Severní Korea:
Tajuplný arzenál totalitní despocie

KLDR se v květnu znovu dostala do hledáčku médií, když provedla test balistické rakety vypouštěné z ponorky. Přibyla tak další položka do velice pestrého, ale pořád záhadného arzenálu, pomocí něhož se „dynastie Kimů“ drží u moci.

V dějinách lidstva by se hodně těžko hledal totalitnější, izolovanější a brutálnější režim, než je ten, jenž dosud panuje v Korejské lidově demokratické republice. Bizarní směs stalinistického marxismu a extrémního nacionalismu (takže někteří odborníci už mluví o KLDR jako o přímo fašistické), uctívání kvazi-božského vůdce, do absurdity vyhrocená propaganda, policejní stát, koncentrační tábory, hladomor a více než milionová Korejská lidová armáda (KLA), která má sice podvyživené příslušníky, jenže vlastní rovněž tisíce obrněných vozidel, balistické střely a zásoby zbraní hromadného ničení včetně jaderných hlavic.

Dosud ve válečném stavu
Trvající rozdělení Korejského poloostrova na severní KLDR a jižní Korejskou republiku se dá popsat jako jeden z reliktů studené války. Obě země jsou formálně dosud ve válečném stavu a poloostrov dlouhodobě patří mezi nejméně klidné regiony světa, protože tam mnohdy dochází i ke značně vážným ozbrojeným incidentům, jako bylo potopení jihokorejské fregaty Cheonan v březnu 2010, za kterým mohla být severokorejská mina či torpédo, nebo dělostřelecká palba na ostrov Yeonpyeong v listopadu téhož roku. Mezi oběma státy se na 38. rovnoběžce nachází proslulá Demilitarizovaná zóna, nepochybně nejvíce střežená hranice na světě, která rozděluje dokonce i stůl, u kterého se průběžně scházejí delegace obou stran. Tento stav fakticky trvá od roku 1953, kdy skončila korejská válka; ta začala 25. června 1950 útokem vojsk KLDR na jih, načež do konfliktu zasáhly síly OSN pod vedením USA, které začaly agresora zatlačovat zpět. Na podzim 1950 se zapojila Čína, čímž se situace obrátila v neprospěch vojsk OSN, a na stole byla i možnost použití atomových zbraní. Nakonec se v létě 1951 fronta stabilizovala právě na 38. rovnoběžce, kde 27. července 1953 válka skončila příměřím. Na severu zůstal stalinistický systém, kdežto na jihu fungovala vojenská diktatura, která s různými změnami a puči vydržela až do roku 1987. KLDR ovšem nic srovnatelného nepotkalo, spíše naopak, neboť po „Velkém vůdci“ Kim Ir-senovi nastoupil v roce 1994 jeho syn Kim Čong-il (známý též jako „Milovaný a geniální vůdce“), jehož v roce 2011 nahradil „Mladý vůdce“ Kim Čong-un. Již tento způsob předávání moci ukazuje, že KLDR se blíží spíše orientální despocii. Původní marxismus v její ideologii doplnil emotivní nacionalismus, který hlásá nadřazenost Korejců, takže KLDR už se někdy označuje i za fašistický nebo nacistický režim. 

Strategie a výzbroj KLA
Vnitřní fungování severokorejského režimu je však extrémně neprůhledné a není vlastně jisté, kdo v zemi drží reálnou moc. Zprávy o pokusech o převrat a popravách navíc naznačují, že se v KLDR odehrávají mimořádně kruté vnitropolitické boje. Má se za to, že v éře Kim Čong-ila získali velkou roli generálové, jejichž ambice ale potom rozdrtil „Mladý vůdce“, jenž opět dal větší úlohu stranickým špičkám. Navzdory tomu ale v praxi zůstává v platnosti doktrína, která staví na jednoznačné první místo v žebříčku důležitosti KLA, která tedy spotřebovává čtvrtinu až třetinu celého rozpočtu zoufale zbídačelé země. V zemi pochopitelně dosud funguje branná povinnost, k níž jsou povoláváni všichni muži a část žen a která trvá tři až pět let. Díky ní jsou k dispozici i početné zálohy, které vedle armádních rezervistů v užším smyslu zahrnují rovněž tzv. Rudé dělnické a rolnické gardy. Tyto polovojenské síly čítají asi 5,7 milionu osob, ovšem jen s lehkou a zastaralou (pokud tedy vůbec nějakou) výzbrojí. Pokud jde o samotnou KLA, ta sází na kombinaci sovětské „hloubkové operace“ a čínské „lidové války“. Útok by proto začal mohutnou dělostřeleckou přípravou, po níž by linii nepřítele prolomily silné útvary obrněných vozidel a mechanizované pěchoty; to vše by doplnily výsadkové a diverzní operace. Obrana je pak postavena na kvazi-guerillové „vyčerpávací“ strategii. Reálná bojeschopnost KLA je však velmi diskutabilní, jelikož navzdory obrovským počtům vojáků i techniky platí, že vojáci jsou podvyživení a výzbroj vesměs zcela zaostalá, ačkoliv občas technicky zajímavá. Vesměs jde o staré sovětské a čínské zbraně, popř. jejich místní kopie, modifikace a kombinace. Bylo by ale chybou pokládat veškerou výzbroj KLDR za jakýsi „šrot“, protože několik typů přinejmenším vyvolává dojem až překvapivé technické pokročilosti. Některé zbraně KLDR také exportuje, a to vesměs do „embargovaných“ zemí typu Íránu či Sýrie.

Obrněnce a dělostřelectvo
Pozemní část KLA čítá pravděpodobně jednu obrněnou divizi, patnáct obrněných brigád, čtyři mechanizované divize, 27 pěších divizí, 14 pěších brigád, divizi dělostřelectva a cca 32 brigád dělostřelectva a taktických a operačně-taktických balistických raket. Zmínku zasluhuje rovněž velitelství speciálních jednotek, které má KLDR nejpočetnější na světě (okolo 88 000 mužů) a které nejspíše mají i opravdu vysokou kvalitativní úroveň. Základní zbraní vojáků KLDR jsou útočné pušky ráže 7,62 a 5,45 mm systému Kalašnikov, vyráběné v licenci. Vedle nich ovšem najdeme ve výzbroji i řadu nelicenčních kopií dalších zbraní včetně českých pistolí CZ-75, jež jsou standardními zbraněmi vysokých důstojníků a zvláštních jednotek. V těžké technice hraje hlavní roli sovětský tank T-62 a jeho domácí verze Chunma-ho, Pokpung-ho a Songun-ho, ale stále slouží také T-54/55, a dokonce i antikvární T-34. K přepravě a podpoře pěšáků se užívají vesměs sovětské a čínské pásové a kolové transportéry řad BTR a YW531 a opět jejich místní kopie a varianty, kromě toho má KLDR i nemalý počet lehkých tanků. Opravdu impozantní je severokorejské dělostřelectvo, čítající přes 21 000 zbraní. Jde o nejrůznější kanony a houfnice ráží 122, 130, 152 a 170 mm v tažené i samohybné formě (některé i na domácích podvozcích) a dále raketomety ráží 107, 122, 130, 200, 240 a 300 mm či minomety ráží 82, 120 a 160 mm. Z konkrétních typů si zasluhují zmínku obří samohybné houfnice Koksan ráže 170 mm, jež by s raketovými granáty mohly mít dostřel možná až 70 km. Pro ničení tanků slouží arzenál střel, vesměs opět založených na sovětských vzorech, a cca 1700 bezzákluzových děl. Protivzdušná obrana vojsk používá tisíce lehkých přenosných střel sérií Strela a Igla (popř. i jejich místních kopií Wha-Sung) a okolo 11 000 tažených nebo samohybných protiletadlových kulometů ráže 14,5 mm a kanonů v rážích 23, 30, 37, 57, 85 a 100 mm.

Technika vzdušných sil
Tabulkové stavy vzdušných sil KLDR udávají asi 600 bojových letounů, ale je prakticky jisté, že většina z nich není reálně bojeschopná. Úroveň pilotů je také dost diskutabilní, jelikož mají průměrně nalétáno jen cca 20 hodin ročně. Nejvýkonnější bojové letouny představují MiG-29, kterých slouží asi 18 kusů, a dále něco přes padesát stíhaček MiG-23, ale většinu výbavy tvoří zoufale zastaralé stroje MiG-17, MiG-19 a MiG-21, resp. jejich čínské kopie J-5, J-6 a J-7. Do výzbroje KLDR dále patří i cca osmdesát podzvukových bombardérů H-5 (což je čínská kopie Il-28), asi dvě desítky stíhacích bombardérů Su-7 a Su-20 a okolo 30 podzvukových bitevních Su-25. Výcvik zajišťuje 180 lehkých vrtulových strojů CJ-6, tedy vlastně čínských modifikací sovětského Jak-18, a proudová letadla FT-2, tj. kopie MiG-15UTI. Dopravní letectvo zahrnuje přes dvě stovky letounů, mezi nimiž figuruje několik An-24 a Tu-134, ovšem zdaleka největší podíl patří letounům Y-5, což je čínská kopie slavné sovětské „Anduly“ neboli An-2. Jedná se dosti paradoxně o zřejmě nejobávanější letadlo v arzenálu KLDR, protože tyto lehké a pomalé dvouplošníky by mohly proletět nízko nad zemí (tj. pod úrovní radarů) a poté v jihokorejském týlu vysadit příslušníky oněch obávaných speciálních jednotek. Do leteckých sil KLDR patří i vrtulníky, a sice asi dvacet bitevníků Mi-24, dvě stovky přepravních a víceúčelových Mi-8/17, Mi-2 a Z-5 a paradoxně i dvacet amerických Hughes 500, zakoupených na civilním trhu a pak vyzbrojených. Vzdušné síly zahrnují i protivzdušnou obranu země, provozující několik stovek statických a tažených raketových komplexů S-75 Volchov/Dvina, S-125 Něva/Pečora a S-200 Vega/Angara a opět tisíce přenosných protiletadlových střel. Z přehlídek jsou známy také dva domácí systémy protivzdušné obrany, jež se označují jako Pongae-5 a Pongae-6 a připomínají čínské HQ-16 a HQ-9, resp. ruské Buk/Štil a S-300.

Arzenál pobřežních lodí
Severokorejské námořnictvo je určené zejména pro operace u pobřeží a člení se na dvě flotily, podle zóny působnosti nazvané Východní a Západní. V námořním arzenálu KLDR nalezneme celkově pět fregat; k dvojici plavidel třídy Najin (z nichž nejméně jedno bylo modernizováno) a jedné fregatě třídy Soho v loňském roce přibyly dvě nové vrtulníkové fregaty, zřejmě určené primárně k protiponorkovému boji. Hlavní sílu severokorejského loďstva však reprezentují asi čtyři stovky nejrůznějších člunů, jež zahrnují hlavně různé raketové, dělové či torpédové lodě, mezi nimi mj. známé sovětské čluny třídy Osa a jejich kopie. Kromě toho je známo, že KLDR vlastní řadu plavidel kategorie „semi-submersible“, tzn. čluny schopné se krátkodobě částečně nebo zcela ponořit; kromě útoků mohou sloužit i k přepravě speciálních jednotek. Pokud jde o výzbroj severokorejských plavidel, nejčastějším typem naváděné zbraně je sovětská protilodní raketa P-15 Termit, popř. její čínská kopie HY-2, jež byla uzpůsobena i k odpalování ze země, kde se označuje jako KN-01. Nově ovšem byla zaznamenána také jiná střela, která se nápadně podobá moderní ruské zbrani Ch-35 Uran. Představuje i výzbroj jedné z nejnovějších tříd lodí, jež KLDR má, a to moderně vypadajícího člunu, jenž náleží do kategorie SES (Surface-Effect Ship), takže spojuje vlastnosti lodě a vznášedla. Ostatně i klasických vznášedel různých druhů má KLDR značný počet (což mimochodem dobře vystihla i bondovka Dnes neumírej). Kromě toho je třeba zmínit severokorejskou ponorkovou flotilu, která zahrnuje okolo dvaceti ponorek představujících čínské kopie sovětských plavidel Projektu 633 (kód NATO „Romeo“), zhruba třicet ponorek severokorejského původu Sang-O a cca dvacet malých pobřežních ponorek. Do severokorejské flotily čerstvě přibyla malá raketonosná ponorka Sinpo, v jejíž věži se nejspíše nachází dvě balistické rakety KN-11 Pukgeukseong-1.

Snadné řešení neexistuje
Posledně zmíněná zbraň je zároveň dokladem velké expanze odstrašujícího potenciálu KLDR, jenž kromě množství balistických raket pochopitelně zahrnuje zbraně hromadného ničení jako náplně těchto střel. Jak známo, Severní Korea se zařadila mezi atomové zbrojní mocnosti, což se potvrdilo 9. října 2006, kdy provedla první pokusný jaderný výbuch; druhý proběhl dne 25. května 2009 a třetí byl zaznamenán 11. února 2013. Existují však dramaticky se lišící odhady, kolik jakých zbraní doopravdy vlastní; podle některých jde jen o několik málo hlavic, které by se kvůli svým rozměrům a hmotnostem daly použít nanejvýše jako letecké bomby, kdežto jiné analýzy usuzují, že KLDR může vlastnit možná i tři nebo čtyři desítky hlavic a že už dokázala zvládnout jejich zmenšení natolik, aby je mohla umístit na balistické střely. Kromě toho by se nemělo zapomínat, že KLDR vlastní tisíce tun chemických a biologických bojových látek, jež by rovněž mohly způsobit strašlivé ztráty. Pokud by na Korejském poloostrově skutečně došlo k většímu ozbrojenému konfliktu, lze očekávat, že by KLDR nedodržovala jakékoli konvence a použila by celý svůj arzenál raket a ZHN, a to především proti Jižní Koreji a Japonsku, které KLDR považuje za své hlavní nepřátele, avšak nelze vyloučit ani těžké zasažení území Číny a Ruska. Je pochopitelně takřka vyloučené, že by KLDR mohla v konfliktu zvítězit (nejspíše by se během několika týdnů zhroutila), ovšem následky takové války by jistě byly otřesné. Navíc není vůbec jasné, co přesně by se na poloostrově mělo stát poté, protože sjednocení obou zemí by nepochybně ohromně zatížilo Jižní Koreu. Celá tato komplikovaná situace tak zjevně nemá žádné jednoduché řešení, a tak lze očekávat, že Korejský poloostrov s nevyzpytatelnou KLDR zůstane nadále jedním z hlavních ohnisek nestability.
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Severokorejské balistické rakety
Přesný počet balistických střel, jimiž KLDR disponuje, samozřejmě známý není, ale řádově se bude jednat o stovky, ne-li tisíce. Pokud nepočítáme střely krátkého dosahu Luna (čili FROG) a KN-02 (nejspíše kopie sovětské zbraně Točka), pak většinu mezi nimi tvoří střely Hwasong. Ty vychází ze známé operačně-taktické rakety 9K72 Elbrus neboli SS-1 Scud a nejvýkonnější verze mají dosah zřejmě až 800 km. Nejznámější severokorejskou raketou středního dosahu je zbraň Nodong, jenž opět existuje v několika variantách, jejichž dolet se pohybuje zřejmě mezi 1000 a 2000 km. Pokud však původní Nodong (navzdory svému většímu průměru) stále čerpá z technologií rakety Scud, pak raketa Nodong-B (zvaná také Musudan či BM-25) reprezentuje zcela jinou konstrukci, údajně založenou na sovětské ponorkové střele R-27; její max. dolet se odhaduje mezi 2500 a 4000 km. Všechny zmíněné typy startují ze samohybných odpalovacích zařízení. Svého času se hodně hovořilo o vícestupňových raketách řady Taepo-dong, určených pro statické rampy; zdá se však, že KLDR je nyní rozvíjí zejména jako nosné kosmické rakety (z nichž jedné se 12. prosince 2012 povedlo úspěšně vynést na oběžnou dráhu družici) a úlohu mezikontinentální zbraně převzala jiná raketa. Ta byla poprvé prezentována v dubnu 2012 a je známa jako KN-08 či Nodong-C. Má tři stupně, vzlétá z šestnáctikolového vozidla (jež zřejmě vychází z čínského typu WS51200) a vyhlíží velmi moderně, není ovšem zdaleka jasné, zda je to jen propagandistická maketa, nebo reálná zbraň. Nejčerstvější hodnocení se přiklánějí spíše ke druhé možnosti a připouštějí, že KLDR už dokázala zmenšit jaderné hlavice natolik, aby se na takovou střelu daly umístit. KN-08 ale dosud nebyla otestována, a tudíž panují pochybnosti o její funkčnosti. Zatím nejnovějším přírůstkem je ponorková raketa Pukgeukseong-1, která se podobá zmíněnému typu R-27 a byla otestována 9. května 2015. Severokorejcům zřejmě bude trvat ještě řadu let, než novou raketu dopracují k operační použitelnosti, ale stejně jako KN-08 dokazuje velký pokrok KLDR v raketových technologiích.

Ozbrojené síly KLDR (odhady)
Celkem v aktivní službě
1 190 000
Celkem záložníků
600 000
Pozemní síly
V aktivní službě
1 020 000
Hlavní bojové tanky
3500
Lehké a průzkumné tanky
500
Pěchotní obrněná vozidla
2500
Dělostřelecké systémy
21 000
Protivzdušné systémy
20 000
Vzdušné síly
V aktivní službě
110 000
Bojové letouny
600
Cvičné letouny
200
Dopravní letouny
200
Vrtulníky
300
Protivzdušné systémy
3500
Námořní síly
V aktivní službě
60 000
Konvenční ponorky
70
Velké hladinové bojové lodě
5
Hlídkové a pobřežní lodě
400
Výsadkové a pomocné lodě
290
Polovojenské síly
Bezpečnostní sbory – aktivní
189 000
Rudé gardy – záložníci
5 700 000
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