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Korejská válka (1950-53)

Pět let po skončení velmi krvavé druhé světové války se na korejském nebi střetávali
američtí a sovětští piloti, tedy bývalí spojenci v antihitlerovské koalici. Proč?
Korejský poloostrov byl léta tvrdě vykořisťovanou kolonií militaristického Japonska.
V roce 1945 byli Japonci poraženi a Koreu osvobodili sovětští vojáci (sever) a Američané (jih). Sovětské a americké okupační pásmo dělila 38. rovnoběžka. Vývoj na Korejském poloostrově v podstatě kopíroval situaci v okupovaném Německu. V atmosféře vznikající „studené války“ mezi Stalinem a jeho bývalými válečnými spojenci
naděje na vznik jednotného a demokratického korejského státu rychle mizela.
Sověti podporovali korejské komunisty řízené Kim Ir-senem a jeho Stranou práce.
Američané zase antikomunistické nacionalisty vedené Li Syn-manem, který se postavil do čela „Liberální strany“. Dočasná komise OSN pro Koreu (1947) sice zorganizovala v květnu 1948 volby do Ústavodárného shromáždění, ale komunisté se jich odmítali zúčastnit. Hlasovalo se na jihu a 13. 8. 1948 byla vyhlášena Korejská republika v čele s prezidentem Li Syn-manem. Stalin a jeho učenlivý žák Kim Ir-sen
reagovali vlastními „volbami“ a severokorejské Nejvyšší národní shromáždění pak
9. 9. 1948 vyhlásilo komunistickou Korejskou lidově demokratickou republiku. V jejím čele stál pochopitelně „malý Stalin“ Kim Ir-sen. Cílem KLDR
bylo rychlé ovládnutí celého poloostrova. Napětí mezi oběma státy rychle stoupalo
v roce 1949, kdy SSSR odpálil svou jadernou bombu a v říjnu 1949 komunisté ovládli
Čínu (Mao Ce-tung). Stalin byl sice opatrný, ale Kim Ir- sen a Mao Ce-tung však útok
na Korejskou republiku prosadili a Stalin nakonec v červnu 1950 souhlasil...
1. 25. 6. 1950 komunisté zaútočili na Korejskou republiku.
2. Rada bezpečnosti OSN (sovětský delegát Malik nebyl přítomen= protest proti
tomu, že Čínu zastupoval delegát Čankajškovy Čínské republiky...) odsoudila
agresi KLDR a vyzvala ke stažení vojsk KLDR za 38. rovnoběžku.
3. Do čela vojsk OSN (15 států – hl. zastoupení = USA) byl postaven americký generál Douglas Mac Arthur. Severokorejské jednotky vítězily, v červenci 1950 bránili
Korejci a vojska OSN jen 10% území Korejské republiky („pusanský perimetr“).
4. 15. září 1950 se vylodili Američané v Inčchonu (v týlu komunistických armád)
a počátkem října 1950 se boje přenesly na území KLDR a Mac Arthurovy jednotky
se přiblížily k čínským hranicím. Stalin poslal na pomoc KLDR letce a Mao vyslal
24. 10. 1950 na korejské bojiště početné divize „čínských dobrovolníků“. Situace
se rychle změnila, armády OSN za cenu těžkých ztrát ustupují.
5. Mac Arthur zřejmě uvažoval o nasazení jaderných zbraní, ale prezident Truman,
který si uvědomoval riziko třetí světové války s Čínou a SSSR, ho v dubnu 1950
odvolal. Trumana a jeho demokraty to v USA velmi oslabilo...
6. Novému veliteli (generál Ridgway) se podařilo frontu stabilizovat kolem 38. rovnoběžky. Nákladná a krvavá válka byla ukončena (po smrti Stalina a nástupu nového amer. prezidenta D. Eisenhowera) příměřím 27. 7. 1953. Zahynulo 5 mil.
lidí (3, 8 mil. Korejců, 0,9 mil. Číňanů x 54 346 Američanů a 3360 vojáků OSN...).
Existence stalinistické KLDR (dynastie KIMů) je stálý problém světové politiky.
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