Korejský poloostrov:
Rozdělený, ozbrojený a nebezpečný

Korea je v poslední době opět žhavým tématem zpráv. KLDR uskutečnila už druhou nukleární zkoušku a další série testů řízených střel. Mezinárodní společenství se snaží nalézt východisko z krize, zatímco izolovaný totalitní režim vyhrožuje válkou. Na obou stranách nejvíce střežené hranice světa stojí velké ozbrojené síly. Na severu gigantická armáda se zastaralou technikou, avšak v podstatě bez ekonomické základny, a na jihu mnohem méně početné, ale zato špičkově vyzbrojené jednotky Korejské republiky a USA.

Korejský poloostrov je spolu se Středním Východem nebo Tchajwanským průlivem zpravidla uváděn na čelných příčkách seznamu „krizových“ regionů, kde dlouhodobě vládne nestabilita, napětí a velká hrozba propuknutí ozbrojeného konfliktu. Situace na Korejském poloostrově je jedním z mnoha pozůstatků bipolárního rozdělení světa. Korejský národ už po šedesát let dělí čistě ideologická hranice mezi dvěma nepřátelskými režimy, které „fyzicky“ odpovídá známá Demilitarizovaná zóna (DMZ), jež sleduje 38. rovnoběžku. V tomto článku přinášíme přehled vojenských kapacit obou korejských států.

Demokratický Jih
Dnes sice Korejská republika platí za jeden z asijských vzorů demokracie, avšak objektivně je třeba říci, že tomu tak nebylo zdaleka vždy. Až do přelomu 80. a 90. let fungovala Jižní Korea de facto jako autokratická vojenská diktatura. Bez ohledu na politický režim se však těší velké podpoře USA, které ji pokládají za jednoho ze dvou hlavních spojenců v regionu (tím druhým je samozřejmě Japonsko). Jihokorejské síly se tedy mohou spoléhat i na kontingent asi 30 000 amerických vojáků; jednotky obou zemí podléhají společnému velení CFC (Combined Forces Command). Je také logické, že Jihokorejci vytvořili své vojenské kapacity hlavně podle vzoru USA, převzali americkou doktrínu a taktiku (mj. důraz na nasazení moderní techniky, precizní spolupráci různých druhů vojsk, vzdušnou převahu a podporu apod.) a kupují špičkové zbraně Made in USA. Od 90. let však stále více spoléhají na techniku domácí výroby, kterou zajišťují známé firmy jako Hyundai, Daewoo, Samsung či KAI a která občas překonává i své americké protějšky. V poslední době se začínají výrazně prosazovat i na světovém trhu; mezi významné odběratele se zařadilo Turecko. Zvláštností ve výbavě Jižní Koreje jsou moderní ruské zbraně, které byly získány jako forma úhrady ruského dluhu.

Pozemní síly Jihu
Nejdůležitějším typem bojového vozidla jihokorejské armády je tank K1, vlastně jakýsi „malý Abrams“ uzpůsobený podmínkám poloostrova; slouží okolo 1500 kusů, z nichž přes 400 tvoří zdokonalené K1A1. V roce 2015 má nastoupit do výzbroje špičkový obrněnec 4. generace K2 Black Panther. Jihokorejci mají i tři desítky ruských T-80U a stovky starších amerických M47 a M48. Nejpočetnějším pěchotním obrněncem je pásový K-200 KIFV/KAFV (asi 1700 kusů), po kterém následuje 400 M113 a stejný počet kolových vozidel KM900. V počtu asi 70 strojů se užívají ruské BMP-3. Jihokorejci mají v plánu zakoupit i cca 900 nových bojových vozidel pěchoty K21 a zhruba 2000 kolových transportérů WAV. Dělostřelectvo představuje asi 3500 tažených houfnic ráží 105 a 155 mm, cca 1000 samohybných houfnic ráží 155, 175 a 203 mm (včetně vynikající domácí 155mm zbraně K9 Thunder), 185 raketometů (domácí zbraně K136 Kooryong ráže 130 mm a americké MLRS ráže 227 mm, jež mohou vypouštět i 610mm střely ATACMS) a asi 6000 minometů ráží 81 a 107 mm. Protitankové raketové komplety zastupuje americký TOW-2A a ruský Metis. Protivzdušnou obranu tvoří kolem 600 kanonů (mezi nimi i nové 30mm komplety K30 Biho), mobilní řízené rakety Chun-ma (licence francouzské zbraně Crotale-NG) a přenosné systémy Mistral, Igla a KP-SAM Shingung. Ve službě je i malý počet (údajně dvanáct) balistických raket NHK Hyunmoo (dolet max. 300 km), jež vznikly konverzí starších amerických protivzdušných střel Nike Hercules. K armádě patří také útvary vrtulníků, mj. 60 bitevních AH-1 Cobra a 130 víceúčelových UH-60P Black Hawk. Jihokorejci vyvíjejí i vlastní „rodinu“ bojových a dopravních helikoptér.

Vzdušné síly Jihu
Hlavní sílu jihokorejského letectva představují víceúčelové bojové letouny F-15K Slam Eagle (zatím dodáno 40 ze 60 objednaných) a F-16C/D Fighting Falcon, resp. domácí licenční kopie Samsung KF-16C/D (přes 150 strojů). Postupně se vyřazují starší F-4D/E Phantom II, F-5A/B Freedom Fighter a F-5E/F Tiger II. Okolo roku 2014 by měl vstoupit do služby nový letoun 5. generace KFX, což může být buď F-35 Lightning II (či nějaká jeho místní úprava), nebo stroj domácího původu; plánuje se 40 až 60 kusů. (Jihokorejci by nejraději měli F-22 Raptor, jehož vývoz ale zatím nebyl povolen; Boeing jako alternativu nabízí F-15SE Silent Eagle.) Korejská republika provozuje i přes 200 vrtulových i proudových cvičných či lehkých bojových letadel; všechna mají postupně nahradit dva nové typy, a sice turbovrtulový KT-1 Ungbi (resp. KO-1) a proudový T-50 Golden Eagle, resp. jeho bojové verze A-50 a F-50. O elektronický průzkum a boj se stará osm letounů Hawker 800XP. Významnou posilou se určitě stane čtveřice letadel pro včasnou výstrahu a vzdušné řízení Boeing E-737 Wedgetail. Transport zajišťují tři desítky letounů, z nichž klíčové jsou C-130 Hercules a CASA CN-235. Letectvo vlastní i menší počet vrtulníků (včetně ruských pátracích Ka-32), sto taktických bezpilotních strojů a devět praporů protivzdušných střel Improved HAWK a Patriot PAC-2 (zakoupených v Německu); komplety HAWK mají nahradit střely domácí výroby KM-SAM.

Námořní síly Jihu
Jižní Korea provozuje deset moderních vrtulníkových torpédoborců „rodiny“ KDX, konkrétně tři třídy Kwanggaeto, šest třídy Chungmugong a jeden nové třídy Sejong (a další dva se staví). Posledně jmenovaná loď se řadí ke světové špičce a přinejmenším se vyrovná i americké třídě Arleigh Burke; nese radarový systém AN/SPY-1D Aegis a až 128 řízených střel včetně zbraní Standard SM-2 Block IIIB či jihokorejských střel s plochou dráhou letu Hyunmoo IIIC (dosah 1500 km). Třída Sejong má (nebo již brzy bude mít) kapacity proti balistickým střelám. Vedle torpédoborců má Jižní Korea ještě devět moderních fregat třídy Ulsan a 28 korvet tříd Pohang a Donghae; ve stavbě se nachází první raketová fregata nové třídy FFX (celkem by jich mohlo vzniknout mezi 12 až 30). Pobřežní hlídkování zajišťuje zhruba osmdesát člunů vyzbrojených rychlopalnými kanony. Největší plavidlo jihokorejského námořnictva představuje vrtulníková výsadková loď Dokdo, jež pojme dvě výsadková vznášedla, 720 mužů námořní pěchoty (Jižní Korea jich má celkem 28 000), několik obrněných vozidel a deset vrtulníků. Už se staví druhá loď této třídy a možná vznikne i třetí. Podvodní flotilu představuje devět ponorek třídy Chang Bogo (německý Type 209), dvě nová plavidla třídy Sohn Wonyil (tj. licence německého Type 214; v plánu je celkem devět kusů) a dvě malé pobřežní ponorky. Námořní letectvo provozuje zejména vrtulníky a hlídkové letouny P-3C Orion.

Komunistický Sever
Korejská lidově demokratická republika je pokládána za nejizolovanější a nejtotalitnější režim světa. Celou zemi nelítostně řídí stranická a vojenská nomenklatura a nelze konstatovat takřka žádné známky liberalizace. O dění v Severní Koreji jsou k dispozici jen dosti kusé zprávy, což se samozřejmě týká i vojenských otázek, takže následující informace je třeba považovat pouze za kvalifikované odhady. Ozbrojené síly KLDR (oficiálně Korejská lidová armáda) jsou co do početnosti čtvrté největší na světě; byly budovány podle vzoru SSSR a ČLR jako těžká útočná síla s cílem „osvobodit“, tedy porazit a ovládnout Jižní Koreu. Patrně se inspirovaly sovětskou myšlenkou „hloubkové operace“; spoléhají na drtivou dělostřeleckou přípravu a rychlý průnik tankových či mechanizovaných jednotek do hloubky území nepřítele při současném masivním nasazení výsadkářů a diverzantů. Výbava KLDR je ovšem v převážné většině zastaralá a tvoří ji zejména staré sovětské a čínské zbraně či jejich různé domácí úpravy; jen několik málo typů vyvinutých v KLDR lze označit za technicky zajímavé. Specialitou Severní Koreje je rozsáhlá síť podzemních vojenských základen a továren. Občas se hovoří o dobrém výcviku, morálce a fanatismu Severokorejců, o čemž lze ale mít důvodné pochybnosti. Kvůli zoufalé ekonomické situaci prostě nemůže být reálná úroveň Korejské lidové armády (snad s výjimkou speciálních sil) dobrá a ve skutečnosti je pravděpodobně velice špatná.

Pozemní síly Severu
KLDR vlastní nejméně 3500 středních tanků, jež sestávají ze sovětských typů T-34, T-54/55 a T-62, čínských Type 59 a dvou typů domácí výroby. Vozidlo Chonma-ho je patrně modifikací ruského T-62, zatímco Pokpoong-ho (známý i jako M2002) by se měl údajně vyrovnat i T-90; ve skutečnosti asi jde o nějakou bezlicenční kopii T-72, snad doplněnou čínskými prvky. Dále je ve službě více než 500 obojživelných tanků PT-76, Type 63 a místních PT-85 a kolem 2500 obrněných transportérů a bojových vozidel pěchoty, např. ruských sérií BTR a BMP, čínských Type 55 a Type 63 a domácích VTT-323. Velice mohutné je dělostřelectvo KLDR, které tvoří 3500 tažených kanonů nebo houfnic ráží 122, 130 a 152 mm, 4400 samohybných děl stejných kalibrů a navíc obrovitých 170mm zbraní Koksan (více v ATM 5/2008), 2500 raketometů ráží 122 a 240 mm (velké 240mm typy se prý ničivostí vyrovnají americkému MLRS) a ještě 7500 minometů ráží 82, 120 a 160 mm. Část těchto zbraní se nachází v podzemních krytech, odkud může kdykoli zahájit palbu. Tvrdí se, že v první minutě války by na jihokorejské hlavní město Soul mohlo dopadnout až 10 000 granátů, min a raket. KLDR má i mnoho starších sovětských protitankových raket a prý 1700 bezzákluzových děl. Nevlastní mobilní protivzdušné raketové komplety, ale její pozemní síly provozují snad až 11 000 tažených i samohybných hlavňových systémů (14,5mm kulomety série ZPU počínaje a 100mm děly KS-19 konče) a prý cca 10 000 přenosných protiletadlových raket. Pod velení pozemních sil spadají též síly zvláštního určení, s udávanou velikostí 88 000 mužů druhé největší na světě.

Vzdušné síly Severu
Severokorejské letectvo spoléhá především na sovětská bojová letadla značky MiG; nejlepším z nich je MiG-29, který je k dispozici v nejvýše 20 kusech, dále je to cca 46 MiG-23, přes 120 MiG-21, cca 150 MiG-19 a stovka MiG-17 (resp. jejich čínských kopií J-7, J-6 a J-5). Severní Korea má navíc několik desítek stíhacích bombardérů Su-7 a Q-5, kolem 34 bitevních letounů Su-25 a 80 bombardérů Il-28. Reálná bojeschopnost všech těchto letadel je ale sporná, protože úroveň údržby je zjevně zcela nedostatečná; piloti navíc mají v průměru nalétáno jen 20 hodin ročně. Vzdušné síly mají dále přes 200 cvičných letadel a přes 300 dopravních letounů hlavně značek Antonov, Iljušin a Tupolev; je poněkud paradoxní, že nejobávanějším letadlem KLDR je dvouplošník An-2, jenž dokáže díky malé výšce a rychlosti letu překonat radarovou clonu a v týlu vysadit speciální síly. Vrtulníkové útvary KLDR disponují zhruba 24 bitevními Mi-24 a téměř 300 dalšími stroji; vedle ruských je mezi nimi též 80 lehkých amerických Hughes 500D pořízených jako „civilní“. Pod letectvo spadá i protivzdušná obrana státu, která má kolem 340 raketových systémů S-75 Dvina/Volchov, S-125 Něva/Pečora a S-200 Angara/Vega. Satelitní snímky Pchjongjangu ukazují, že jde o město s asi nejhustší sítí protivzdušné obrany na světě, jenže technicky je tato soustava naprosto zastaralá.

Námořní síly Severu
Námořnictvo KLDR vlastní pouze tři větší hladinové lodě, a to dvě lehké fregaty třídy Najin a jednu zajímavou fregatu Soho postavenou jako katamaran. Obě třídy plavidel nesou protilodní střely P-15 Termit (SS-N-2 Styx), resp. jejich čínské (HY-2) či severokorejské (KN-01) verze, dále 100mm a 57mm děla a rychlopalné kanony a kulomety. (Severní Korea koupila též jeden odstrojený trup ruské fregaty Projekt 1135.6 Krivak-III, není však příliš pravděpodobné, že by se dalo počítat s jeho opravením, dozbrojením a vstupem do výzbroje.) Ostatní hladinové lodě KLDR patří mezi pobřežní: Je to šest dělových korvet tříd Sariwon a Tral a přes 330 člunů víc než dvaceti typů. Jsou mezi nimi hlídkové lodě a nosiče torpéd, protilodních střel i neřízených raket, ale také „infiltrační“ plavidla k vysazování špionů nebo speciálních sil. Většina člunů je zastaralá, ale je známo i několik technicky moderních tříd, např. čluny postavené coby obtížně zjistitelné, čluny schopné krátkodobého ponoření („semi-submersible“) a lodě, které využívají přízemní efekt (SES). Některá z těchto plavidel byla exportována do Íránu (viz ATM 5/2008). KLDR vlastní také veliké počty malých a středních výsadkových plavidel a vznášedel. Základ její podvodní flotily tvoří dvě desítky ponorek třídy Ming, tedy čínské či severokorejské kopie ruských plavidel Projekt 633 (kód Romeo). Má i nejméně čtyřicet malých pobřežních ponorek tříd Yugo a Sang-O, které slouží i pro výsadky diverzantů (viz ATM 11/2008). KLDR koupila 10 až 12 vyřazených ruských raketonosných ponorek Projekt 629A (kód Golf-II), avšak žádná zřejmě není ve službě. Pokud už by KLDR chtěla vypouštět balistické střely z moře, patrně by k tomu využila přestavěné obchodní kontejnerové lodě.

Rakety a ZHN Severu
Právě balistické střely představují jistě nejobávanější zbraně z arzenálu KLDR. Zřejmě vlastní stovky dělostřeleckých raket série Luna (známých i jako FROG) a balistických raket krátkého dosahu řady Hwasong odvozených od sovětské zbraně R-17 alias Scud; Hwasong-6 může mít dosah až 700 km. Tyto střely byly také rozsáhle vyváženy, mj. do Egypta, Libye, Íránu, Sýrie, Súdánu, Vietnamu či Jemenu. KLDR vyvinula i rakety středního doletu série Nodong (dostřel různých verzí od 1000 do 2000 km), ale je sporné, zda jsou opravdu spolehlivé a bojeschopné. U dvou- nebo třístupňových raket dlouhého doletu řady Taepodong (jež by měly sloužit i jako kosmické nosiče) je naopak skoro jisté, že reálně nefungují, protože všechny tři testy skončily neúspěšně. Mluví se ještě o raketě BM-25 (též Musudan-1, Nodong-B či Taepodong-X), která údajně vychází z ruské R-27 a má dosah možná až 4000 km. Všechny rakety KLDR využívají kapalné palivo; výjimku tvoří asi jen střela krátkého dosahu KN-02 (snad kopie ruské Točky). Severokorejské rakety mohou dopravovat i chemické a biologické náplně, zatím ovšem téměř jistě ne jaderné hlavice. KLDR sice provedla dva pokusné výbuchy (9. října 2006 a 25. května 2009) a má štěpný materiál pro několik hlavic, ale její technologie asi stačí nejvýše na výrobu jednoduchých leteckých jaderných pum.

Závěrečné zhodnocení
Většina analýz vojenské situace na Korejském poloostrově končí konstatováním, že KLDR by ve válce proti Jižní Koreji a USA neměla nejmenší šanci a pravděpodobně by za krátkou dobu padla; odhaduje se, že by vydržela asi dva až tři týdny. To snad samo o sobě může být pravda, avšak autoři těchto optimistických scénářů mnohdy jaksi zapomínají na katastrofální následky takové války. KLDR by sice byla poražena, ale její dělostřelectvo a balistické rakety (zejména při nasazení zbraní hromadného ničení) by téměř jistě stačily způsobit strašlivé ztráty a škody, a to nejen v Jižní Koreji, ale rovněž v Japonsku a možná i v Číně a Rusku. Právě to je nejspíše hlavní důvod, proč svět (včetně USA) odmítá vojenský zásah proti Severní Koreji a snaží se o mírové řešení, ačkoliv sankce a embarga zjevně příliš nefungují. Velmoci mají zájem zejména na stabilitě v regionu, což paradoxně vede k nutnosti jednat s nevypočitatelným režimem, jenž představuje hlavní faktor nestability. Další vývoj krize lze jen těžko předvídat, jelikož ani není jasné, o co vedení KLDR usiluje. Jisté ovšem je, že dokud bude Korejský poloostrov politicky rozdělený, zůstane těžce ozbrojený a vysoce nebezpečný.
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Početní stavy ozbrojených sil korejských států (2008)

Jižní Korea
Severní Korea
Počet obyvatel
48 500 000
23 500 000
Vojáci v aktivní službě
655 000
1 106 000
Vycvičené zálohy
3 040 000
4 700 000
Polovojenské síly
4500
189 000
Pozemní síly
Vojáci v aktivní službě
522 000
950 000
Tanky (včetně lehkých)
2340
4560
BVP a obrněné transportéry
2550
2500
Dělostřelecké systémy
10 770
17 900
Protivzdušné systémy
1700
21 000
Vrtulníky
450
-
Vzdušné síly
Vojáci v aktivní službě
65 000
110 000
Bojové letouny
505
590
Ostatní letouny
415
530
Vrtulníky
50
305
Protivzdušné systémy
130
340
Námořní síly
Vojáci v aktivní službě
68 000
46 000
Velké hladinové bojové lodě
19
3
Pobřežní a hlídkové lodě
100
340
Výsadkové a pomocné lodě
64
298
Ponorky
13
63
Námořní letadla
45
-
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