Raketový arzenál Jižní Koreje

V loňském roce se v Soulu konala vojenská přehlídka k 65. výročí vzniku jihokorejské armády. Veřejnost mohla poprvé zhlédnout novou generací balistických a okřídlených střel, jež vznikly jako protiváha raketové výzbroje nevyzpytatelné KLDR.

Balistické rakety totalitní Severní Koreje představují velmi časté téma zpráv, ovšem podstatně méně se mluví o raketové výzbroji jižní Korejské republiky. Ta v současné době disponuje již desítkami moderních balistických raket i střel s plochou dráhou letu, umístěných na mobilních odpalovacích zařízeních. Jihokorejský raketový projekt představuje dosti rozsáhlou iniciativu, do níž jsou zapojeny největší tamní strojírenské, elektronické a chemické firmy jako Daewoo, Samsung a Hanwha, ovšem naprosto zásadní roli hrál i vliv zahraničních technologií. Počátky jihokorejského vývoje dálkových úderných prostředků lze vysledovat k řízeným střelám, které dodali Američané, avšak současné vyspělé typy vznikly na bázi transferu ruských technologií. Ten je ovšem oficiálně popírán, patrně zejména proto, že Ruská federace tím fakticky porušila Režim kontroly raketových technologií (MTCR).

Derivát protiletadlové rakety
Když v 70. letech vyšlo najevo, že Severní Korea disponuje balistickými raketami Scud, mělo to samozřejmě za následek zájem Jižní Koreje o zbraně téže kategorie. Jihokorejci ovšem toto zadání řešili poněkud nezvykle, jelikož nezahájili vývoj kompletně nové rakety. Místo toho se rozhodli uzpůsobit pro použití země-země již existující protiletadlové rakety americké výroby MIM-14 Nike Hercules. Výsledkem projektu s krycím jménem Baekkom (někdy přepisováno i jako Paekgom) se stala raketa označená NHK-1 (Nike Hercules Korea), u které se plánovalo, že bude mít dostřel až 250 km s hlavicí o váze půl tuny. Vývoj byl hotový v roce 1975, ovšem střela nebyla zavedena do služby, a to ze dvou důvodů. Prvním byl značně nespolehlivý motor prvního stupně a druhým smlouva s USA z roku 1979, podle které se Jižní Korea zavázala, že nebude vyvíjet raketové zbraně s dostřelem větším než 180 km. Již v roce 1978 však proběhla zkouška zdokonalené zbraně, jež měla obdobnou konstrukci, ale u níž byl problém s motorem vyřešen a u které byl dosah omezený. Nejprve se označovala jako NHK-2, ale později se stala známou pod jménem Hyunmoo (přepisuje se občas též jako Hyunmu). Jedná se o termín, jenž označuje démona z korejské mytologie, česky zvaného „Strážce severní oblohy“, což se chápe jako odkaz na snahu o odstrašení souseda na severu. Vzhledem k vývoji dalších střel se potom přidala ještě číslovka 1. V roce 1986 byla raketa Hyunmoo-1 odpálena s hlavicí o váze 480 kg na vzdálenost 180 km, což byl její oficiální maximální dosah, ačkoli přetrvávalo podezření, že ve skutečnosti může zvládnout až 260 km. Konstrukcí a vzhledem je Hyunmoo-1 stále derivát rakety Nike Hercules, od níž převzala dva stupně s raketovými motory na tuhé palivo i hlavici T45 s tříštivo-trhavým účinkem a hmotností zhruba 500 kg. Navádění je inerciální a vypuštění probíhá z rampy na čtyřkolovém podvozku, obvykle taženém nákladním vozidlem z řady KIA Motors KM500. Podle dostupných pramenů by tři raketové brigády jihokorejské armády měly dnes vlastnit tři až čtyři desítky raket Hyunmoo-1.

Příbuzná ruské střely Iskander
Střela Hyunmoo-1 ale byla přece jen spíše improvizace, která se nemohla měřit s tím, co měla k dispozici KLDR, která v 90. letech vyvinula i rakety středního dosahu Nodong. USA a Jižní Korea proto v roce 2001 dosáhly shody na revizi oné smlouvy, která nově umožňovala vyvíjet balistické rakety s maximálním dosahem až 300 km. Současně již bylo zřejmé, že Hyunmoo-1 zastarala a už nedisponuje potenciálem pro další vývoj. Bylo tedy nutno vyvinout raketu zcela novou, ovšem Američané v tomto nemohli být příliš nápomocni, protože sami podobné rakety neměli. US Army tuto otázku řešila pomocí taktických raket MGM-140 ATACMS, které byly poté prodány i Jižní Koreji a jejichž největší dolet 300 km se shodoval s onou smlouvou. Jižní Korea však zjevně usilovala o zbraň, jejíž potenciál by umožnil (bez ohledu na smlouvu) dolet ještě větší. Ale objevil se jiný, patrně poněkud nečekaný zdroj technologií. Již od poloviny 90. let se zlepšovaly vztahy Jižní Koreje s Ruskou federací, což zahrnovalo i zbrojní obchody, jež byly pojaty jako dodávky ruských zbraní výměnou za odepsání dluhu Moskvy vůči Soulu. Jak známo, jihokorejská armáda tak obdržela mj. tanky T-80U, obrněnce BMP-3 nebo helikoptéry Ka-32. Vedle toho byla zahájena i spolupráce na vývoji raketových zbraní, takže jihokorejský systém protivzdušné obrany KM-SAM je postaven na technologiích ruského kompletu S-400. Předmětem utajení se ovšem stala pomoc Ruska ve vývoji balistických raket, která zahrnovala i působení expertů ze zbrojovky KBM (Konstruktorskoje bjuro mašinostrojenija) v Koreji. To pak vedlo k vytvoření střely Hyunmoo-2, která není ničím jiným než derivátem obávané ruské zbraně Iskander. Potvrzují to i snímky ze zkušebního vypuštění z dubna 2012. O této raketě je zatím známo velice málo; její základní verze Hyunmoo-2A má dostřel 300 km, avšak varianta Hyunmoo-2B by měla zvládnout až 500 km. Střela dopraví hlavici o váze až jedné tuny (měla by být k dispozici i kontejnerová) a startuje z hranatého kontejneru, jenž je umístěný na dosud neznámém osmikolovém vozidle s obrněnou kabinou.

Ze země, z moře i ze vzduchu
Vedle nových balistických střel zahájila Jižní Korea práci rovněž na střelách s plochou dráhou letu, které jsou také řazeny do série Hyunmoo, což pak v některých médiích způsobilo zmatek či nedorozumění, když byly zaměňovány balistické a okřídlené střely. Nyní už je však jisté, že zbraň s plochou dráhou letu nese označení Hyunmoo-3 a existuje v několika variantách, jež se odlišují nejen dostřelem, ale rovněž vypouštěcí platformou. Základní provedení Hyunmoo-3A nabízí dolet 500 km, u verze Hyunmoo-3B je to 1000 km a nejvýkonnější Hyunmoo-3C může dopravit hlavici s hmotností 500 kg na vzdálenost kolem 1500 km. Právě kvůli omezení rizika záměny s balistickými raketami se tyto střely v jihokorejské armádě označují též jako Dogsuli (česky „Orel“). K jejich přepravě a vypouštění slouží zařízení na osmikolovém podvozku KIA Motors KM1001, který nese dvě trubice se střelami. Vznikly ovšem i další dvě varianty; střela Boramae („Jestřáb“) je určena pro vypouštění z letounů, zatímco střela Chongryong („Mořský drak“) startuje z vertikálních trubic na torpédoborcích KDX-II a KDX-III, avšak výhledově se s ní počítá i pro nové ponorky třídy KSS-III. Dosah obou těchto variant činí 500 km, je ovšem v plánu jej zvýšit na nejméně 1000 km. Všechny varianty střely Hyunmoo-3 jsou podzvukové a mají letový proudový motor, provedení vypouštěná ze země a moře disponují též raketovým urychlovačem na pevné palivo. Navádění propojuje inerciální navigaci a systém porovnávající obraz terénu s daty uloženými v paměti, podobně jako u populární zbraně Tomahawk, jíž jsou jihokorejské zbraně na pohled trochu podobné. Jejich konstrukční původ se ovšem opět nalézá v Rusku, jež poskytlo Korejcům technologie střel řady Kalibr/Club. Hyunmoo-3 je tak vlastně derivátem protizemní křižující střely 3M14 z této řady. Podobně jako v případě raket Iskander a Hyunmoo-2 je to však oficiálně popíráno, neboť ze strany Moskvy jde v podstatě o porušení režimu MTCR, jenž zakazuje (byť bez sankcí) poskytovat jiným zemím technologie pro vývoj střel s dosahem větším než 300 km a nosností přes 500 kg.

Odstrašení i preventivní úder
Je těžko představitelné, že by Američané, tedy hlavní „ochránci“ Jižní Koreje, o těchto vysoce utajených a zásadních technologických transferech nevěděli, avšak vzhledem k absenci kritiky vůči Rusku se dá oprávněně předpokládat, že se v tomto případě zkrátka „dívali jinam“. Navíc došlo k další změně oné smlouvy o omezení dosahu jihokorejských balistických raket, protože od roku 2012 může Jižní Korea vyvíjet střely s max. doletem až 800 km a nosností jedné tuny (popř. s menším doletem a těžší hlavicí); do těchto omezení se tak vejde i střela Hyunmoo-2B, jež disponuje dosahem 500 km a nosností až 1000 kg. Spekuluje se rovněž o tom, že by mohla vzniknout též modifikace Hyunmoo-3C s doletem oněch 800 km. Jižní Korea navíc disponuje nosnou kosmickou raketou KSLV-1 (neboli Naro-1) a objevují se neoficiální informace, že by se mohla stát i základem pro balistickou raketu středního dosahu. Nepochybné v této chvíli je, že běží sériová produkce raket Hyunmoo-2 a Hyunmoo-3, kterých by dnes mělo být ve službě již několik desítek. Tyto nové zbraně ale (na rozdíl od rakety Hyunmoo-1) nepředstavují jaksi „izolovaně“ působící prostředky, nýbrž komponenty propracované soustavy, o níž Jižní Korea zpravidla mluví pod jménem „Kill Chain“. Je to integrovaný průzkumný, informační a úderný systém, určený nejen pro odstrašení KLDR, ale také (což je významná změna) pro preventivní údery za situace, že by byla zaznamenána reálná hrozba severokorejského útoku. Do soustavy by měly náležet průzkumné družice a bezpilotní letouny (za tímto účelem si Jižní Korea hodlá pořídit stroje RQ-4 Global Hawk), komplexy protiraketové obrany (tj. Patriot PAC-3 a SM-3), prostředky velení a řízení a konečně právě balistické rakety a střely s plochou dráhou letu. Pro Korejskou republiku jde o poměrně důležitý strategický posun, neboť „Kill Chain“ jí dovoluje disponovat samostatnými odstrašujícími a preventivními kapacitami, které nebudou závislé na USA a které by mohly v případě nějaké náhlé eskalace téměř permanentní krize na Korejském poloostrově sehrát nesmírně významnou úlohu.
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Jihokorejské protilodní střely
Nezávisle na vývojových liniích střel Hyunmoo běží projekt protilodních řízených raket, který také sahá až do 70. let. Jeho prvním produktem byla malá střela Hae Ryong, vybavená (ve své kategorii velmi nezvyklým) laserovým naváděním, do výzbroje však nebyla zavedena. Teprve počátkem 90. let se rozběhl projekt zcela nové rakety, která se částečně inspirovala americkou zbraní Harpoon. Nese název Hae Sung I („Mořská hvězda“; píše se také jako Haeseong, vedle toho existuje označení SSM-700K), její první pokusné vypuštění proběhlo 21. srpna 2003 a za dva roky nato začala sériová výroba, z níž do roku 2011 vzešlo víc než 150 kusů a která pořád pokračuje. Zbraň má raketový urychlovač, letový proudový motor a aktivní radarové navádění na cíl. Coby její nosiče slouží torpédoborce tříd KDX-II a KDX-III, které nesou po osmi, resp. šestnácti kusech. Vývoj ale běží dál, neboť Jižní Korea připravuje střelu Hae Sung II, která by měla ničit námořní a pozemní cíle na vzdálenost až 500 km. Má létat nadzvukovou rychlostí a část zdrojů uvádí, že bude využívat technologie obávané ruské zbrani Oniks/Jachont, zejména náporový motor, který jí propůjčí rychlost možná až M=2,5. (To by zřejmě vysvětlovalo, proč v Jižní Koreji působí experti z ruské zbrojovky NPO Mašinostrojenija, jež je mj. producentem střel Oniks/Jachont.) První pokusné odpálení střely Hae Sung II proběhlo v srpnu 2007. Vedle toho Jihokorejci připravují střelu Hae Sung III, což by měla být protizemní modifikace zbraně Hae Sung I určená pro odpalování z ponorek. Jižní Korea totiž hodlá zařadit do výzbroje zcela novou třídu devíti dieselelektrických ponorek KSS-III s výtlakem cca 3000 tun, které by vedle torpédometů měly nést i vertikální vypouštěcí šachty.

Parametry jihokorejských řízených střel

Hyunmoo-1
Hyunmoo-2
Hyunmoo-3
Hae Sung I
Kategorie
Balistická
Balistická
Okřídlená
Okřídlená
Stupně a palivo
2× TPH
1× TPH
TPH + KPH
TPH + KPH
Celková délka
12,53 m
6–7,2 m
6 m
5,46 m
Průměr trupu
0,8 m
0,8–1 m
0,53 m
0,34 m
Rozpětí ploch
3,5 m
1,3–1,5 m
3 m
0,9 m
Startovní hmotnost
4850 kg
3800–4600 kg
1400–1800 kg
718 kg
Hmotnost hlavice
480–500 kg
300–1000 kg
350–500 kg
300 kg
Max. dolet
150–180 km
300–500 km
500–1500 km
150 km
Parametry střel Hyunmoo-2 a Hyunmoo-3 jsou částečně vypočítané.
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