Jižní Korea:
Život ve stínu válečné hrozby

Rozdělení Korejského poloostrova náleží mezi relikty studené války. Korejská republika na jihu tedy už desítky let žije pod hrozbou útoku totalitního souseda, avšak dokáže toho i využívat ve svůj prospěch. Potřeba disponovat moderními zbraněmi z ní dnes totiž dělá jednu z rychle expandujících zbrojních velmocí.

Kdysi zaostalá a zoufale chudá země řízená vojenskou diktaturou, zatímco nyní skoro vzorová demokracie a působivě rostoucí ekonomika se špičkovou úrovní vědy a techniky. Taková byla a je Korejská republika, země tvořící jižní polovinu rozděleného Korejského poloostrova, jenž reprezentuje jeden z nejvíce sledovaných krizových regionů světa. Ačkoli Jižní Korea spoléhá na svou alianci s USA, vůbec to neznamená, že by rezignovala na vlastní obranné kapacity, ba právě naopak. Provozuje sice mnoho amerických zbraní, ovšem velké investice do výzkumu a vývoje umožňují produkovat stále více domácích typů, díky kterým už se Jižní Korea dostala i do první desítky největších světových exportérů zbraní.

Od vojenské vlády k demokracii
Korejský poloostrov, dlouhé roky ovládaný císařským Japonskem, byl v závěru druhé světové války obsazen spojeneckými jednotkami. Na severu to byla Rudá armáda, kdežto na jih od 38. rovnoběžky působili Američané. Zmíněná linie se potom stala hranicí mezi dvěma korejskými státy, severní Korejskou lidově demokratickou republikou a jižní Korejskou republikou, jež se následně utkaly v krvavé tříleté válce (1950–1953), do které se zapojily též síly mnoha dalších států. Výsledkem byl v podstatě status quo, který zůstává zachován dosud. Vzhledem k dnešní situaci je nesmírně paradoxní, že v 50. letech to byla komunistická KLDR, která se těšila lepší pozici, co se týče ekonomiky. Nacházela se tam totiž většina průmyslu, kdežto jih byl chudý a převážně zemědělský, a tudíž není divu, že Korejská republika měla svého času HDP na hlavu odpovídající spíše rovníkové Africe. Vedle toho šlo po většinu času o vojenskou diktaturu, jež prožila několika převratů, masové nepokoje a brutální zásahy proti nim. Od konce 70. let však v Jižní Koreji přece jen probíhala demokratizace a tento proces byl zakončen v roce 1987, kdy byla schválena současná ústava. Diktátorské i demokratické režimy však pojil společný důraz, který se kladl na ekonomický, vědecký a technologický rozvoj. Zaostalá země proto od 60. let prožívala obrovský rozmach, zařadila se mezi „asijské tygry“ a pořád se může chlubit i jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik světa. Tento rozvoj se pochopitelně odrážel i v ozbrojených silách a zbrojním průmyslu. Na počátku šlo o sice početné, jenže nepříliš dobře vybavené síly, které byly určeny prakticky jen pro obranu před útokem KLDR, ale potom začaly expandovat, takže dnes jde o síly nesporné regionální velmoci, které jí umožňují prosazovat se i na světové scéně, jak prokazuje účast v řadě mezinárodních operací. Vzhledem ke stavům také patří mezi největší ozbrojené síly světa (pohybují se kolem sedmého místa), avšak na rozdíl od severního souseda dbá Korejská republika hlavně na jejich kvalitu.

Vybudování domácího průmyslu
V samých počátcích své existence byla Jižní Korea prakticky výhradně dovozcem amerických zbraní a dosud patří mezi dobré zákazníky zbrojního průmyslu USA. Cílevědomé investice do industrializace, výzkumu a vývoje však vedly i ke vzniku mimořádně dynamického domácího průmyslu, který se angažuje v nesmírně širokém spektru civilních i vojenských oborů. Značky jako KIA, Daewoo, Hyundai či Samsung zná celý svět, ne každý si ale uvědomuje, že jde také o velmi vyspělé zbrojovky. Už na počátku 90. let bylo konstatováno, že Korejská republika se může chlubit schopností samostatně vyrábět cca 70 % zbraní poptávaných jejími ozbrojenými silami. Toto procento se stále zvyšuje a existuje i dlouhodobý cíl dosáhnout soběstačnosti, byť se musí zdůraznit, že se jihokorejský zbrojní průmysl pořád neobejde bez zahraniční (zejména americké) asistence, díky níž získává některé významné technologie. Jižní Korea se těší velmi silné pozici zejména v oborech obrněných vozidel, dělostřelectva, raket či válečných lodí, což úzce souvisí s faktem, že má jeden z nejúspěšnějších loďařských průmyslů světa. Kdysi chudý stát, prakticky plně odkázaný na dovoz zbraní, se tak dnes pohybuje v první desítce největších světových exportérů vojenské techniky. Mezi „novými“ zbrojními velmocemi vykazuje vůbec nejrychlejší růst a dlouhodobým cílem Soulu je předstižení exportu z Číny, avšak samozřejmě platí, že prioritu má výroba pro domácí ozbrojené síly. V Jižní Koreji dodnes existuje povinná vojenská služba, jež podle druhu vojsk trvá 20 až 24 měsíců, a ačkoliv mezi veřejností narůstá odpor vůči ní a přibývá požadavků na zkrácení či na přechod ke službě dobrovolné, vláda trvá na nutnosti stávající systém zachovat. Chystá se však celková redukce stavů o zhruba 100 000 mužů. Kromě toho v zemi působí kolem 28 500 amerických vojáků a síly obou států podléhají jednomu velení CFC (Combined Forces Command), v jehož čele stojí americký generál, který má jihokorejského zástupce. Soul převzal řízení svých sil až v roce 1994, avšak pořád platí, že po vypuknutí války by operační velení provádělo CFC.

Vozidla domácí, od USA i Ruska
Manévrové síly pozemní armády zahrnují pět obrněných brigád, šest mechanizovaných divizí, šestnáct pěších divizí, dvě pěší brigády a jednu výsadkovou brigádu. Své vlastní velitelství má osm brigád a několik praporů speciálních jednotek. Z víc než 2400 tanků tvoří okolo tisícovky domácí K1 (zjednodušeně se dá říci, že je to „malý Abrams“ pro specifický terén poloostrova) a zhruba 480 nových K2 Black Panther. Zbytek představují starší M48 Patton a asi 80 ruských T-80U, jež byly získány coby forma úhrady dluhu. Stejný původ má také 40 bojových vozidel pěchoty BMP-3, v této kategorii však celkově dominuje K21, který má kanon ráže 40 mm a je zaveden v počtu cca 350 exemplářů. Jižní Korea má také přes 2500 pásových transportérů, jež zahrnují americké M577 a M113, jejich lokální obměnu KIFV a dvoudílná vozidla Bv 206. Je provozováno také asi 220 kolových obrněnců, a sice typy BTR-80, Fiat 6614 a MaxxPro. Jako primární zdroj dělostřelecké podpory slouží domácí 155mm samohybné houfnice K9 Thunder (300 kusů) a americké zbraně stejné ráže M109A2 (přes 1000 kusů), kromě nich slouží i starší samohybná děla ráže 175 a 203 mm a víc než 3500 tažených houfnic ráže 105, 155 a 203 mm. Raketomety zahrnují asi šest desítek amerických MLRS a přes 150 domácích komplexů K136 Kooryong ráže 130 mm a minomety čítají cca 6000 zbraní ráží 81 a 107 mm. Pro ničení tanků se užívají řízené rakety TOW-2 a Metis, spousty bezzákluzových děl a dosluhující samohybné kanony M56. Protivzdušná obrana provozuje mobilní systémy K-SAM a přenosné rakety Igla, Javelin, Mistral a Stinger, navíc má celkem přes 330 tažených a samohybných kanonů ráže od 20 do 40 mm, mj. typy KIFV Vulcan, M167, K30 Biho, GDF-003 a Bofors L70. Pozemní síly obsahují též vrtulníkové letectvo, jehož páteří je 60 bitevníků AH-1 Cobra, které však již dnes nahrazují nové AH-64E Apache Guardian. Vedle nich létá přes 170 lehkých vrtulníků Hughes 500 a kolem 270 transportních helikoptér, a sice typy Bell 205, Bo-105, UH-60P Black Hawk, CH-47 Chinook a nejnovější domácí KUH-1 Surion.

Letectvo spoléhá na F-15 a F-16
Nejvýkonnější bojová letadla reprezentuje 60 strojů F-15K Slam Eagle, vedle nichž slouží cca 150 stíhaček F-16C/D Falcon (exempláře zhotovené v licenci se nazývají také KF-16). Kromě toho se používá 20 domácích F/A-50 Golden Eagle, což je vlastně technologický derivát F-16, resp. bojová verze cvičného T-50. Ten je sám o sobě zaveden v počtu zhruba 80 kusů, které se dají použít rovněž jako bojové. V jihokorejském letectvu dosluhují též starší americké letouny F-5E/F Tiger II a F-4E Phantom II v celkovém počtu přes 240 exemplářů, vyvíjí se však jejich náhrada v podobě nového obtížně zjistitelného letadla 5. generace KF-X, na kterém se podílejí i zahraniční zbrojovky; kromě toho by v letošním roce měly dorazit první objednané americké letouny F-35A Lightning II. V roli strojů pro základní výcvik pilotů dosluhují ruské Il-103, na jejichž místo přicházejí domácí KT-1, zatímco pokročilý výcvik zajišťují už zmíněné T-50. Se znaky Jižní Koreje létá i čtveřice radiolokačních strojů Boeing 737 AEW a průzkum provádějí stroje Hawker 800 a KO-1 (to je verze zmíněného cvičného KT-1). Přepravní letectvo spoléhá především na typ C-130 Hercules, který je zaveden v počtu 16 kusů (verze H a J), navíc slouží 20 lehkých CN-235M a konečně dva letouny B737 a B747 pro přepravu VIP. Letectvo má též svoje útvary vrtulníků, kam náleží záchranné stroje HH-47D a HH-60P a dopravní helikoptéry Bell 412, AS 332L Super Puma, Ka-32, S-92A Super Hawk, UH-60P či VH-60P. Do arzenálu letectva spadají i velké bezpilotní stroje Searcher a Night Intruder a menší drony Harpy, jež se užívají k ničení radiolokátorů. Poslední součást letectva představuje protivzdušná obrana státu s raketovými komplety středního a dlouhého dosahu MIM-23B I-HAWK a MIM-104E Patriot PAC-2. Druhé zmíněné se starají i o protiraketovou obranu, ovšem vedle nich je v Jižní Koreji rozmístěn i americký protiraketový systém THAAD.

Expanze válečného námořnictva
Jihokorejské námořnictvo se může chlubit mj. značně silnou podmořskou flotilou, kterou dnes tvoří devět ponorek třídy Chang Bogo (derivát německého Typu 209/1200) a již sedm nových ponorek třídy Son Won-il (derivát Typu 214), k nimž přibudou ještě dvě;	tyto ponorky mohou odpalovat i řízené rakety. Kromě nich se provozuje devět malých pobřežních ponorek Cosmos pro činnost speciálních sil. Nejvýkonnější hladinová plavidla představuje trojice torpédoborců třídy Sejong (KDX-III), které mají radarový komplex Aegis a střely SM-2MR a Harpoon. Pod jihokorejskou vlajkou se plaví i šest torpédoborců třídy Chungmugong (KDX-II) a trojice lodí třídy Kwanggaetto (KDX-I), které opět patří mezi raketové torpédoborce. Jižní Korea se navíc rozhodla postavit další tři plavidla třídy Sejong a tři lodě zdokonalené třídy KDX-IIA. Dále se plaví šestice nových raketových fregat třídy Incheon, jež nahrazují starší třídu Ulsan (z té ještě zbývají v provozu čtyři lodě) a kterých má vzniknout celkově 20 kusů. O hlídkování u pobřeží se stará zejména 17 moderních korvet třídy Gumdoksuri a 18 starších lodí třídy Pohang, jež se postupně vyřazují. Jižní Korea provozuje také přes 70 člunů třídy Chamsuri a vyrobila dalších několik desítek, jež exportovala do zahraničí. Také vlastní jednu minonosku, devět minolovek a osm logistických plavidel, ovšem za rozhodně nejimpozantnější plavidlo jejího loďstva platí výsadková loď Dokdo (druhý exemplář třídy se staví), jež může dopravovat až deset vrtulníků (výhledově se zvažují i letouny F-35B). Námořní letectvo používá hlídkové stroje P-3C Orion a Cessna Caravan, protiponorkové vrtulníky Lynx Mk 99 a AW159 Wildcat a přepravní stroje UH-60P, Alouette III a Bell 205. Chystá se vystřídání Orionů novými letadly a mezi možnosti patří mj. P-8 Poseidon či C-295 MPA. Do jihokorejského námořnictva spadají také dvě divize námořní pěchoty (29 000 osob), které provozují mj. tanky K1A1 či M48, obrněnce AAV-7A1 a baterie protilodních střel Harpoon pro ochranu pobřeží.

Vzestup mezi regionální velmoci
Námořnictvo též deklarovalo, že kolem roku 2036 chce provozovat dva lehké letadlové nosiče o výtlaku cca 30 000 tun, každý se zhruba 30 letouny a vrtulníky. Takový postup by znamenal už nepochybný posun Jižní Koreje mezi velmoci vlastnící „blue-water navy“, tj. plnohodnotné oceánské loďstvo. Jeho součástí by měly být i ponorky s nukleárním pohonem, jejich dodávku nedávno přislíbil Donald Trump; mohlo by se jednat o modernizované kusy ponorek třídy Los Angeles, které budou vyřazeny z US Navy. Motivace pro tyto kroky však již pochopitelně leží jinde než v obavách z nevypočitatelné KLDR, protože Jižní Korea se stále více hlásí i o pozici v regionálním velmocenském soupeření. Za hlavního soupeře se pokládá Čína, ovšem v menší míře je to také Japonsko. To sice oficiálně náleží mezi spojence, jenže historické resentimenty i současné ambice Tokia způsobují, že Soul pořád hledí na ostrovní císařství s podezřením. To lze doložit i skutečností, že v Jižní Koreji se vždy ozývají velice popuzené reakce, kdykoliv se objeví na stole téma japonských atomových zbraní. Ostatně také Korejská republika měla svůj tajný nukleární zbrojní program a průběžně se objevují hlasy volající po jeho obnovení, aby se Soul mohl (nezávisle na amerických slibech) „pojistit“ nejen proti hrozbě z KLDR, ale zřejmě i proti rostoucím ambicím Pekingu a Tokia. V této souvislosti lze připomenout, že Jižní Korea disponuje širokým spektrem balistických i okřídlených raket vlastní výroby, které reprezentují jak prostředky pro odstrašení, tak zbraně pro (hypotetický) preventivní úder. A jelikož se nedá očekávat nějaké velké zklidnění situace v regionu, Jižní Korea bude prakticky jistě pokračovat v rozvoji svého vojenského potenciálu, který jí ostatně přináší i veliké zisky na světovém trhu. Lze říci, že malá Korejská republika změnila svoje (na začátku tragicky nevýhodné) postavení v základ pro cílevědomý vzestup mezi respektované velmoci.
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Jihokorejský raketový program
Severokorejské rakety se těší trvalému zájmu médií, kdežto ty jihokorejské náleží mezi daleko méně zmiňované zbraně. Ačkoliv je to paradoxní, demokratická Jižní Korea se svými střelami chlubí podstatně méně než její totalitní severní soused. Začala s tím v 70. letech, kdy vytvořila balistickou raketu země-země NHK-1 na bázi protiletadlové zbraně Nike Hercules. Do řadové služby nebyla přijata, ale na konci 70. let vstoupila do výzbroje zdokonalená verze NHK-2, jíž se říkalo také Hyunmoo („Strážce severní oblohy“), později Hyunmoo-1. Oficiální dostřel této zbraně činí 180 km, ovšem spekuluje se, že ve skutečnosti možná přesahuje 260 km. Korejská republika si ale přála ještě výkonnější zbraň s dosahem až 300 km, a tudíž využila skutečnosti, že po studené válce začalo Rusko nabízet k exportu své zbraně a technologie. Skrze kooperaci s Ruskem tedy Jižní Korea vytvořila balistické střely krátkého dosahu Hyunmoo-2 a okřídlené střely s plochou dráhou letu Hyunmoo-3. První z typů využívá technologie známé ruské střely Iskander, kdežto druhý je derivátem zbraně Kalibr/Club. Vznikla řada obměn, které se odlišují doletem a nosností. Donedávna nejsilnější balistickou zbraní byla raketa Hyunmoo-2C, jež má dosah 800 km a nese hlavici o hmotnosti 500 kg, ale již byla vyzkoušena varianta Hyunmoo-4 s nosností 1000 kg, jež vznikla především pro likvidaci severokorejských podzemních bunkrů. Nejvýkonnější střela s plochou dráhou letu Hyunmoo-3B má max. dosah 1000 km, ale pracuje se i na provedení Hyunmoo-3C s doletem 1500 km. Vedle základní verze vypouštěné ze země (někdy nazývané též Dogsuli, česky „Orel“) vznikla i obměna Boramae („Jestřáb“) pro letadla a střela Chongryong („Mořský drak“) pro válečné lodě.
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11 000
Protivzdušné systémy
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70
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