Severokorejské zbraně: Pestrý arzenál vojáků totalitního režimu

Zprávy o zbrojním programu KLDR pořád plní přední stránky novin, avšak v drtivé většině se týkají jaderných zbraní, balistických raket a dělostřelectva. Izolovaná totalitní země ale vyrábí též řadu pozoruhodných typů pěchotní výzbroje. Některým z nich se už podrobně věnoval text v č. 12/2013, ale jelikož se od té doby objevila spousta nových informací a fotografií, rozhodli jsme se nabídnout další pojednání o této problematice.

Spektrum pistolí a starých zbraní
V zmíněném textu se zkoumaly mj. československé „kořeny“ některých typů zbraní, neboť do KLDR byly kdysi dodány mj. samopaly vz. 61 Škorpion. Nyní se tam vyrábí 9mm pistole, jež nese označení Paektusan a vychází z čínské zbraně NZ-75, tzn. klonu naší pistole CZ 75. Dále se v KLDR objevují čs. pistole vz. 82 a mnoho dalších typů z různých států světa. KLDR řadu z nich také (zjevně bez licence) produkuje. Severokorejské zvláštní jednotky dnes užívají jako standardní krátkou zbraň pistoli, která vyhlíží jako kombinace konstrukcí Browning Hi-Power a CZ 75, podrobnější informace o ní však dosud chybějí. Ohledně dalších typů pistolí, které se v KLDR vyskytují, již odkazujeme na onen starší text, jenž zmiňuje také několik starších typů dlouhých zbraní, které se často objevují na přehlídkách. Vesměs jde o staré sovětské zbraně či jejich čínské nebo severokorejské kopie, např. opakovačky Mosin vz. 1891, samopaly PPŠ-41 (v Číně vyráběné jako Typ 50, v Koreji jako Typ 49) a PPS-43 (Typ 54) a samonabíjecí pušky SKS (Typ 63), ale vyskytují se i kopie amerických samopalů M3A1 (Typ 36). Předpokládá se, že slouží jenom pro přehlídkové účely, byť nelze vyloučit, že je stále používají severokorejské polovojenské milice, tzv. Dělnicko-rolnické Rudé gardy.

Vývoj korejských útočných pušek
Standardní dlouhou zbraní severokorejské armády byla řadu let 7,62mm útočná puška Typ 58, tzn. kopie automatu AK-47 s obráběným pouzdrem závěru. Dodávala se i verze Typ 58-1, což je ekvivalent sovětské zbraně AK-47S se sklopnou ramenní opěrkou. Poté se ve výrobě přešlo na pušku Typ 68, která odpovídá modernizované sovětské pušce AKM s lisovaným pouzdrem závěru. Od sovětského originálu se však liší tím, že má původní (čili s AK-47 shodný) úsťový tlumič záblesku. Verzi Typ 68-1 se sklopnou kovovou opěrkou lze od sovětského typu AKMS rozeznat podle toho, že její opěrka má množství odlehčovacích otvorů. Na konci 80. let vznikl automat Typ 88 ráže 5,45 mm, přestože není známo, že by KLDR získala licenci na sovětskou pušku AK-74. Zřejmě tedy využila pomoc z Číny, jež také vyráběla nelicenční kopii AK-74, a to také pod jménem Typ 88. Příbuznosti zbraní z Číny a KLDR nasvědčuje mj. to, že obě mají plechové zásobníky, podobné těm ze sovětských pušek ráže 7,62 mm. Severní Korea vyvinula také několik dalších verzí, a sice Typ 88-1 s opěrkou sklápěnou do strany, Typ 88-2 s opěrkou sklápěnou na horní část pouzdra závěru a konečně i zkrácené provedení, jež má rovněž opěrku sklápěnou nahoru a patří do arzenálu speciálních sil.

Nabídka příslušenství pro pušky
Některé zdroje uvádějí i existenci útočné pušky Typ 98, což je patrně zdokonalená verze Typu 88, ve které se využívají plasty, tedy v podstatě protějšek AK-74M. Nepochybné je, že KLDR své kopie zbraní principu Kalašnikov také masivně exportovala, samozřejmě zejména do států třetího světa. Coby kuriozita se dá dodat, že na trhu byly nabízeny také pod podivným názvem „AK Corea“. Na přehlídkách bývají severokorejské pušky této řady často opatřeny i úsťovými puškovými granáty, které zřejmě představují kopie dvou typů polských granátů, a to tříštivého KGN a protitankového PGN-60. Dalším často vídaným doplňkem je podhlavňový granátomet ráže 40 mm, patrně klon sovětského GP-25. Zaručeně nejvíce diskutovaným prvkem je ovšem trubicový zásobník, který bývá spatřován pod zbraněmi Typ 88-2 některých severokorejských elitních jednotek; kromě speciálních sil v užším smyslu ho používají též vojáci, kteří se starají o tělesnou bezpečnost severokorejských vůdců. Zásobník byl poprvé identifikován roku 2010, jeho kapacita zřejmě činí zhruba 100 nábojů (ačkoli existují i odhady kolem 150) a k uchycení jeho přední části pod hlavní slouží držák bajonetu.

Odstřelovačské pušky a kulomety
Systém Kalašnikov patrně využívá také severokorejská poloautomatická odstřelovačská puška s údajným označením Jeo-Byeok-Bo-Chong. Jde o zbraň ráže 7,62×54R mm, která vznikla na bázi jugoslávské pušky Zastava M76, jež i navzdory vnější podobnosti s puškou SVD neužívá princip Dragunov, nýbrž derivát mechanismu Kalašnikov. Vedle toho je známo, že KLDR má ve výzbroji také odstřelovačské pušky Typ 79, jak se nazývá čínský klon zbraně SVD. Dalším severokorejským členem „rodiny“ Kalašnikov je lehký kulomet Typ 64, tzn. kopie sovětského lehkého kulometu RPK ráže 7,62 mm. KLDR vyrábí též jeho novější provedení ráže 5,45 mm (čili vlastně protějšek RPK-74), jehož velká sklápěcí dvojnožka pod hlavní je řešena jinak než u sovětských zbraní. Standardním univerzálním kulometem KLDR je ale domácí Typ 73, jenž využívá některá řešení z čs. zbraně ZB vz. 26 (více o něm opět v článku v č. 12/2013). Kromě toho lze občas vidět kulomety využívající systém Děgťarjev, především Typ 62, jak se nazývá severokorejský klon sovětské zbraně RPD. Někdy se vyskytují i staré DP-28 (nebo opět jejich korejské kopie), tzn. legendární lehké kulomety s otáčejícím se „gramofonovým“ zásobníkem, ačkoli opět už jen na přehlídkách či nanejvýš u milicí.

Další zbraně pro podporu pěchoty
V armádě KLDR se objevují také staré sovětské těžké kulomety DŠK a DŠKM a novější NSV ráže 12,7×108 mm. Většinou jsou umístěny na různých vozidlech nebo na lehkých plavidlech, vedle toho spadají i do velice husté sítě severokorejské protivzdušné obrany. Její součástí jsou rovněž kulomety KPV ráže 14,5×114 mm, které se zpravidla montují na střeliště určená právě k palbě na vzdušné cíle; podle počtu použitých kulometů se tato střeliště označují jako ZPU-1, ZPU-2 a ZPU-4. Je samozřejmě možné, že některé z těchto původně sovětských konstrukcí se v KLDR též vyrábějí, ale naprosto nepochybná je sériová produkce šestihlavňových rotačních kulometů a samočinných granátometů. Šestihlavňové kulomety zjevně představují bezlicenční kopie známé americké zbraně M134 Minigun, avšak pro „východní“ puškovou munici kalibru 7,62×54R mm. Není jisté, zda se používají v armádě KLDR, ale byl zaznamenán jejich export pod komerčním názvem „Gun-2“. KLDR údajně produkuje také zvětšenou verzi, resp. rotační kanon ráže 30 mm, o něm však dosud chybějí podrobnější informace. Jisté však je, že Severní Korea produkuje, používá a exportuje 30mm samočinný granátomet, jenž vychází ze sovětské konstrukce AGS-17 a montuje se i na obrněná vozidla.

Dvojice dosud záhadných zbraní
Na přehlídce konané v Pchjongjangu dne 15. dubna 2017 se objevily i dva zatím záhadné typy pěchotních zbraní. První z nich byl na veřejnosti poprvé spatřen na jaře 2013 a od té doby se o něm obvykle hovoří jako o „tom divném granátometu“, ačkoliv dosud nepanuje shoda na tom, o co přesně jde. Hlaveň má průměr asi 40 až 50 mm a zbraň je nabíjena zepředu. Do hlavně se patrně zasunuje prachová náplň, k níž je připojen projektil o průměru větším než hlaveň, který (snad) představuje derivát minometného granátu. Podle některých zdrojů ale jde o granáty, jež se za použití jiné náplně dají vystřelovat i z pancéřovek. V každém případě byly zaznamenány dva druhy těchto granátů, jež mají vejčitý tvar a vzadu čtyři maličké stabilizátory. Soudí se, že první je tříštivo-trhavý, kdežto druhý má termobarickou náplň. Možná ještě větší diskuse však vyvolaly tajuplné dvouhlavňové zbraně, jež měl jeden z útvarů severokorejské pěchoty a které značně připomínají jihokorejskou zbraň S&T Daewoo K11. Ta byla vyvinuta pro jihokorejský program „vojáka budoucnosti“ a kromě 5,56mm hlavně má 20mm granátomet, jenž vystřeluje mj. „chytré“ granáty s časovým zapalovačem. Nabízí se logické, avšak alarmující zdůvodnění, že KLDR tuto špičkovou zbraň nějak získala a okopírovala.

Různé prostředky k ničení tanků
Standardní podpůrnou zbraní severokorejské pěchoty je pancéřovka Typ 69, tedy čínská kopie sovětské RPG-7. Vedle kopií samotných zbraní vyrábí KLDR také několik typů granátů, mezi nimi granát s tandemovou kumulativní hlavicí, zřejmě klon sovětského granátu PG-7VR. Jako kuriozita se dá dodat, že na podzim 2017 byla zadržena loď dopravující náklad víc než 30 000 severokorejských granátů pro Egypt, tedy pro spojence USA! Sporadicky se ještě objevuje též starší pancéřovka RPG-2, resp. její kopie zvaná Typ 56. Z výkonnějších zbraní severokorejské pěchoty lze dále zmínit protitankové řízené střely série Bulsae. Typ Bulsae-1 je nejspíše kopie známé sovětské střely s ručním naváděním Maljutka (údajně se označuje též jako Sosung-Po), zatímco Bulsae-2 vychází z modernější sovětské rakety Fagot s poloautomatickým naváděním po drátě. Nejnovější protitankový systém Bulsae-3 už využívá navádění po laserovém paprsku a podle některých odhadů jde o aplikaci technologie z ruského komplexu Kornet. Každopádně lze u „trojky“očekávat výrazné prodloužení doletu, protože např. Fagot má efektivní dosah asi 2500 m, zatímco u novějšího Kornetu je přes 5000 m.

Protiletadlové rakety i na export
Výčet pěchotních zbraní armády KLDR zakončíme u jedné z nejobávanějších kategorií zbraní dneška, a sice u přenosných protiletadlových raket s tepelným naváděním. KLDR totiž během studené války získala sovětské rakety Strela-2 a vzorky amerických raket FIM-43 Redeye, jež se k ní dostaly z Vietnamu. Na této bázi poté vytvořila první generaci svých přenosných raket, jež jsou známy pod názvem Wha-Sung. V současnosti jde o zbraně už zastaralé, které nejspíše mohou zachytit cíl jen zezadu, ale KLDR už řadu let používá také modernější systém, který se označuje jako HT-16PGJ. Vznikl na základě modernějších sovětských a ruských střel Igla, lze jej použít z jakéhokoliv úhlu a jeho efektivní dosah činí přes 5000 m. Zejména pro nízko letící letouny může jít o velmi vážnou hrozbu, protože pilot prostě nemá dost času na reakci. Rakety HT-16PGJ byly prodány do Sýrie, kdežto systémy Bulsae-2 figurují ve výzbroji palestinských skupin. Jak už bylo zmíněno, KLDR svoje zbraně navzdory embargům rozsáhle vyváží a mezi zákazníky nepatří jen státy jako Írán, Sýrie, Súdán nebo Myanmar. Příležitostně je totiž kupují také spojenci Západu (vedle výše zmíněného Egypta mj. Spojené arabské emiráty), od kterých takto KLDR získává tolik potřebnou „tvrdou“ měnu.
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