Severokorejské novinky: Další záhadné zbraně Kimovy armády

V čísle 8/2019 jsme publikovali přehled pěchotních zbraní užívaných v KLDR. Od té doby se uskutečnilo několik vojenských přehlídek a dalších událostí, které nejen umožnily získat nové či přesnější informace, ale znamenaly také předvedení několika nových typů zbraní. Nabízíme vám tedy shrnutí aktuálních zjištění, která vesměs dokazují, že navzdory trvajícím problémům zaznamenal zbrojní průmysl KLDR značný pokrok.

Nejen kopie, ale i vlastní vývoj
Ačkoli se v řadě médií stále udržuje tvrzení, že ozbrojené síly KLDR používají jenom kolekci zoufale zastaralé techniky, která by patřila dílem do muzea a dílem na vrakoviště, realita už se od takového pojetí výrazně vzdaluje. Izolovaná totalitní země samozřejmě nadále vlastní řadu starších sovětských a čínských zbraní a jejich místních kopií a modifikací, stále více se ovšem orientuje na „klonování“ moderních vzorů (a to i jihokorejských či západních) a pouští se i do úplně originálních domácích projektů. V tomto úsilí jistě hrají významnou roli severokorejské zpravodajské služby, které získávají informace o zahraničních zbraních, kromě toho se zřejmě na mezinárodním civilním trhu nakupují komponenty „dvojího použití“, avšak navzdory tomu nelze popřít, že severokorejští zbrojní inženýři projevují značnou schopnost nejen upravovat a kombinovat, ale také nezávisle vynalézat či experimentovat. Pro KLDR je velmi příznačné, že se nové typy výzbroje a výstroje objevují nejprve u speciálních jednotek. Už v roce 2018 byly u nich zaznamenány nové uniformy, kevlarové helmy podobné americkým PASGT, taktické a balistické vesty, ochranné brýle, přístroje nočního vidění montované na helmách či kompaktní počítače s dotykovými displeji na zápěstí. Bez velké nadsázky se dá říci, že alespoň na pohled působí severokorejští „speciálové“ vcelku podobně jako zvláštní síly vyspělých zemí. Některé prvky jejich výbavy se poté objevily i u řadových armádních útvarů. To se týká i maskovacích vzorů, patrně vzniklých jako kopie těch v jihokorejské armádě. Nesmírně silný dojem v tomto smyslu zanechala vojenská přehlídka konaná 10. října 2020, kde se předvedlo široké spektrum nových typů vojenské techniky severokorejské výroby.

Další evoluce útočných pušek
Standardní dlouhou služební zbraní v armádě KLDR zůstává útočná puška Typ 88, tedy zbraň principu Kalašnikov ráže 5,45×39 mm, jež zřejmě vznikla na bázi stejnojmenné čínské pušky. Původní verze měla pažbu a předpažbí ze dřeva a plechové zásobníky, ale od 90. let se vyrábí modernizovaná podoba s plastovými prvky, vlastně protějšek zbraně AK-74M. Některé zdroje ji označují jako Typ 98, ale v samotné KLDR se tento název nejspíše neužívá. Posléze vzniklo několik odvozených provedení se sklopnými opěrkami, která se objevují zejména u zvláštních sil. V menší míře se dosud uplatňují i pušky Typ 68 ráže 7,62×39 mm. Velmi typický doplněk všech výše zmíněných severokorejských zbraní představují velkokapacitní šnekové zásobníky válcového tvaru. Byly spatřeny dva odlišné typy, jejichž kapacity lze odhadnout na minimálně 80, resp. 150 nábojů. Na přehlídce v říjnu 2020 se však představily i další verze pušek Typ 88, jež zjevně prodělaly komplexní modernizaci podobnou té, kterou absolvují i „automaty“ ruské armády (více v č. 7/2019). Pušky obdržely moderně vyhlížející teleskopické pažby a montážní lišty pro doplňky, mj. různé optiky, noční zaměřovače, laserové zaměřovače či světlomety. To však není zdaleka vše, neboť KLDR vyrobila i derivát této pušky na pistolové střelivo (zřejmě 9×19 mm), tzn. vlastně samopal systému Kalašnikov, resp. obdobu ruské zbraně PP-19 Bizon. Inspiraci ze zahraničí čerpali severokorejští inženýři patrně též při vývoji nové pušky, která se objevila ve výbavě námořní pěchoty. Kombinuje systém Kalašnikov a koncepci „bullpup“ a je navíc opatřena rozměrným integrovaným tlumičem. Vzhledem ke kompaktnímu řešení zbraně se soudí, že vznikla zejména k boji v městské zástavbě.

Záhada se dvěma hlavněmi trvá
Na přehlídce v říjnu 2020 chyběla technicky snad nejzajímavější ruční zbraň, jaká se v KLDR vůbec objevila, totiž dvouhlavňová zbraň, která kombinuje útočnou pušku a granátomet, který je umístěn nad hlavní samotné pušky, zatímco jeho zásobník se nachází vzadu v pažbě. Zbraň, která se skutečně nápadně podobá jihokorejskému typu Daewoo K11, proto dostala přezdívku „NK11“. Opět byla k vidění na přehlídce konané 14. ledna 2021, byť tyto exempláře se mírně lišily od těch z předchozích let. Záhadná a moderně působící zbraň dosud vyvolává intenzivní debaty, neboť je sice nepochybné, že „pušková“ část představuje derivát pušky Typ 88, avšak u granátometu se dá jen spekulovat. Jihokorejská K11 obsahuje granátomet ráže 20 mm, který střílí časované granáty, které jsou programovány podle údajů z laserového dálkoměru tak, aby explodovaly nad cílem a zasypaly jej střepinami. Taková „air-burst“ munice jistě reprezentuje velmi pokročilé a účinné, ale současně i složité a nákladné řešení. Právě vysoké náklady vedly k tomu, že se jihokorejská K11 nakonec nedostala do řadové služby. Je zajisté otázkou, zda už průmysl v KLDR dosáhl úrovně, která by umožnila vyrábět takto vyspělou zbraň, ačkoli nelze vyloučit, že „NK11“ onu pokročilou technologii zkrátka nemá a pálí klasicky konstruovanými granáty. V lednu 2021 se objevila též další tajuplná zbraň, a sice granátomet, jenž vypadá jako samostatná granátová část „NK11“ bez 5,45mm pušky. Stejně jako „NK11“ obsahuje masivní zaměřovací blok, který vede ke spekulacím, že i navzdory technologické a finanční náročnosti mohla KLDR přece jen zvládnout i „air-burst“ munici.

Jak funguje tajemný „vrhač“?
Pokud okolo „NK11“ nadále panují nejasnosti, u další záhadné zbraně z arzenálu KLDR se dá konstatovat, že záhada byla (víceméně) vyřešena. Jde o jakýsi podivný granátomet či „vrhač“, jenž z velmi dlouhé hlavně odpaluje nadkaliberní munici. Spekulovalo se, že snad jde o jakési deriváty minometných granátů, což může být pravdivé, avšak klíč k řešení přinesly až snímky „vrhače“ s typickými hlavicemi z pancéřovek RPG-7. Jak známo, RPG-7 obsahuje prachovou nábojku, jež střelu vymete z hlavně, načež se výšleh dozadu postará o ztlumení zpětného rázu, kdežto ve střele se zapálí letový raketový motor. U severokorejského „vrhače“ to samozřejmě možné není, protože k zádi jeho hlavně je připojena pažba. Mezi experty se však poté vytvořil konsensus, že „vrhač“ má 40mm hlaveň, do níž se zasunují střely z RPG-7 doplněné inertními nábojkami. K jejich vystřelení z hlavně nejspíše slouží slepá munice, jaká se užívá i pro palbu puškovými úsťovými granáty. Dostřel je pak sice kratší než u RPG-7, jelikož střelu pohání jen raketový motor a chybí energie nábojky, avšak zásadní výhodou „vrhače“ je absence zpětného výšlehu. Ten totiž omezuje hodnotu „erpégéčka“ v městském boji, do kterého se „vrhač“ hodí naopak výtečně. Vedle munice z RPG-7 existují také minimálně čtyři další typy granátů (snad odvozené z minometných), a to patrně tříštivo-trhavý, šrapnelový, zápalný a termobarický. Dá se odhadnout, že max. dostřel „vrhače“ činí cca 1000 m. Pro zajímavost lze dodat, že podobné zbraně byly spatřeny i na Kubě, v Etiopii, Súdánu či Ugandě, tedy v zemích, jež udržují dobré styky s KLDR, jež pro ně postavila i zbrojní továrny. Export zbraní do zemí třetího světa totiž pro Pchjongjang stále představuje důležitý zdroj příjmů.

Aktivity na mezinárodním trhu
Veřejnost, politici i média věnují téměř veškerou svou pozornost severokorejskému programu vývoje a výroby balistických raket a jaderných zbraní, zatímco jiné kategorie techniky KLDR se zhusta nacházejí mimo jejich zájem. Velmi málo se proto mluví i o faktu, že Severní Korea patří mezi malé, ale poměrně důležité a překvapivé úspěšné exportéry zbraní, ale její dodávky se vesměs nacházejí v „šedé zóně“, ne-li přímo na černém trhu. Na něm má totiž Pchjongjang dobré styky, jelikož se koneckonců podílí i na dalších kriminálních aktivitách včetně výroby a distribuce drog či falšování peněz. Prodeje zbraní navzdory embargům tedy představují jenom jednu z položek na dlouhém seznamu severokorejských aktivit, což ostatně prokázal i šokující televizní dokument Krtek: Špionem v Severní Koreji (The Mole: Undercover in North Korea), který uvedla i Česká televize a jenž se točil mj. okolo výstavby zbrojní továrny v Namibii. Do výčtu důležitých zákazníků KLDR nepatří jen chudé africké země, ale také např. Sýrie, Írán či Myanmar, a dokonce i několik spojenců USA, protože severokorejské zbraně a technologie se dostaly např. do Egypta nebo Spojených arabských emirátů. KLDR je totiž ochotná prodávat i jinak značně obtížně dostupné položky včetně balistických střel, a navíc pochopitelně neklade různé „nevhodné“ otázky či politicky motivované požadavky, jelikož exportem sama porušuje sankce. Stojí ještě za zmínku, že některé nové typy severokorejských dělostřeleckých zbraní a obrněných vozidel obdržely pouštní kamufláže, což by mohlo naznačovat, že KLDR už počítá s exportem k arabským (a)nebo africkým zákazníkům.
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