Vojenská technika Severní Koreje:
Galerie starožitností, kombinací a záhad

KLDR si určitě nemůže stěžovat na nedostatek zájmu médií. Nejnověji přitáhla pozornost díky filmové komedii The Interview, jež líčí atentát na diktátora Kim Čong-una a jež kvůli hrozbám a útokům ze Severní Koreje málem putovala „do trezoru“. Film však vyvolal i další debaty na téma vojenského potenciálu této problematické země.

Totalitní KLDR je bezesporu nejvíce uzavřeným režimem na světě, což samozřejmě znamená, že chybí přesné a podrobné informace o tamních ozbrojených silách a jejich výbavě. Přesto se v posledních letech znalosti o Korejské lidové armádě (KLA) značně rozšířily, neboť do země byli přece jen vpuštěni zahraniční reportéři, kteří mohli zdokumentovat bombastické vojenské přehlídky. Právě díky jejich fotografiím je možno nahlédnout za oponu halící záhady arzenálu KLDR, ve kterém se nacházejí převážně kopie a modifikace starší čínské a sovětské techniky, nezřídka různě originálně upravené a zkombinované.

Tajuplný vývoj T-62
Většinu z gigantického severokorejského arzenálu tanků tvoří odvozeniny sovětského vozidla T-62, obvykle označované jako Chunma-ho. Obrněnec byl postupně modernizován, dostal mj. laserový dálkoměr (verze Chunma-ho II) a kryty pásů (Chunma-ho III) a od verzí Chunma-ho IV a V je původní odlévaná věž nahrazena svařovanou, obrněnce navíc obdržely dynamickou ochranu. Další evoluční krok představují vozidla označovaná původně Chunma-ho VI a VII a nyní zpravidla nazývaná Pokpung-ho I a II, jež se vyznačují prodlouženou korbou s šesti páry pojezdových kol (T-62, resp. Chunma-ho má pět). Vozidla verze I mají původní 115mm dělo, zatímco u varianty II je použit 125mm kanon. Dosud nejnovější známé provedení se označuje jako Songun-ho, má rozměrnou odlévanou věž se 125mm dělem a nově vyřešené pancéřování prodloužené korby, což mu propůjčuje překvapivě moderní tvary. Obrněnce řad Pokpung-ho a Songun-ho jsou někdy vidět také s externími odpalovacími zařízeními pro protitankové řízené rakety Bulsae (verze ruského typu Kornet) a lehké protiletadlové rakety Wha-Sung, které jsou založené na kompletech Strela a Igla. Kromě hlavních bojových tanků provozuje KLA rovněž lehké plovoucí tanky, vesměs označované jako PT-85. Vzhledem připomínají sovětské PT-76, jsou však zkonstruované na prodlouženém podvozku obrněného transportéru VTT-323, což je upravená severokorejská kopie čínského vozidla YW-531.

Obrněné transportéry
Poslední zmíněné vozidlo představuje i nejrozšířenější pěchotní obrněnec KLDR; od čínského originálu se liší především zvýšením počtu párů pojezdových kol na pět, zatímco YW-531 má čtyři. Transportér VTT-323 (zvaný též Sinhung) se vyskytuje v řadě variant s různou výzbrojí a nejnověji se předvedlo provedení s novou nízkou korbou, šesti páry pojezdových kol (stejně je tomu u tanku PT-85) a otočnou věží s dvojicí 14,5mm kulometů KPVT. Z výzbroje KLA je známa též řada kolových obrněnců; kromě sovětských vozidel BTR-40, BTR-60 a BTR-80 se jedná o transportéry domácí výroby, podle vzhledu příbuzné „rodině“ BTR, avšak současně se v mnohém odlišující (spolehlivě se dají poznat podle tvaru zadní části korby, která je nápadně zúžená, a jinak řešených bočních dveří). Vedle osmikolového typu se objevil rovněž obrněnec se šesti koly, zřejmě plnící primárně průzkumnou roli. Osmi- i šestikolové vozidlo mají stejný typ věže jako onen nejnovější pásový transportér, tedy se dvěma 14,5mm kulomety. Obdobně jako tanky bývají i severokorejské pěchotní obrněnce nezřídka opatřené stojany, na nichž jsou montované lehké protiletadlové rakety Wha-Sung. Z arzenálu KLDR jsou známé též plovoucí transportéry, připomínající sovětské typy K-61 a PTS.

Kanony a houfnice
Dokonce i podle umírněných odhadů vlastní KLA přes 20 000 těžkých dělostřeleckých zbraní v tažené i samohybné formě. Tažené zbraně zahrnují ponejvíce kopie sovětských typů, jako je 76,2mm protitankový kanon ZiS-3, 85mm protitankový kanon D-44, 100mm polní dělo BS-3, 122mm houfnice M-30, D-20 a D-74, 130mm kanon M-46, 130mm pobřežní kanon SM-4-1 a 152mm houfnice D-20 a ML-20. Kuriozitu představuje protitankový kanon ráže 100 mm, jenž nejspíše vzniknul na bázi lafety a závěru 152mm houfnice D-20. Většina zmíněných tažených zbraní se vyskytuje také v samohybné podobě na pásových podvozcích. Jako základy pro tyto samohybné komplety se užívají transportéry VTT-323 Sinhung a speciální vozidla Tokchon a Chuche-po. Ta jsou zjevně odvozena ze sovětského pásového dělostřeleckého tahače ATS-59, na jehož podvozku mají nové, lehce obrněné korby a lafety pro příslušné typy děl. Tokchon se vyznačuje pěti páry pojezdových kol (stejně jako základní tahač), zatímco typ Chuche-po jich má šest. Skutečným gigantem mezi severokorejskými houfnicemi je monstrózní Koksan, jenž byl spatřen v několika variantách, lišících se podvozky nebo přesnou ráží (170 nebo 180 mm); dostřel této obludnosti s municí s raketovým pohonem činí snad až 70 km. KLDR vlastní také veliké počty minometů a bezzákluzových děl. Snad nejzajímavější z nich je obří bezzákluzové dělo s trojicí hlavní ráže 370 mm (!) na pásovém povozku.
 
Salvové raketomety
V arzenálu KLDR by se mělo nalézat i přes 5000 dělostřeleckých raketometů. Jejich spektrum začíná u lehkých kompletů ráže 107 mm, odvozených z čínského raketometu Type 63. Zřejmě nejrozšířenější jsou zbraně ráže 122 mm, jejichž vzorem byl nepochybně sovětský typ BM-21 Grad. Kromě toho se objevují také raketomety větších kalibrů, a to 132, 200 a 240 mm. Pokud jde o konfigurace a podvozky, KLA disponuje skutečně rozsáhlou škálou. Coby platformy pro 107mm raketomety se vedle nákladních vozů používají i obrněné transportéry, komplety větší ráže jsou ovšem v naprosté většině montovány na nákladních automobilech. Vedle sovětských vozidel ZiS, ZIL a Ural, čínských vozů FAW Jiefang, Hongyan a Shaanqi či produktů domácí automobilky Sungri jsou to i japonské automobily Isuzu, rumunské vozy ROMAN, a dokonce i československé Tatry. Jeden z předvedených 122mm raketometů je naprosto evidentně kopií našeho systému RM vz. 70 na šasi Tatra 813 Kolos. U naprosté většiny raketometů KLA však není znám oficiální název; výjimku zde představuje 122mm raketomet BM-11, jehož základní verze na nákladním vozu má třicet raketnic, existuje však rovněž úprava na přívěsu s osmnácti trubicemi. Tyto přívěsy bývají obvykle taženy zemědělskými traktory, což naznačuje, že tento systém používají zejména útvary milice (tzv. Rudé gardy).

Protivzdušná obrana
Území KLDR pokrývá velmi hustá, ačkoliv technicky patrně hodně zastaralá síť protivzdušné obrany, která zahrnuje stovky odpalovacích zařízení raket země-vzduch (nepočítaje v to tisíce přenosných raket) a tisíce hlavňových protiletadlových systémů od 14,5mm kulometů po děla kalibru 100 mm. Z přehlídek či cvičení je zdokumentována i existence několika samohybných protiletadlových prostředků, vesměs na pásových podvozcích. Tyto platformy s pěti nebo šesti páry pojezdových kol (patrně odvozené z vozidel typů Sinhung, Tokchon a Chuche-po) nesou otočné věže s kulomety ráže 14,5 mm či s kanony ráže 30, 37 a 57 mm. Nejvyspělejší z těchto systémů mají střelecké radary, takže lze soudit, že jde fakticky o obdoby známého sovětského systému ZSU-23-4 Šilka. Pro raketové komplety se v KLDR používá název Pongae a zatím je známo šest typů. Pongae-1 představuje úpravu systému S-75 Dvina na šasi MAZ-630308-224, zatímco Pongae-2 je derivát systému S-125 Něva/Pečora na stejném podvozku, popř. i na šasi KrAZ-255B. Jako Pongae-3 se označuje duplikát systému 9K35 Strela-10 (nejspíše s raketami domácí výroby) a Pongae-4 je název pro komplet S-200 Angara. Záhadou zůstávají komplexy Pongae-5 a Pongae-6, jež vzhledem střeleckých radarů a odpalovacích trubic dost připomínají čínské HQ-16 a HQ-9, resp. ruské Buk/Štil a S-300.

Arzenál řízených střel
Patrně nejobávanější složku severokorejského arzenálu představují balistické rakety. KLA má k dispozici taktické rakety s kódovým názvem KN-02, což jsou nejspíše kopie raket Točka na podvozku MAZ-630308-224. Dále vlastní operačně-taktické rakety řady Hwasong, tedy kopie sovětských střel Scud, a rakety středního doletu řady Nodong; obě série používají coby nosiče vozidla MAZ-543. Výkonnější rakety se středním dosahem Nodong-B alias BM-25 Musudan, jež jsou zřejmě odvozené ze sovětské ponorkové rakety R-27 Zyb, jsou umístěné na podvozku odvozeném z automobilu MAZ-547. Dosud největší severokorejskou raketou na samohybném odpalovacím zařízení je střela nazývaná KN-08 či Nodong-C, o níž se spekuluje, že by mohlo jít už o mezikontinentální zbraň; používá čínský podvozek Wanshan WS51200. Je však nutno dodat, že řada expertů stále pochybuje o schopnosti KLDR vytvořit funkční mezikontinentální raketu a o schopnosti adekvátně miniaturizovat jadernou hlavici. Severokorejský arzenál raket krátkého a středního doletu ale může čítat i stovky kusů. Vedle balistických raket vlastní KLA i protizemní a protilodní střely s plochou dráhou letu KN-01, založené na čínské zbrani HY-2, což je zase kopie sovětské zbraně P-15 Termit; vystřeluje se z pásového podvozku. A konečně je známo, že KLDR okopírovala americké bezpilotní letouny MQM-107 Streaker, jež používá nejen jako průzkumné, ale také jako útočné prostředky.
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