Severokorejská elita:
Síly pro speciální operace v KLDR

Nevyzpytatelná Severní Korea odstrašuje svět především svým raketovým a nukleárním arzenálem, ale mezi odborníky se hodně mluví i o jejích speciálních jednotkách. Nejenže jde o nejpočetnější síly tohoto druhu na světě, ale existuje také více než dostatek důkazů, že rovněž po stránce kvality náleží ke špičce.

Ozbrojené síly KLDR bývají mnohdy popisovány jako početné, avšak technicky velice špatně vybavené, protože většina jejich výzbroje (údajně) patří spíš do muzea nebo na vrakoviště. To je ovšem stále méně udržitelný názor, neboť za poslední dekádu zaznamenala KLDR opravdu výrazný posun. Přestože dosud používá spoustu starých sovětských a čínských zbraní či jejich kopií a odvozenin, vyrobila už též řadu nových a někdy překvapivě moderně působících vzorů techniky. Mnohé z nich se nalézají v arzenálu početných speciálních jednotek, kterým Severní Korea dlouhodobě přikládá mimořádný význam.

Odvážné, ale neúspěšné akce
Historie zrodu severokorejských speciálních jednotek samozřejmě představuje přísně střežené tajemství, avšak obecně se předpokládá, že vznikly někdy v první polovině 60. let. Usuzuje se tak podle faktu, že v roce 1968 provedly dvě spektakulární, přestože nakonec neúspěšné akce. První proběhla 21. ledna 1968, kdy 31 mužů proniklo až k tzv. Modrému domu, jak se nazývá sídlo jihokorejského prezidenta. Jejich cílem byl tehdejší prezident Pak Čong-hui, ale útočníci byli včas zastaveni a rozpoutala se přestřelka, po níž byla severokorejská jednotka rozprášena. Většina „speciálů“ byla zabita, jeden byl zajat a jednomu se podařilo dostat zpět do KLDR, to vše za cenu třiceti zabitých Jihokorejců a Američanů. 30. října 1968 se uskutečnila další akce, tentokrát ještě rozsáhlejší. Severokorejský útvar o síle 120 vojáků se vylodil na jihokorejském pobřeží mezi městy Uljin a Samcheok s cílem rozpoutat partyzánskou válku, která by vedla ke svržení režimu a do které se měli zapojit rovněž prostí jihokorejští civilisté. Ti to však vesměs odmítli a útočníci se ocitli pod těžkým tlakem jihokorejské armády, byť dokázali vzdorovat až do 26. prosince, kdy byla naprostá většina zabita či zajata (ale třem Severokorejcům se zřejmě povedlo uniknout). Obě operace každopádně napověděly, jaké hlavní úkoly mají „speciálové“ v Korejské lidové armádě (jak zní oficiální název ozbrojených sil KLDR) plnit. Experti soudí, že mezi jejich hlavní zadání v případě války náleží útoky na vysoké představitele jihokorejské vlády či armády a dále mise s cílem destabilizovat týl nepřítele, což by mělo podstatně oslabit obranné schopnosti Korejské republiky. Kromě těchto úkolů strategické důležitosti by se měli podílet též na akcích operační úrovně (jako je ničení či obsazování významných objektů, např. letišť, přístavů a mostů) a měli by zastat i taktické úkoly, zejména průzkum bojiště či útoky na konvoje či silně bráněná postavení. Z tohoto pohledu se podobají zvláštním jednotkám dalších zemí, od kterých se ovšem hodně liší svým počtem.

Deset brigád speciálních sil
Zpravidla se uvádí, že severokorejské speciální síly jsou zdaleka nejpočetnější na světě, což je nepochybně pravda, upřesnění však vyžaduje další často citovaný údaj, že jejich stavy činí asi 200 000 mužů (a žen, jelikož v KLDR je vojenská služba povinná také pro ně, ačkoli reálně se do armády odvádí pouze malá část žen). Toto obrovské číslo ve skutečnosti představuje odhad počtu osob, jež formálně tvoří složku nazvanou Síly pro speciální operace. Vše nasvědčuje, že jde o skutečně samostatnou složku, která tak má stejný status jako pozemní síly, námořnictvo, letectvo a strategické raketové síly. Z oněch 200 000 osob ale většinu tvoří tzv. lehká pěchota, tedy elitní pěší útvary s kvalitnějším výcvikem a výzbrojí, které by ve válce měly sloužit coby jeden z pomyslných hrotů severokorejského útoku. Jejich hlavní úkol reprezentuje průnik přes Demilitarizovanou zónu, jež rozděluje poloostrov, a to mj. za pomoci podzemních tunelů. Lze tedy konstatovat, že z praktického hlediska se jedná spíše o poddruh „normálních“ vojenských sil, nikoli o speciální jednotky v užším slova smyslu. Na skutečné „speciály“ připadá přibližně 60 000 z oněch běžně uváděných 200 000 osob, což je ale samozřejmě stále velice impozantní číslo. Jedná se o deset brigád, z nichž čtyři představují „klasické“ speciální útvary pro operace v týlu nepřítele, tři brigády jsou výsadkové a zbylé tři se označují jako odstřelovačské, ačkoliv se fakticky jedná spíše o jednotky hloubkového průzkumu. Navíc je známo, že severokorejské vzdušné síly mají dvě výsadkové brigády a do námořnictva patří také dvě zvláštní obojživelné brigády. Několik menších speciálních útvarů podléhá i pozemní armádě a generálnímu štábu a dále funguje tzv. Strážní velitelství, jehož muži chrání státní a stranické představitele. Celkem tedy KLDR má okolo 80 000 „speciálů“, což je více než stav armád asi dvou třetin všech států světa a přibližně trojnásobek stavu celé české armády.

Výcvik a spektrum výzbroje
Podrobnější informace o struktuře, výcviku a taktice severokorejských speciálních sil chybějí, ale některé konkrétní údaje se dají odvodit z propagandistických záběrů. Svého času si získaly pozornost snímky z výcviku, při němž „speciálové“ předvádějí spíše „cirkusové“ kousky typu bušení do kmenů stromů, rozbíjení cihel pěstmi, chození po skleněných střepech nebo skákání přes oheň. Přestože užitečnost těchto postupů pro reálný boj je asi značně diskutabilní, mohou mít velký podíl na budování fyzické i psychické odolnosti, morálky a disciplíny. Rozhodně by se tak nemělo pochybovat o tom, že Kimovi „speciálové“ představují skutečně extrémně tvrdě vycvičené, poslušné a motivované muže, což ostatně dokazují i jejich výkony při některých už zmíněných operacích. Také jejich technické vybavení si zaslouží velkou pozornost, jelikož již dlouho neplatí, že by šlo jen o takřka antikvární výzbroj. Standardní zbraně reprezentují různé místní obměny útočných pušek systému Kalašnikov, a sice Typ 68 ráže 7,62×39 mm a Typ 88 ráže 5,45×39 mm. KLDR užívá několik provedení včetně zkrácených se sklopnými pažbami a pušky dostávají i charakteristické šnekové zásobníky, které dle odhadů pojmou až 150 nábojů. Už několik let se vyskytují také kompletně zmodernizované pušky s montážními lištami, které nesou různé doplňky, např. optiku, světlomety a laserové zaměřovače. KLDR vyrábí i několik modelů odstřelovačských pušek kalibru 7,62×54 mm, jež vycházejí ze sovětské zbraně SVD a rumunského vzoru PSL. Běží patrně též výroba kopií „nepřátelských“ zbraní, a to amerických pušek M16A1 a M4 a jihokorejských K2, avšak snad nejzajímavějším typem je dvouhlavňová puška, která obsahuje i granátomet a vypadá jako klon jihokorejské zbraně Daewoo K11. Dále se ve výzbroji „speciálů“ vyskytují různé typy pistolí, mezi něž patří mj. typ Baekdusan, který evidentně vychází z legendární zbraně CZ 75. Do jejich arzenálu spadají také „Škorpiony“ čili čs. samopaly vz. 61 a staré britské samopaly Sterling.

Pokrok domácího průmyslu
Dramatické zlepšení lze pozorovat rovněž u další výbavy severokorejských speciálních sil. Za přelom se v tomto směru pokládá prosinec 2016, kdy severokorejská státní televize odvysílala záběry z cvičení, jež simulovalo útok „speciálů“ na maketu již zmíněného Modrého domu. Na obrazovce se objevili vojáci s vybavením, které působilo nečekaně vyspělým dojmem, jelikož zahrnovalo mj. moderní balistické vesty, přilby připomínající americké PASGT a přístroje pro noční vidění. Takto vybavení muži speciálních sil se potom ukázali i na několika přehlídkách, kde přibyly i jiné zajímavé prvky, např. ony doplňky na puškách, moderní taktické vesty nebo malé počítače s dotykovými obrazovkami, upevněné na zápěstích. Obecně se soudí, že KLDR kupuje toto vybavení na civilním trhu, popř. ho získává od Číny, je však dosti pravděpodobné, že již dokáže některé položky tohoto arzenálu i sama vyrábět. Severokorejský zbrojní průmysl totiž prodělal vskutku velké pokroky, a ačkoliv pořád navazuje na sovětské a čínské vzory, lze konstatovat i stále zřetelnější snahu kopírovat západní techniku, vytvářet různé modernizace a kombinace a také přicházet se zcela originálními domácími řešeními. O tom svědčí i spektrum další techniky, kterou mají „speciálové“ k dispozici. Na jedné straně se tak vyskytují skutečně muzeální „kousky“, např. „Anduly“ neboli legendární dvouplošníky An-2, jež by měly v malé výšce pronikat do jihokorejského týlu, kdežto na straně druhé se nacházejí mj. americké lehké vrtulníky MD-500 (koupené přes prostředníky v Německu) a mnoho typů vznášedel a malých ponorek severokorejské výroby. Odhaduje se, že KLDR vlastní zhruba 300 „Andul“, přes 150 vrtulníků různých typů, 200 vznášedel a nejméně 45 malých ponorek. Ačkoliv je jistě správné odsuzovat režim v KLDR, jeho zvláštní síly mají z čistě odborného pohledu skutečně vysokou úroveň a v žádném případě by se neměly podceňovat.
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Incident u města Gangneung
Mezi nejzávažnější události se zapojením severokorejských zvláštních sil nepochybně patří ty, které se odehrály na podzim 1996 u jihokorejského města Gangneung. 15. září 1996 tam malá ponorka třídy Sang-O vysadila tým „speciálů“, jenž měl provést průzkum tamních vojenských základen. V následujících dnech se ponorka pokusila tyto muže vyzvednout zpět, ale neuspěla a při druhém pokusu 17. září najela na mělčinu, odkud se ji už nepovedlo vyprostit. Celkem se na místě nalézalo 26 Severokorejců, z nichž jedenáct pak popravili jejich soudruzi, kteří je tak potrestali za selhání operace. Zbylí se rozhodli pro pokus dojít zpět do KLDR, avšak v té době už o nich věděly i jihokorejské úřady. Rozpoutaly se divoké honičky a přestřelky, jež trvaly až do 5. listopadu a při kterých se podařilo zlikvidovat třináct Severokorejců, ale za velkou cenu, protože padlo osm jihokorejských vojáků (a další čtyři zemřeli při nehodách) a čtyři civilisté a dalších 27 mužů utrpělo zranění. Jeden z vetřelců nakonec uspěl, jelikož se vrátil do KLDR, a jeden padl do zajetí (šlo o kormidelníka ponorky, jenž se posléze rozhodl zůstat v Jižní Koreji, a dokonce vstoupil do jejího loďstva). KLDR nejdříve reagovala s typickou podrážděností, ale pak se za incident velmi neobvykle omluvila, načež od Jižní Koreje získala těla svých padlých vojáků. Nešťastná ponorka však zůstala na jihu jako exponát přístupný pro veřejnost. Události u města Gangneung každopádně potvrdily, že severokorejští „speciálové“ se mohou pochlubit skutečně excelentním výcvikem, výdrží a disciplínou.
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