontejneru pro přepravu několika samostatných jaderných hlavic.

Mezi několika typy dělostřeleckých raketometů se objevil i tento typ ráže 122 mm, který zcela evidentně čerpá z československého raketometu vz. 70. KLDR okopírovala nejen zařízení pro rychlé nabíjení náhradního svazku raket, ale i celý osmikolový podvozek Tatra 813 s typickou obrněnou kabinou. Severní Korea mohla vzorek tohoto raketometu získat pravděpodobně přes Barmu, jež určitý počet zakoupila z přebytků po ČSLA.

Tank Pokpung-ho (neboli Chunma-ho VI) představuje úplně přepracovanou úpravu typu T-62 se šestým párem pojezdových kol a dělem ráže 125 mm. Nezvyklá je i sekundární výzbroj, jež zahrnuje 14,5mm kulomet, dvojici protitankových raket Bulsae (což je zřejmě derivát ruského typu Kornet) a lehkou protiletadlovou raketu Wha-sung.

K velkým záhadám severokorejského vojenského arzenálu se řadí komplet raket země-vzduch Pongae-5 (neboli KN-06), který vzhledem připomíná čínský HQ-9, resp. ruský S-300. Snímek zachycuje mobilní řídicí stanoviště a odpalovací vozidla. Není však vyloučeno, že se jedná jen o nefunkční fabrikáty s ryze propagandistickým účelem.

Armáda KLDR provozuje i plovoucí tanky PT-85, jež využívají prodloužené šasi transportéru VTT-323 (což je pro změnu prodloužená verze čínského YW531). Obrněnec je opatřen dělem ráže 85 mm. Kromě samotných tanků je pozoruhodný rovněž fakt, že jejich formaci vede jako velitelské vozidlo německý terénní vůz Mercedes-Benz řady G.

V sestavě přehlídky projížděl také útvar vojenských motocyklů se sajdkárami. Vedle faktu, že motocyklisté měli historické vojenské uniformy, stála za povšimnutí rovněž jejich výzbroj. Na sajdkárách totiž byly usazeny kulomety s bubnovými zásobníky, pravděpodobně představující kopie legendární sovětské zbraně Děgťarjov DP-27.

Severokorejské ozbrojené síly vlastní bezpilotní letouny, jež mohou vedle průzkumu provádět i „sebevražedné“ útoky. Design těchto letadel, jež mají dvě startovací rakety po stranách trupu a letový proudový motor pod trupem, naznačuje, že s největší pravděpodobností půjde o kopie starého amerického terčového stroje MQM-107 Streaker.

K nejznámějším zbraním KLDR náleží balistická střela na kapalné palivo Nodong-1, která má max. dolet údajně mezi 1000 a 2000 km (dle verze). Snímek zachycuje novější verzi, která má hlavici lahvicovitého tvaru, zřejmě s jednoduchým naváděcím systémem. K odpalování slouží prodloužená obměna známého vozidla MAZ-543. To je neznámější coby platforma pro rakety Scud, jejichž zvětšením a vývojem vznikl Nodong-1.
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