Korejský poloostrov:
Nejisté vyhlídky nekonvenční diplomacie

Dění na Korejském poloostrově zůstává jedním z hlavních témat zpravodajských rubrik, avšak přinejmenším se již nespekuluje o akutní hrozbě války. Mezi USA, KLDR a Jižní Koreou začal dialog, který by měl směřovat k uzavření míru a denuklearizaci, ačkoli většina expertů zůstává k možnosti úplného vyřešení této otázky skeptická. Může neortodoxní postup Donalda Trumpa slavit úspěch, nebo bude KLDR stále představovat hrozbu?

Touto dobou v loňském roce panovalo mezi USA a KLDR mimořádně velké napětí, jež občas vyvolávalo dojem, že válka je skoro neodvratná a že při ní dojde i na atomové zbraně. Severní Korea testovala své balistické rakety řady Hwasong včetně mezikontinentálních typů HS-14 a HS-15, jejichž dolet by zřejmě postačoval na zasažení amerického kontinentu, kdežto od USA přicházely hrozby „ohněm a hněvem“ proti „malému rakeťákovi“, jak prezident Trump nazval severokorejského vůdce Kim Čong-una. Soudobá atmosféra je ale zcela jiná, protože se vedou jednání, jež by mohla vleklý konflikt na poloostrově ukončit, a ačkoliv stále panuje oprávněná skepse, dá se alespoň konstatovat, že šance na narovnání vztahů mezi USA a oběma Korejemi jsou v současnosti nepochybně vyšší než kdykoli dříve.

Od válečných hrozeb k sérii summitů
Vrchol napětí mezi KLDR a USA nastal počátkem tohoto roku, kdy se nezřídka spekulovalo o údajném americkém plánu na „krvavý nos“, jak byl nazýván omezený vojenský úder, který by měl na Severní Koreu zapůsobit zejména coby důrazná výstraha. Ze strany KLDR byla patrně nejsilnějším signálem masivní přehlídka, která se konala 8. února a na níž se objevilo rozsáhlé spektrum balistických raket včetně těch mezikontinetálních (více v č. 3/2018). Zároveň ovšem již od konce roku 2017 přibývalo náznaků, že Pchjongjang o konfrontaci nestojí a chce jednat, pokud možno přímo s USA, což koneckonců korelovalo i se staršími výroky Donalda Trumpa ve smyslu, že by Kima „pozval na hamburger“. KLDR rovněž vyslala své atlety na olympiádu a objevil se i návrh summitu hlav obou Korejí. Klíčový zlom přišel přesně měsíc po přehlídce, tedy 8. března, kdy prezident Trump souhlasil, že se s Kimem osobně setká. Na dojednání této schůzky měl zásadní podíl jihokorejský prezident Mun Če-in, jenž dlouhodobě velmi usiluje o narovnání situace na poloostrově. Také proto se ještě před summitem „DJT-KJU“ uskutečnily dvě schůzky obou korejských politiků v demilitarizované zóně mezi oběma zeměmi, první 27. dubna a druhá 26. května. Navíc byl Mike Pompeo, tehdy ředitel CIA a poté ministr zahraničí, vyslán na cestu do KLDR, zatímco vysoký severokorejský představitel Kim Jong-čol navštívil USA. Vrcholný summit se však plánoval dlouho a komplikovaně, na konci května se dokonce zrušil, ovšem nakonec přece jen proběhl, a sice 12. června v Singapuru. Jeho význam spočíval hlavně v symbolické rovině a závěrečná deklarace neobsahovala téměř nic konkrétního, avšak nejdůležitější byl právě fakt, že byl navázán přímý oficiální kontakt a že oba politici potvrdili, že spolu mohou a chtějí jednat i dál. V tom se koneckonců summit „DJT-KJU“ příliš neliší od řady americko-sovětských schůzek z období studené války.

Přísliby, předpoklady a pozice KLDR
Schůzka prezidenta Trumpa a předsedy Kima ale přece jen přinesla i cosi konkrétního, jelikož KLDR přislíbila demontování jednoho ze zařízení pro testování raket. Následně se ukázalo, že jde o zařízení Sohae v provincii Tongchang-ri, kde proběhly zkoušky raket Hwasong-14 a kde se zkoušely velké kapalinové motory. Demontáž opravdu začala, již na počátku července však přišly i zprávy, že KLDR v utajení pokračuje v produkci velkých balistických raket a že i dále obohacuje uran k výrobě jaderných hlavic, mj. v tajném zařízení Kangson u Pchjongjangu. Po počátečním nadšení ze summitu a příslibu oteplování vztahů se proto začala znovu dostavovat skepse, což naznačily i komplikace v následných jednáních mezi představiteli USA a KLDR o procesu denuklearizace a uzavření mírové dohody. Právě o to druhé, tedy o formální ukončení korejské války (jež technicky dosud trvá, protože v roce 1953 bylo podepsáno jenom příměří), stojí KLDR nejvíce a zdá se, že to je i hlavní cíl Jižní Koreje, kdežto USA (a vedle nich určitě Japonsko) tlačí hlavně na likvidaci severokorejského jaderného a raketového arzenálu. Panuje však většinový konsensus expertů, že KLDR se svých nukleárních zbraní nikdy úplně nevzdá, protože severokorejští vůdci věří, že je to nejlepší „záruka“ proti americké vojenské intervenci či pokusu o změnu režimu. Tato koncepce je sice sporná, resp. patrně mylná, ostatně současná americká nukleární strategie zcela jednoznačně řadí Severní Koreu mezi státy, vůči nimž USA připouští první použití svých nukleárních zbraní, ovšem i navzdory tomu ona představa určuje postoj KLDR v jednáních. Ani Bílý dům ale nechce ustoupit a trvá na tom, aby Severní Korea postupně kompletně zrušila svůj jaderný zbrojní program, což popisuje i známá zkratka CVID (Complete, Verifiable and Irreversible Dismantlement).

Co vůbec znamená „denuklearizace“?
Na tomto místě je tedy nutno upozornit, že „denuklearizace“, k níž se KLDR opakovaně hlásí, téměř jistě neznamená totéž jako Amerikou žádaná „demontáž“ („dismantlement“). Ono slovo „denuklearizace“ se objevilo už počátkem století a vyskytovalo se v průběhu následujících let, kdy probíhaly šestistranné (a nakonec neúspěšné) rozhovory o jaderném programu KLDR. Dá se totiž říci, že „denuklearizace“ reprezentuje jen jakýsi obecně definovaný proces, do kterého se Severní Korea chce (přinejmenším oficiálně) zapojit a jehož závěrečným cílem by mělo být úplné odstranění jaderných zbraní, resp. hrozby jaderné války z Korejského poloostrova. Není tak patrně třeba zdůrazňovat, že obsahově jde o něco zcela jiného než americký cíl CVID, tzn. dosažení stavu, kdy KLDR nebude mít jaderné zbraně ani potenciál k jejich výrobě. Americký záměr je ovšem také hodně diskutabilní již proto, že i kdyby se KLDR svých jaderných zbraní vzdala, v podstatě nelze zajistit zlikvidování kapacit pro jejich eventuální další výrobu, jelikož to kdykoli zvládne prakticky takřka každá země s civilním jaderným programem (a KLDR má obrovskou výhodu v podobě domácích ložisek uranu). Zdá se, že jednání mezi USA a Severní Koreou zatím váznou, ačkoliv existuje naděje, že posun může přinést druhé setkání prezidenta Trumpa a předsedy Kima, jež se údajně připravuje. Na třetím summitu korejských vůdců, jenž se konal ve dnech 18. až 20. září 2018, přislíbil Kim Čong-un demontáž části svého jaderného zařízení v Jongbjonu, ovšem brzy se objevila upozornění, že (stejné jako v případě raketového zkušebního zařízení Sohae) může jít ze strany KLDR jen o „návnadu“, protože skutečné práce probíhají jinde. Faktem je, že o reálném rozsahu jaderného i raketového programu KLDR jsou k dispozici pouze velmi omezené a nespolehlivé informace.

Nejen zbrojení, ale rovněž ekonomika
Nabízí se tudíž otázka, o co Severní Koreji doopravdy jde. Mnoho skeptiků tvrdí, že KLDR se snaží získat prestiž a čas a dosáhnout alespoň částečného a dočasného zrušení sankcí, jež na ni byly uvaleny. Nebyl by to první případ aplikace této strategie, protože už zmíněné šestistranné rozhovory Pchjongjang zjevně vedl s tímto záměrem, ale současně je nutno zdůraznit, že tento postup dříve vycházel i díky politice USA, neboť dřívější prezidenti sázeli na tzv. strategickou trpělivost. Tak se označovalo udržování stálého tlaku na KLDR prostřednictvím sankcí, jež by (údajně) měly nakonec vést k větším ústupkům ze strany Pchjongjangu. Prezident Trump však tuto doktrínu rázně zamítl a k zesíleným sankcím přidal nejen jednoznačné hrozby ozbrojenou akcí, ale též možnost urovnání vztahů. Tato politika „biče a cukru“ zafungovala přinejmenším v tom, že vedla k uspořádání summitu. Kim Čong-un je totiž také evidentně jiný než jeho otec Kim Čong-il a děd Kim Ir-sen, protože nehovoří pouze o odstrašující vojenské síle KLDR, ale také o ekonomickém rozvoji země. Je proto dost možné, že se chce zařadit mezi „silné muže“, kteří zásadním způsobem ovlivnili současnou podobu východní Asie, jako byli např. japonský poválečný předseda vlády Šigeru Jošida, jihokorejský diktátor Pak Čong-hui a zejména čínský politik Teng Siao-pching. Faktem je, že v posledních letech začala ekonomika KLDR opravdu růst, ale rozvoj pak zpomalila poslední velká série sankcí, jež omezila mj. práci Severokorejců v zahraničí (která pořád patří mezi hlavní zdroje zisků KLDR), export uhlí a import ropy. Kim Čong-un zřejmě hodlá připustit určité otevření ekonomiky, ale určitě se nechce vzdát politické kontroly státu a vojenského potenciálu, jehož důležitými prvky jsou pochopitelně také jaderné zbraně a balistické rakety. Koneckonců, právě na jejich vývoj a produkci již KLDR vynaložila velké prostředky a dosáhla překvapivé technické úrovně.

Pozice Pekingu a záměr Washingtonu
Další velkou neznámou reprezentuje pozice Číny. Dlouho přetrvávalo mínění, že žádný pokus o řešení korejské krize nemůže vyjít bez přímého zapojení Pekingu, jenže summit „DJT-KJU“ byl připraven prakticky bez jakékoliv účasti Číny, a ačkoliv Kim Čong-un ještě nedlouho před schůzkou (a poté dvakrát po ní) navštívil ČLR, existuje důvodné podezření, že největší asijská velmoc není z celého procesu nějak zvlášť nadšena. Už dříve totiž přišla o nemalou část vlivu, který v Pchjongjangu měla, protože „čistka“, kterou předseda Kim provedl v roce 2013, mířila především na funkcionáře s dobrými kontakty v Pekingu. Někteří znalci dokonce tvrdí, že ono oficiální sdělení o přípravě puče nemuselo být v tomto případě pouze výmyslem propagandy a že Čína skutečně mohla podporovat nějaký pokus o převrat, protože „Mladý vůdce“ postupuje až příliš samostatně. Je tudíž docela možné, že určité oteplení vztahů s USA a Jižní Koreou by pro Kim Čong-una bylo vítanou protiváhou vůči zájmům Číny, což by ale vlastně vyhovovalo rovněž Americe, jež je zapojena do gradující obchodní války s Pekingem a hodlá nějak omezit i čínské ambice ve východní Asii. Nabízí se zde mj. paralela s formálně dosud komunistickým Vietnamem, který nyní patří mezi hlavní spojence USA v regionu. Lze tedy soudit, že zájem o dohodu existuje z obou stran, jenže klíčový bude pochopitelně požadavek USA, aby se KLDR svých jaderných zbraní úplně vzdala, a to do počátku roku 2021, kdy končí první prezidentský mandát Donalda Trumpa. KLDR však zřejmě usiluje o to, aby byla „neoficiálně“ uznána coby jaderná mocnost (podobně jako Indie, Pákistán a Izrael), což by v zásadě znamenalo, že si své zbraně ponechá, ale nikdo o nich nebude „nahlas“ mluvit. Určitě by to nebylo ideální vyústění procesu vyjednávání, avšak je legitimní otázkou, zda lze v situaci, kdy alternativu představuje (jaderná) válka, realisticky doufat v nějaký lepší výsledek.
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Novinky ze zářijové přehlídky
V Pchjongjangu se 6. září 2018 konala vojenská přehlídka, která oslavila 105. výročí narození zakladatele země Kim Ir-sena. Sestava techniky ale byla oproti předchozím přehlídkám hodně „umírněná“, neboť se na ní vůbec neobjevily balistické střely, a to ani ty krátkého či středního doletu. To ale rozhodně neznamená, že by šlo o nezajímavou událost. Ukázalo se totiž několik zajímavých novinek z oboru pozemní techniky. Zřejmě největší diskuse vyvolal systém, který nejspíše náleží do hodně rychle expandující kategorie protitankových řízených raket dlouhého doletu, jako je mj. izraelský Spike-NLOS nebo čínský AFT-10. Severokorejský komplet užívá jako základ šestikolové vozidlo, jež zřejmě vzniklo jako odvozenina transportéru BTR-80 a na Západě je známé též pod kódem M2010. V korbě se nachází výklopné odpalovací zařízení pro osm střel v hranatých kontejnerech. Další novinkou byla samohybná houfnice ráže zřejmě 152 mm, která na rozdíl od starších severokorejských dělostřeleckých zbraní působí dosti moderně a vzhledově trochu připomíná jihokorejský typ K9 Thunder. Není tedy divu, že se hned začaly vyskytovat i úvahy o dalším úspěchu tajných služeb KLDR. Konečně třetí novinkou byl lehký obrněný automobil, který na pohled vyhlíží poněkud jako čínský vůz BAIC BJ2022CJ, a tudíž se spekuluje, že nejspíš jde o nějakou jeho místní pancéřovanou verzi. Nesporné je, že Severní Korea dokáže sériově vyrábět a upravovat široké spektrum různých vozidel, a proto by takový krok pro její průmysl asi neznamenal příliš náročný úkol.

Evoluce Kimova vojenského arzenálu
Korejská lidově demokratická republika dodnes udržuje nesmírně početné vojenské síly, které čítají okolo 1,28 milionu osob v aktivní službě (a k tomu asi 6 milionů osob v polovojenských záložních útvarech). Uvádí se, že KLDR vlastní zhruba 3500 tanků, asi 2500 dalších obrněnců a přes 21 000 dělostřeleckých zbraní (a to asi 8500 houfnic a kanonů, 5000 raketometů a 7500 minometů), zatímco její letectvo provozuje víc než 540 bojových letounů a přes 280 vrtulníků a námořnictvo má zhruba 70 různých ponorek a přes 380 hladinových lodí, hlavně raketových a dělových korvet a člunů. Zpravidla se tvrdí, že drtivá většina výzbroje je zastaralá, jelikož se jedná o staré sovětské a čínské typy, popř. jejich lokální kopie, avšak je zřejmé, že za poslední dekádu udělala Korejská lidová armáda (jak se ozbrojené síly KLDR oficiálně označují) velký technický pokrok. Objevila se řada nových typů obrněnců, raketových systémů a lodí, které se již rozhodně nedají odbýt jen coby „starožitnosti“. Např. některé dělostřelecké systémy působí překvapivě vyspěle, což platí též o některých korvetách, které zřejmě využívají přízemní efekt a prvky obtížné zjistitelnosti. Kapitolu samu pro sebe reprezentují balistické rakety, kterým již bylo v ATM věnováno několik článků, mj. v č. 9/2017 a 1/2018. Samozřejmě ale chybí přesná čísla o počtech těchto zbraní a existují jen odhady, že KLDR má snad až stovky střel krátkého doletu (vesměs variant konstrukce Scud), dále desítky raket středního dosahu (včetně několika nových zbraní na pevné palivo řady Pukkuksong) a několik mezikontinentálních střel. Právě u poslední kategorie je však nutno zdůraznit, že zcela jistě nejde o skutečně operačně použitelné zbraně, protože KLDR dosud ještě neprověřila funkčnost některých klíčových prvků, zejména návratového tělesa či naváděcího systému, což bez řady „ostrých“ testů ani učinit nelze, avšak výkonový potenciál pro zasažení USA tyto rakety evidentně mají. Neexistují ani exaktní údaje o počtu severokorejských nukleárních hlavic. Odhady CIA mluví o asi 20 kusech, avšak podle zpráv DIA už má KLDR materiál na více než 60 hlavic.
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