Čínská armáda:
Vojenský vzestup Říše středu

Čínské ozbrojené síly prodělávají skutečně pozoruhodný vzestup, protože se za uplynulá tři desetiletí vypracovaly z úrovně třetího světa na úroveň světových velmocí. Ale co stojí za touto vojenskou expanzí? Připravuje se snad starobylá říše na útočnou válku, nebo se spíše stále více obává o vlastní bezpečnost a stabilitu?

Nemine snad den, aby se v zahraničních a ekonomických rubrikách nepsalo o Číně. Ostatně to není nikterak překvapivé, neboť se dokázala vyšplhat na pozici nesporné politické, vojenské a ekonomické velmoci s obrovským regionálním a velkým globálním vlivem. Existují prognózy jejího postupu na post světové jedničky, kde údajně vystřídá USA, avšak zaznívají i podstatně skeptičtější hodnocení, podle kterých je Čína spíše „papírovým drakem“, jenž musí vzdorovat spoustě rostoucích problémů a jehož možná čeká i fatální krize. Stejně tak ozbrojené síly ČLR jsou někdy předmětem velikého respektu a obav, zatímco z jiných hodnocení dosud vycházejí špatně. Kde se tedy nachází pravda o čínské armádě?

Zrození PLA z občanské války
Ozbrojené síly Čínské lidové republiky, oficiálně Lidová osvobozenecká armáda (běžně PLA, People’s Liberation Army), odvozují svůj původ od ozbrojených oddílů, které se pod vedením Komunistické strany Číny účastnily občanské války proti nacionalistům z Kuomintangu. Proti Japoncům sice obě frakce bojovaly společně, avšak již brzy po porážce zahraničního agresora vypuklo druhé kolo občanské války, z něhož vyšli vítězně právě komunisté. 1. října 1949 byla vyhlášena Čínská lidová republika, kdežto nacionalisté uprchli na ostrov Tchaj-wan, kde od té doby funguje fakticky samostatná Čínská republika. Vedle občanských střetů nad úžinou mezi pevninou a ostrovem se PLA se už v roce 1950 zapojila do korejské války, kam vyslala asi 2,4 milionu „dobrovolníků“. Čína byla skrytě zapojena do konfliktu v Indočíně (resp. Vietnamu a dalších státech) proti Francouzům a poté i proti Američanům, v roce 1962 se dostala do krátké války s Indií a v roce 1969 došlo k pohraničním bojům se Sovětským svazem, což byl zároveň vrchol politické roztržky obou mocností. Zatím poslední „opravdovou“ válkou, do níž se PLA dostala, byl konflikt s Vietnamem roku 1979, který sice skončil víceméně vítězstvím Číny, ale způsobil těžké ztráty a ukázal na velké problémy v ozbrojených silách. Ještě v 80. letech došlo na hranicích s Vietnamem k několika menším střetům. V průběhu 90. let prodělala PLA první „oficiální“ zahraniční nasazení v rámci sil OSN, ale opravdu zásadní systémové změny začaly až v novém století. Teprve tehdy byly vyslyšeny hlasy, které již mnoho let varovaly, že čínské ozbrojené síly jsou (navzdory zdánlivě impozantní početnosti) kvalitativně zastaralé a neměly by v moderním konfliktu šanci. Naštěstí pro Čínu ale právě nastala éra velkého ekonomického rozmachu, který umožnil i reformy a modernizaci PLA.

Modernizace a profesionalizace
Při každém popisu a hodnocení čínských ozbrojených sil je nutné mít na paměti, že se nejedná „jen“ o běžnou armádu, ale také o velmi významného ekonomického a politického aktéra. Lze říci, že současná Čína funguje fakticky na bázi mocenské dohody komunistické strany a PLA, při čemž ovšem není vůbec jednoznačné, kdo z této dvojice má nadřazenou pozici. Základním úkolem PLA je udržení současného režimu, ale pro každé nové vedení KS Číny je nezbytné si zajistit loajalitu generálů. Z čínské armády se stal do jisté míry „stát ve státě“, protože jí patří i řada průmyslových podniků, které jí propůjčily značnou ekonomickou moc. Kromě udržování režimu má PLA za úkol podílet se na rozvoji země a teprve na třetím místě se nachází ochrana jejího území a integrity a posléze „dosažení národní jednoty“, čímž se fakticky myslí vyřešení otázky Tchaj-wanu. Po celou studenou válku a ještě dlouho po ní se PLA držela dnes již zcela zastaralé doktríny „lidové války“, kterou definitivně opustila až na začátku nového století, aby ji vystřídala doktrínou „lokální války v podmínkách informatizace“. V té se klade daleko větší důraz na moderní technologie (nikoli na početní převahu a guerillovou taktiku), s čímž souvisí i pozvolný přechod na fakticky profesionální charakter PLA. Vojenská služba je sice formálně stále povinná, ale kvůli počtu dobrovolných zájemců se povinné odvody vlastně už neprovádí; vedle aktivně sloužících vojáků je k dispozici i několik set tisíc záložníků. Pro úplnost se však musí dodat, že kromě samotné PLA patří do ozbrojených sil tzv. Lidová ozbrojená policie, jež čítá zhruba 1,5 milionu mužů a je jakousi obdobou četnictva.

Spektrum raketových zbraní
Od roku 1964 patří Čína mezi jaderné mocnosti a její hlavní odstrašující sílu dnes představuje tzv. Druhý dělostřelecký sbor (2nd Artillery Corps), do jehož sestavy náleží balistické rakety i střely s plochou dráhou letu. Čína má k dispozici obrovský raketový arzenál, jehož mohutnost se dá jen hrubě odhadovat; nejnižší hodnoty hovoří o zhruba 500 střel, ale vyskytují se i počty několikanásobně vyšší. Nesporné je, že armáda ČLR vlastní stovky raket krátkého a středního doletu, zvláště typy DF-11, DF-15 a DF-21, z nichž poslední existuje i ve verzi DF-21D, která je určena proti plavidlům. Tato protilodní balistická raketa je předmětem častých diskusí, není však zdaleka jasné, nakolik jde doopravdy o efektivní a funkční zbraň a nakolik o nástroj, jenž má mít vůči případnému protivníkovi (tj. asi americkému námořnictvu) spíše psychologický a odstrašující účinek. Čína má také přinejmenším desítky mezikontinentálních raket, mezi které náleží jak zastaralé DF-4 a DF-5, tak moderní mobilní střely DF-31 a možná už i DF-41. Tyto zbraně by mohly na vzdálenost přes 10 000 km přepravit i větší počet samostatně naváděných jaderných hlavic. Dále jsou v provozu ze země odpalované křižující střely DH-10. Celkově se dá říci, že Čína dnes disponuje světově zajisté nejrozsáhlejším raketovým arzenálem k vedení regionálních konfliktů. Významně rozvíjí i své kosmické vojenské kapacity, jelikož je známo, že má ve vesmíru zhruba šest desítek vojenských družic pro spojení, průzkum a navigaci (což zahrnuje i domácí poziční systém Beidou). Čína vlastní i protidružicové zbraně, což prokázala dne 11. ledna 2007 úspěšným testem rakety SC-19.

Pozemní technika všeho druhu
Nejpočetnější složkou PLA jsou pochopitelně pozemní síly, dnes dělené na sedm regionálních velitelství, jimž podléhá 28 oblastí. Ke každé z nich patří přibližně jedna vševojsková armáda, zahrnující několik divizí. Jestliže se ale přesuneme na nejnižší úroveň, pak základní jednotkou je družstvo devíti až dvanácti mužů, jejichž hlavní zbraní jsou 5,45mm útočné pušky QBZ-95, byť se stále vyskytuje i velké množství starších typů pušek. Zhruba dvě stoky mužů tvoří rotu, typický prapor má sedm rot, mezi kterými už jsou i ty s podpůrnými zbraněmi, jako jsou např. protitankové rakety HJ-9, 82mm minomety PP-87 či přenosné protiletadlové rakety řady QW. Zaměříme-li se na těžší techniku, pak PLA provozuje asi 6840 tanků, avšak z nich jen necelou polovinu tvoří moderní vozidla ZTZ-96, ZTZ-98 a ZTZ-99; početně stále převažují staré typy, vesměs představující vylepšené kopie starých sovětských tanků. Obdobná situace je také mezi pěchotními obrněnci. Z celkově téměř 8000 exemplářů je jen asi čtvrtina moderních bojových vozidel pěchoty ZBD-04 a ZBD-05 a obrněných transportérů ZBL-09, početně převažují staré obrněnce jako WZ-551 a YW-531. Dělostřeleckou podporu zajišťuje přes 13 000 zbraní, mezi kterými znovu převládají staré houfnice a kanony ráží 122, 130 a 152 mm, raketomety kalibrů 107 a 122 mm a minomety ráží 82 a 100 mm. Opravdu moderními prostředky jsou především 155mm samohybné houfnice PLZ-05, 300mm raketomety PHL-03 a 120mm systémy PLL-05 kombinující vlastnosti houfnic a minometů. Pro boj proti tankům se užívají samohybné nosiče řízených raket, samohybné kanony PTL-02 a rozmanitá tažená děla. Pozemní síly samozřejmě disponují protivzdušnou obranou, sestávající zejména z protiletadlových kanonů, kromě nichž slouží také střely země-vzduch krátkého dosahu; nejpočetnější je systém HQ-7B. Do struktury pozemních vojsk náleží i vrtulníkové útvary, jež provozují mj. bitevní vrtulníky Z-10 a Z-19 a řada užitkových a dopravních typů, např. ruské Mi-8/17 a domácí Z-8, Z-9 a Z-11, což jsou de facto kopie starších francouzských helikoptér. Pozemní síly vlastní též veliké počty taktických bezpilotních letounů pro průzkum a pozorování bojiště.

Letectvo stále s ruskými kořeny
Čínské letectvo si získalo značnou pozornost kvůli faktu, že byly předvedeny prototypy strojů nové generace, např. „neviditelné“ stíhačky J-20 a FC-31 nebo transportní letoun Y-20. Jejich vstup do řadové služby je však ještě vzdálenou budoucností a v současnosti spoléhají vzdušné síly PLA zejména na bojová letadla 4. generace. Hlavní dva typy dnes představují J-10 a J-11, z nichž první je lehčí jednomotorový stíhač domácího původu (ačkoliv zkonstruovaný do jisté míry na bázi izraelského programu Lavi), kdežto druhý je derivátem těžšího dvoumotorového ruského typu Suchoj Su-27. Čína nejprve zakoupila letouny od Ruska a spustila jejich licenční výrobu, v produkci však pokračovala i po vypršení licenční smlouvy, což vedlo ke konfliktům s Moskvou. Ty se ještě vystupňovaly poté, co ČLR začala vyrábět další letouny podle ruského vzoru, např. dvoumístný víceúčelový letoun J-16, což je evidentně kopie ruských Su-30MKK, které Čína koupila bez licenčních práv. Kromě těchto moderních letadel ČLR pořád provozuje i mnoho starých letounů, mj. stíhačky J-7 (zmodernizovaná kopie MiG-21), přepadové stíhače J-8, stíhací bombardéry JH-7, útočné Q-5 (vzdálený příbuzný MiG-19) a dálkové bombardéry H-6 (vylepšená kopie ruského Tu-16). Z podpůrných strojů je třeba uvést zejména rozrůstající se flotilu letadel pro vzdušnou výstrahu a elektronický průzkum, vesměs konstruované na bázi dopravních letadel Il-76 a Y-8 (odvozenina ruského An-12). Tyto dva typy společně s lehčími Y-5, Y-6 a Y-7 (příbuzní ruských An-2, Il-14 a An-24) reprezentují také základ čínské letecké přepravní flotily, jež celkem čítá přes 300 letadel. Další téměř tisícovka lehkých letadel slouží k výcviku. Do podřízenosti letectva patří i protivzdušná obrana státu, mezi jejíž nejvýkonnější zbraně náleží raketové komplety S-300PMU, HQ-9 a HQ-12. Čína již podle všeho disponuje i elementárními kapacitami pro protiraketovou obranu.

Konečně skutečné námořnictvo
Dřívější fatální zaostávání čínských ozbrojených sil bylo hodně patrné také v námořnictvu, jež bylo spíše „pobřežnictvem“, neschopným oceánského působení. To se ale dramaticky změnilo a dnes už námořnictvo PLA reprezentuje snad největší regionální sílu a nezanedbatelnou sílu i v globálním měřítku. Média v tomto směru nejvíce mluví o zprovoznění ex-sovětské letadlové lodě Liaoning (starý název Varjag), tento nosič však má přes velký symbolický význam pouze dost omezenou bojovou hodnotu. Největší zásluhy za posun v kapacitách čínského loďstva by se měl přičítat vybudování flotily moderních ponorek a raketových torpédoborců. Čína vlastní nejméně čtyři jaderné raketonosné ponorky Type 092 a 094 a pět útočných jaderných ponorek Type 091 a 093 a kromě nich šest desítek ponorek dieselelektrických; kromě ruských plavidel třídy Kilo jsou to i domácí Type 035 a 039. Mezi sedmnácti torpédoborci jsou čtyři lodě ruské třídy Sovremennyj a většinu představují plavidla domácího původu Type 051 a 052 v různých verzích, jež jsou vyzbrojena širokým arzenálem protilodních i protivzdušných raket. Čína dále provozuje pět desítek raketových fregat a více než dvě stovky pobřežních plavidel, mezi která náleží též moderní rychlé čluny s protilodními raketami. Značně se zlepšily rovněž schopnosti čínského námořnictva v oblasti obojživelných výsadkových operací. Disponuje třemi velkými obojživelnými nosiči Type 071 a desítkami výsadkových lodí a člunů. Ty slouží primárně pro dopravu námořní pěchoty, jež má sílu asi 10 000 mužů a provozuje stovky obrněných vozidel. Nejviditelnější složku námořního letectva představují stíhače J-15 působící z paluby letadlové lodě Liaoning. Kromě nich však se znaky námořnictva ČLR operuje i množství dalších letadel (převážně ovšem z pozemních základen), např. bombardéry H-6, stíhače J-10 a J-11, hlídkové protiponorkové letouny a nejrůznější helikoptéry.

Velký rozvoj schopností, ale…
Celý rozvoj PLA jasně prokazuje záměr Číny stát se dominantní mocností v regionu východní Asie, nepanuje však shoda na tom, z jakého důvodu to dělá a jaké jsou její další ambice. Jedna skupina tvrdí, že Čína chce vystřídat USA na postu dominantní globální supervelmoci a že asi není daleko doba, kdy k tomu skutečně dojde. Tento mocenský vzestup Číny však neproběhne bez válečných konfliktů kvůli řadě území, jako je Tchaj-wan, souostroví Senkaku, Spratlyovy ostrovy a Paracelské ostrovy, na něž si Čína dělá nároky. Kromě bojů s USA či jejich spojenci v regionu by se Čína mohla (opět) střetnout i s Indií (a)nebo Ruskem. Druhá skupina prognóz, jež se zejména v posledních letech velice rozrůstá, upozorňuje spíše na velké vnitřní problémy Číny, která zůstává ve skutečnosti strukturálně hodně křehkou. Ostatně i stručná analýza PLA ukazuje, že její reálné vojenské schopnosti přece jen zaostávají za impozantním dojmem, jaký zanechává v médiích. Není pochyb o tom, že čínská armáda prožila za poslední roky obrovské změny a z některých hledisek může konkurovat i nejvyspělejším zemím světa, což se týká mj. realizace nebojových zahraničních operací (aktuálně např. proti-pirátské hlídkování), avšak to ještě vůbec neznamená, že je PLA skutečně plně připravena na vedení moderní války. Většinu její výzbroje totiž stále tvoří zastaralá technika, existují značné pochybnosti o kvalitě výcviku, schopnosti zajistit dlouhodobou logistickou podporu či o úrovni soustavy velení a řízení, v níž zřejmě stále přetrvávají postupy ze studené války. Opravdu příznačné je, že si PLA zachovává velký potenciál k zajištění vnitřního pořádku, a to leckdy i na úkor rozvoje kapacit pro činnost ve velké vzdálenosti od svých hranic. Ozbrojené síly ČLR tak vlastně přesně odráží situaci, ve které se nalézá celá Čína. Na jedné straně působí velké ambice a záměr vybavit se vojenskými nástroji pro velmocenské působení, ovšem tyto snahy brzdí obavy o vlastní bezpečnost, neboť i navzdory nepochybně působivému ekonomickému a vojenskému rozmachu musí Čína pořád čelit rozsáhlému spektru vnitřních hrozeb a problémů.
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Početní stavy osob a výzbroje PLA
Celkem v aktivní službě
2 333 000
Celkem záložníků
510 000
Strategické síly
Osoby v aktivní službě
100 000
Balistické a křižující střely
min. 500
Pozemní síly
Osoby v aktivní službě
1 600 000
Hlavní bojové tanky
6840
Lehké a průzkumné tanky
950
Bojová vozidla pěchoty
3450
Obrněné transportéry
4359
Těžké dělostřelectvo
13 000
Protitankové systémy
6200
Protiletadlové systémy
8000
Bitevní vrtulníky
110
Ostatní vrtulníky
840
Vzdušné síly
V aktivní službě
398 000
Bombardovací letouny
90
Stíhací a útočné letouny
1500
Ostatní letouny
1400
Transportní vrtulníky
50
Raketové protivzdušné systémy
600
Hlavňové protivzdušné systémy
16 000
Námořní síly
V aktivní službě
235 000
Jaderné ponorky
9
Dieselelektrické ponorky
61
Letadlové lodě
1
Torpédoborce a fregaty
69
Hlídkové a pobřežní lodě
216
Minonosky a minolovky
53
Výsadkové lodě a čluny
240
Pomocné a logistické lodě
212
Bojové námořní letouny
300
Ostatní námořní letouny
200
Námořní vrtulníky
100

Protilodní balistická raketa
Již několik let se diskutuje o tom, že Čína disponuje kvalitativně novou zbraní proti lodím, jež má být derivátem balistické rakety středního doletu DF-21. Dosud všechny protilodní střely se řadí mezi okřídlené zbraně s plochou dráhou letu, kdežto raketa s údajným názvem DF-21D je vlastně balistický nosič hlavice, která ponese koncové navádění a v závěrečné fázi letu má být schopna ostře manévrovat. Čína zkonstruovala tuto raketu především jako nástroj, jenž by měl překonat jinak nesmírně propracovanou obranu amerických letadlových lodí, jež jsou vždycky chráněny několika protiletadlovými křižníky a torpédoborci. Schopnost manévrování však má zajistit nejen průnik protivzdušným „deštníkem“ americké námořní operační skupiny, ale také samotný zásah sice rozměrného, ale relativně rychle se pohybujícího cíle. Raketa by měla nést průraznou, palivo-vzdušnou, kontejnerovou či elektromagnetickou pulsní hlavici, případně lze samozřejmě uvažovat o nukleární náloži. Podle části expertů představuje taková zbraň reálnou hrozbu, ovšem podle jiných je její realizace zatím mimo technické možnosti a jde především o lest, která má odradit US Navy od operací v blízkosti Číny.
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