Poloostrov na hraně války
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Rozdělený Korejský poloostrov, jeden z posledních reliktů studené války, rozhodně nikdy nepatřil mezi klidná místa, v posledních týdnech se však napětí mezi oběma korejskými státy dramaticky zvýšilo. Diktátorský režim v KLDR uskutečnil již třetí jadernou zkoušku, přerušil telefonní „horké linky“ s Jižní Koreou, vypověděl 60 let staré příměří, vyhrožuje raketovým a nukleárním útokem i Spojeným státům. Američané naopak vyslali nad poloostrov strategické bombardéry a provedly velké společné cvičení s Jižní Koreou. 
Incidenty, které Severokorejci vyprovokovali v minulosti (jako bylo potopení jihokorejské fregaty Cheonan nebo ostřelování ostrova Jon-pchong v roce 2010), byly spíše demonstrací síly, případně snahou vynutit si ústupky při jednáních o ekonomické či humanitární pomoci. Události posledních týdnů už ale vedou k otázkám, jestli je tomu tak i dnes, nebo zda má nyní paranoidní diktatura jiné záměry. V současné vypjaté atmosféře by se mohlo lehce stát, že by někomu zkrátka „selhaly nervy“ a vystřelil by, následovaly by kroky protistrany a nakonec by se situace vymkla kontrole. Jak by takový hypotetický konflikt mohl vypadat?

Arzenál komunistické dynastie
Ozbrojené síly KLDR čítají přibližně 1,1 milionu vojáků a jsou páté největší na světě, při přepočtu na počet obyvatel dokonce vůbec největší. Zpravidla se uvádí, že jejich výzbroj tvoří pouze zastaralá sovětská a čínská technika, avšak to není celá pravda. Severokorejci skutečně závisejí z větší části na zastaralé výzbroji, ale dlouhodobé embargo vedlo k tomu, že si KLDR vybudovala vlastní zbrojní průmysl, dovede mnoho typů techniky vyrábět sama a nejde vždy jen o kopie cizích vzorů. Z přehlídek nebo cvičení je známa například řada typů tanků či děl domácí konstrukce, jako je těžká samohybná houfnice Koksan s dostřelem více než 60 km. Převážně domácího původu je i vybavení loďstva, které disponuje množstvím rychlých člunů a malých ponorek, jež se hodí pro akce u členitého pobřeží poloostrova. Specialitou KLDR jsou vojenská vznášedla (filmoví fandové si možná vzpomenou na tuto techniku v bondovce Dnes neumírej), která mají kromě námořních operací sloužit také pro překonání zaminované hranice obou zemí, protože vznášedlo většinu min neodpálí.
Další hrozbu představují severokorejské rakety a zbraně hromadného ničení. KLDR vlastní stovky raket krátkého dosahu (do 1000 km) a má nejspíše i zbraně středního doletu (možná až 5000 km), ačkoliv ty jsou podle výsledků zkoušek dosti nespolehlivé. Má také velké zásoby chemických a biologických zbraní a vyrobila i jaderné nálože, ovšem (zatím) je asi nedovedla zmenšit natolik, aby je dokázaly její rakety dopravit. Na armádě KLDR se každopádně hodně podepsala katastrofální ekonomická situace země; například fotografie z přehlídek dokazují, že většina severokorejských vojáků je silně podvyživená.

Výzbroj Korejské republiky
Jižní Korea vždy budovala svoji armádu v těsné spolupráci se Spojenými státy, které tam udržují i vlastní ozbrojené síly, dnes v počtu asi 30 000 mužů. Jihokorejští i američtí vojáci dokonce podléhají společnému velení. Armáda, letectvo i námořnictvo Korejské republiky byly dosti dlouho závislé na amerických dodávkách techniky, to se ale od 80. let vzrůstající rychlostí mění. USA jsou sice i nadále největším zahraničním dodavatelem, například jádro jihokorejského letectva tvoří asi 230 amerických víceúčelových bojových letounů F-16C/D a F-15K (které výrazně překonávají všechno, co by mohlo poslat do vzduchu severokorejské letectvo), ale ekonomický vzestup Jižní Koreje (jednoho z „asijských tygrů“) postupně vedl k rozvoji domácího zbrojního průmyslu.
Jihokorejská armáda vlastní také určitý počet moderních ruských zbraní (mj. tanky T-80U), které od Moskvy získala coby úhradu dluhu. Každopádně domácí i zahraniční technika patří ke špičce a Jižní Korea nelituje vysokých nákladů, které pořízení takové výzbroje vyžaduje. Také kvalita vojáků bývá hodnocena skutečně vysoko a Korejská republika v tomto ohledu překonává i většinu členů NATO. Kvůli obrovské početní převaze protivníka zkrátka Jižní Korea nemá jinou možnost než vsadit na kvalitu techniky i personálu. Její ozbrojené síly byly vybudovány jako primárně obranné, mají ovšem i kapacity pro konvenční dálkové údery na vojenské cíle, včetně balistických střel s doletem až 300 km. Přestože Jižní Korea v minulosti uvažovala o vlastních atomových zbraních a stále má pro jejich výrobu kapacity, rozhodla se v tomto smyslu raději spoléhat na „jaderný deštník“ USA.

Korejská „blesková válka“
Popusťme tedy nyní uzdu fantazii a zkusme si představit, jak by asi mohla vypadat druhá korejská válka. Například by režim v Pchjongjangu mohl některý incident chybně vyhodnotit a reagovat plným útokem, jakkoli by to byl zoufalý krok. Snažil by se tak zničit jihokorejskou armádu a americké síly dříve, než by z USA dorazily posily. Primárním cílem by určitě bylo jihokorejské hlavní město Soul, které leží jen 50 km od demilitarizované zóny na hranici obou korejských států. Desetimilionový Soul by se tedy zřejmě okamžitě stal cílem mohutné palby severokorejského těžkého dělostřelectva, které by pomocí granátů a raket mohlo způsobit ve městě skutečně katastrofální ztráty a škody.
Doktrína Korejské lidové armády je postavena na sovětském konceptu „hloubkové operace“ (což je jakýsi „sovětský Blitzkrieg“), a proto by její útok začal právě drtivou dělostřeleckou přípravou. Po ní by měl následovat masivní útok tankových jednotek, které by měly prolomit obranu Jihokorejců a s podporou mechanizované pěchoty co nejrychleji směřovat do hloubky jihokorejského území. Tuto operaci by podpořily výsadky speciálních sil ze vzduchu i z moře s úkolem rozvrátit týl Korejské republiky. Vedení KLDR by samozřejmě dobře chápalo, že by ihned došlo i na konfrontaci s USA, takže armáda by patrně zaútočila i na americké základny, a to nejen v Jižní Koreji, ale také v Japonsku a možná i na Guamu (byť je otázkou, zda je jeho zasažení skutečně v reálných možnostech KLDR). Stručně řečeno, KLDR by se snad pokusila o něco podobného, oč usilovala v korejské válce před 60 lety, tj. o rychlé „sjednocení silou“, jímž by fakticky postavila svět před hotovou věc.

Obrana, nebo prevence?
Jihokorejci a Američané ovšem pochopitelně s takovým scénářem počítají, o čemž ostatně svědčí také náplně společných cvičení. Severokorejský pokus o „bleskovou válku“, pokud by vůbec měl jakousi šanci na úspěch, by mohl fungovat snad jen proti nepřipravené „oběti“, na což se však dnes samozřejmě vůbec nedá myslet. Armády Jižní Koreje a USA by se v tomto případě snažily využít svých nejsilnějších stránek, totiž vzdušné převahy a nasazení vysoce pokročilých zbraní, jež by měly severokorejskou „vlnu“ rozdrobit a zastavit. Hodně se mluví o údajném fanatismu a tvrdé disciplíně vojáků KLDR, lze se však oprávněně ptát, jestli je to v dezolátním stavu země reálné a jak by se morálka vojáků vyvíjela tváří v tvář gigantickým ztrátám, jež by severokorejská armáda nutně utrpěla.
V situaci, kdy by opravdu hrozilo propuknutí války, by Jihokorejci a Američané mohli také sáhnout k preventivnímu úderu a pokusit se vojenské kapacity protivníka rychle zneškodnit. Je evidentní, že v jakémkoli scénáři války by se KLDR ihned stala cílem útoků amerických bombardérů a obávaných střel s plochou dráhou letu Tomahawk, které by rychle vyřadily její vojenský i ekonomický potenciál. A pokud by KLDR sáhla ke zbraním hromadného ničení, lze předpokládat, že by USA odpověděly přinejmenším taktickými jadernými zbraněmi např. proti základnám, kde se nalézají severokorejské rakety a ZHN.
Z čistě vojenského hlediska je téměř nepředstavitelné, že by KLDR, ekonomicky neschopná vést dlouhou válku, mohla vojensky zvítězit. Spíše se dá předpokládat, že by se po několika týdnech zoufalého boje zkrátka zhroutila. Jinou věcí ovšem je, jaké by byly vedlejší následky takového konfliktu a co by vlastně následovalo potom.

Nepředvídatelné důsledky
Některé optimistické scénáře rychlé porážky KLDR totiž poněkud opomíjejí její zmíněný dělostřelecký a raketový arzenál. Právě tyto výkonné zbraně (pokud by navíc nesly chemické, biologické či radioaktivní náplně) by mohly způsobit opravdu děsivé ztráty a škody, a to nejen v Jižní Koreji, ale také v Japonsku, Číně a Rusku. V situaci „totální války“ by severokorejský režim patrně neměl nejmenší ohledy a snažil by se (jak to ve vztahu k Třetí říši řekl nacistický ministr propagandy Joseph Goebbels) „prásknout za sebou dveřmi“. Vojenská porážka KLDR by tak mohla být zaplacena civilními oběťmi jdoucími do milionů.
Potíže by navíc zřejmě pokračovaly i po vojenském vítězství. Pro stabilizaci země po pádu takového super-totalitního režimu v podstatě neexistují jakékoli precedenty. Stojí za zmínku, že kromě válečného střetnutí byl nacvičován i scénář bezpečnostní a humanitární intervence v situaci, že by se režim v KLDR nečekaně zhroutil nebo by tam došlo k pokusu o převrat a posléze k vnitrostátnímu konfliktu. Šlo by o nesmírně složitý a zdlouhavý úkol s obrovskými náklady a nejistým výsledkem. O skutečné situaci v KLDR je totiž známo velmi málo, navíc by hrozilo, že by se taková akce záhy proměnila na regulérní válečnou operaci, protože část vojsk KLDR by pořád kladla odpor, nehledě k tomu, že by Američané měli zřejmě problém rozmístit v zemi dostatečně rychle adekvátní síly.
Nejistá je role Číny v případném konfliktu. I pro ni je nevypočitatelná KLDR spíše přítěží, je ovšem otázkou, jak by se čínské vedení postavilo k válce nebo změně režimu v sousední zemi (např. kvůli hrozbě množství uprchlíků). Scénáře druhé korejské války i jejích důsledků prostě obsahují příliš mnoho neznámých a rizik. Opatrnost je na místě, avšak nepředvídatelná a vyhrocená situace na poloostrově může vést k tomu, že nečekaně vypukne zničující konflikt, jehož následky by nakonec mohl pocítit celý svět.
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Početní stavy ozbrojených sil korejských států (2012)

Severní Korea
Jižní Korea
Počet obyvatel
23 500 000
50 000 000
Vojáci v aktivní službě
1 106 000
639 000
Vycvičené zálohy
8 200 000
2 900 000
Polovojenské síly
189 000
4500
Hlavní a lehké tanky
4900
2300
Další obrněná vozidla
2500
2600
Těžké dělostřelectvo
17 900
10 000
Bojové letouny
620
470
Vrtulníky
340
620
Velké bojové lodě
3
21
Ponorky
63
14
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