Japonské ambice:
Návrat císařství mezi světové mocnosti

Evropa se posunuje na okraj světového dění, kdežto pozornost USA se obrací k Asii, kde roste ekonomická i vojenská síla Číny. Ta se dostává do pozice supervelmoci, které chtějí USA čelit ve spolupráci s dalšími asijskými zeměmi. Jedna z dominantních pozic v tomto soupeření patří Japonsku, s jehož výkonnými ozbrojenými silami a moderním obranným průmyslem se tedy už musí počítat i na globální scéně a mezinárodním trhu.

Japonské sebeobranné síly (Japan Self-Defense Forces, JSDF) představují skutečně specifický případ, jelikož by se jen obtížně hledal větší kontrast mezi technickou úrovní na straně jedné a politickými restrikcemi na straně druhé. V japonské ústavě se totiž nachází proslulý Článek 9, jenž deklaruje odmítnutí války jako nástroje řešení mezinárodních sporů, z čehož vychází řada dalších tezí se vztahem k obranné politice císařství. Vše však záleží na kontextu a interpretaci, což ukazují právě postupné změny vnímání Článku 9. Pokud se kdysi vykládal tak, že se země bude muset obejít bez ozbrojených sil, nyní už se v Japonsku vedou diskuse i o tom, zda by se měla přijmout doktrína zahrnující preventivní údery.

Obnovení obranných kapacit
Američané, kteří v podstatě napsali a prosadili stávající japonskou ústavu, na začátku opravdu plánovali, že v zemi již nebudou existovat ozbrojené síly ani zbrojní průmysl. Situace ve světě je ovšem hodně rychle přinutila změnit názor, neboť gradující soupeření se SSSR a ČLR mělo za následek hledání spojenců i mezi někdejšími smrtelnými nepřáteli. V roce 1950 tak vznikly japonské Národní policejní zálohy, které odpovídaly lehké pěchotě a záhy dostaly též námořní složku. Jejich stavy rostly a v roce 1952 přesáhly 100 000 osob, kdežto jejich název se změnil na Národní bezpečnostní síly, aby v roce 1954 vznikly Japonské sebeobranné síly, do nichž se řadila pozemní, letecká a námořní složka. Japonsko také uzavřelo smlouvu o vzájemné obraně s USA a jeho ekonomika začala dramaticky růst. Určitým symbolem „návratu“ Japonska mezi respektované aktéry se stala tokijská olympiáda v roce 1964, jež naznačila obrovský potenciál tamní ekonomiky a společnosti. JSDF (patrně záměrně) zůstávaly ve stínu pozornosti, ačkoliv jejich schopnosti se neustále zvyšovaly, což platilo také o obranném průmyslu. Japonsko bylo dlouho jen dovozcem převážně americké techniky, velké strojírenské koncerny však postupně přešly k licenční výrobě a posléze i k samostatnému vývoji. Japonsko tak patří mezi nemnoho zemí, jež dovedou vyvíjet a produkovat prakticky kompletní spektrum typů od ručních zbraní po velké válečné lodě. Je příznačné, že mezi japonskými zbrojovkami dominují značky, jež se v tomto oboru pohybovaly už v dávných dobách, především Mitsubishi a Kawasaki. Z dalších důležitých hráčů lze zmínit firmy Ishikawajima-Harima, Toshiba či Komatsu. Pro všechny ale platí, že jejich působení je stále ovlivňováno přístupem státu k vývozu zbraní, jelikož císařství mnoho let odmítalo vstup na světový trh se zbraněmi.

Kdo koupí japonské zbraně?
Také tato zvláštnost vycházela z Článku 9 a právě vývoj jeho interpretace dokazuje postupnou změnu toho, jak Japonsko vnímá samo sebe a svou pozici na globální scéně. Export zbraní byl dlouho v podstatě zakázaný, resp. omezený nesmírně silnými restrikcemi. Jen velmi vzácně se tak odehrávaly menší prodeje, zápůjčky či darování některých typů techniky, ovšem vcelku se dalo říct, že japonské zbrojovky vyráběly prakticky jen pro potřeby JSDF. Větší změny přišly až v novém tisíciletí, což zákonitě souviselo také s novým „asertivním“ kursem politiky, který nastolil nový premiér Abe Šinzó. Restrikce se tudíž v několika krocích uvolnily a v roce 2014 prakticky ztratily efekt, jelikož platná interpretace zní tak, že Japonsko smí dodávat zbraně do jakékoli země, jejíž bezpečnost je důležitá i pro bezpečnost Japonska. Císařství se tudíž začalo ucházet o kontrakty především v zemích, jež vnímají (podobně jako Tokio) rostoucí hrozbu ze strany Číny. Jednalo se mj. o Filipíny, Indii, Austrálii či Nový Zéland, ačkoli Japonci zkoušeli štěstí též např. ve Spojených arabských emirátech či Velké Británii. Jejich úspěchy jsou zatím spíše skromné, což patrně způsobuje kombinace malých zkušeností, vysokých cen japonských zbraní a specifické podnikatelské kultury, avšak lze pozorovat nesporný rostoucí trend a dá se očekávat, že zejména značky Mitsubishi a Kawasaki začnou postupně získávat velké zakázky. Řada jejich produktů totiž patří na technologickou špičku a japonský průmysl si vybudoval ve světě vynikající pověst, a proto se navzdory vysokým cenám japonské techniky zřejmě najdou země, které se rozhodnou pro její zavedení do služby.

Vojenské angažmá v zahraničí
Přístup k vývozu zbraní však představuje pouze jednu z řady dimenzí, jež ilustrují velký vývoj japonské zahraniční a bezpečnostní politiky. Během studené války se zcela vážně debatovalo i o tom, zda by JSDF v případě napadení země skutečně bojovaly, neboť někteří politici tvrdili, že jejich role by měla být výhradně odstrašující. Stále častěji však zněly též hlasy, podle nichž by se Japonsko mělo konečně zbavit stigmatu „historické viny“ a mělo by se začít chovat jako „normální země“, což zahrnuje též nasazení ozbrojených sil. Prvním logickým krokem k tomu se tak stala účast v misích OSN, pro které Tokio poskytovalo nebojové síly od roku 1992, aby v roce 2004 poslalo své vojáky i do Iráku. JSDF se už naprosto běžně účastní humanitárních a rekonstrukčních misí, které následují převážně po přírodních pohromách, a zapojily se již také do hlídkování proti pirátům u Somálska, což vyvrcholilo tím, že v roce 2011 zahájila činnost i první japonská zahraniční vojenská základna, která se nalézá v africkém Džibutsku. To vše se pochopitelně odráží i v samotných JSDF, jejichž charakter a úkoly se výrazně mění. Zpočátku byly určeny výlučně k obraně hlavních japonských ostrovů, ale postupně vybudovaly rozsáhlé expediční kapacity pro činnost mimo hlavní ostrovy. Nejde jen o mezinárodní operace, ale též např. o obranu sporného souostroví Senkaku, na které si dělá nárok Čína, a o otázku hrozby ze strany KLDR. V Japonsku se totiž už několik let vede diskuse, jak postupovat v případě, že by akutně hrozil raketový (a)nebo nukleární útok právě ze strany Severní Koreje. Vedle budování soustavy protiraketové obrany se tedy stále častěji nastoluje i alternativa prvního úderu, ačkoli pro japonskou politickou kulturu je příznačné, že se pro něj navrhují i poněkud bizarní pojmy, např. „dálková obrana“ nebo „sebeobranný protiútok“.

Obrněnce značky Mitsubishi
Evoluci japonské obranné politiky lze jasně demonstrovat na změnách v pozemních silách, jež se zcela evidentně přizpůsobují možnosti nasazení mimo domácí ostrovy. Dokládá to mj. tank Typ 10, který navzdory hmotnosti pouhých 48 tun nabízí vynikající odolnost, a to hlavně díky pancíři využívajícímu tzv. nanokrystalickou ocel. Vozidlo disponuje též nabíjecím automatem pro 120mm dělo, hydropneumatickým zavěšením a špičkovými přístroji, jež mu dovolují plné zapojení do velitelské a komunikační sítě. JSDF nyní vlastní stovku tanků Typ 10 a objednaly dalších dvanáct kusů. Obrněnec pochází od společnosti Mitsubishi, jež vyrobila též starší typy japonských tanků a kromě nich také bojové vozidlo pěchoty Typ 89, které by se ale mělo záhy dočkat nástupce. Firma Mitsubishi totiž v loňském roce zahájila zkoušky demonstrátoru, který dostal označení TVP (Tracked Vehicle Platform) a na jehož bázi má vzniknout nejen nový typ bojového vozidla pěchoty, ale také další účelové obrněnce. TVP váží kolem 24 tun a dosahuje rychlosti 70 km/h. Společnost Mitsubishi pracuje rovněž na náhradě obojživelného obrněného transportéru americké výroby AAV-7. Vozidlo zvané MAV (Mitsubishi Amphibious Vehicle) by se mělo vyznačovat především větší rychlostí plavby, jelikož AAV-7 plave rychlostí pouze asi 13 km/h, zatímco od perspektivního MAV se požaduje až 46 km/h. Není však dosud jasné, jaký druh podvozku se nakonec vybere, protože výrobce vystavil modely pásové i osmikolové podoby. Lze předpokládat, že pásová varianta by zřejmě využívala aspoň některé komponenty TVP, kdežto kolová by mohla vzniknout jako derivát nového kanonového vozidla Typ 16, jež se označuje i jako MCV (Maneuver Combat Vehicle).

Hledání kolového transportéru
Obrněnec Typ 16, vyzbrojený 105mm kanonem a vážící 26 tun, ostatně představuje také další doklad postupné orientace JSDF na expediční mise. Zejména právě s těmito obrněnci, které se dají snadno přepravit vzduchem, se totiž počítá pro obranu souostroví Senkaku proti případné (čínské) invazi. Ve výzbroji se aktuálně nalézá 109 kusů, z nichž některé už dostaly též novou dálkově ovládanou zbraňovou stanici. Ministerstvo obrany již objednalo dalších 33 exemplářů a zadalo firmě Mitsubishi i kontrakt na stavbu prototypů dalších tří odvozených obrněnců, a to průzkumného vozidla, nosiče minometu a obrněného transportéru. Zejména posledně uvedená verze si zasluhuje pozornost, neboť se vztahuje k dalšímu významnému projektu JSDF, a sice k hledání náhrady osmikolového obrněného transportéru Typ 96 společnosti Komatsu. Prvním pokusem v tomto směru se stalo vozidlo WAV(I) (Wheeled Armoured Vehicle Improved), jež firma Komatsu představila v roce 2017. Jeho zkoušky ovšem skončily neúspěchem a agentura ATLA (Acquisitions, Technology and Logistics Agency), jež v Japonsku odpovídá za vývoj a nákupy vojenské techniky, informovala o problémech s odolností. Posléze vyhlásila výběrové řízení na nový transportér, ve kterém do užšího výběru postoupili tři uchazeči, a sice americký General Dynamics Land Systems LAV 6.0, finský Patria AMV a právě onen obrněnec značky Mitsubishi. Zřejmě mu patří pozice favorita, zatímco zahraniční vozidla mají sloužit spíše pro porovnání. Značka Komatsu se již rozhodla neúčastnit, o vojenské zakázky však pochopitelně nepřišla, jelikož dodává např. obrněné automobily LAV či speciální osmikolové obrněnce pro radiační, chemický a biologický průzkum NBCRV.

Japonské raketové komplexy
Velký pokrok JSDF a plánování expedičního nasazení demonstrují i další typy techniky, které se v posledních letech objevily ve výzbroji či na cvičeních. Dá se uvést např. mobilní zařízení k detekci improvizovaných výbušných nástrah (IED), jež vcelku jasně napovídá, že se Japonci chystají i na působení v rámci asymetrických konfliktů, a objevil se také nový mobilní systém elektronického boje NEWS (Network Electronic Warfare System). Velice zajímavou novinku představuje samohybná houfnice Typ 19, která spadá do dnes vysoce oblíbené kategorie TMG (Truck-Mounted Gun), protože se jedná o 155mm zbraň s hlavní délky 52 násobků ráže, která je umístěna na podvozku nákladního automobilu MAN HX. Měla by vystřídat soudobé tažené houfnice FH-70, armáda již převzala sedm sériových kusů a objednala dalších sedm, ale jejich počet pravděpodobně ještě poroste. Automobilové podvozky mají dovolovat rychlejší přesuny po silnici či leteckou dopravu, což platí i o dalších moderních položkách japonského arzenálu, mj. o systémech protivzdušné obrany a pobřežní obrany. Mezi ty první se řadí např. komplexy Typ 11 Tan-SAM Kai II s dostřelem 15 km a výkonnější Typ 03 Chu-SAM s dosahem 50 km, první od korporace Toshiba a druhý od Mitsubishi. O ochranu pobřeží se starají mj. komplexy Typ 96 MPMS (Multi-Purpose Missile System), které vypouštějí střely naváděné po optickém kabelu na dálku 25 km. Oficiálně vznikly jako protitankové, ale fakticky mají sloužit zejména k ničení invazních plavidel. Totéž platí i o menších raketách Chu-MPM s infračerveným nebo laserovým naváděním. Velké lodě pak představují primární cíle pro výkonné protilodní rakety Typ 12, jež nesou aktivní radarovou hlavici kategorie AESA a nabízejí dostřel až 200 km. Dle japonských médií se už ale pracuje na zdokonalené verzi s max. dosahem 900 km a výhledově se zamýšlí zvýšit dolet těchto zbraní až na 1500 km.

Projekt špičkové stíhačky F-X
Destrukce námořních cílů pochopitelně patří také mezi důležité úkoly japonského letectva. To nyní provozuje kolem dvou stovek strojů Eagle variant F-15J a F-15DJ, které čeká komplexní modernizace, a necelou stovku domácích stíhaček Mitsubishi F-2A/B. Legendární stroje F-4E Phantom II v březnu 2021 definitivně opustily službu. Jako jejich náhrada přicházejí americká letadla 5. generace F-35A Lightning II, kterých už bylo dodáno 17 z celkem 105 objednaných exemplářů. Na místo typu F-2 by měl okolo roku 2031 nastoupit zcela nový letoun, na kterém firma Mitsubishi pracuje pod označením F-X, obecně se však předpokládá, že sériová podoba ponese název F-3. Jako jeho technologický demonstrátor vznikl stroj X-2 alias Shinshin, který (možná) ukazuje zmenšenou formu jeho aerodynamické konfigurace, a projektu se účastní též americká firma Lockheed Martin. Předběžně se plánuje výroba asi 90 strojů a aplikace mnoha supermoderních technologií, mezi které má náležet mj. rozšířená realita, energetické zbraně či ovládání skupin dronů. V kategorii nebojových letounů hraje prim společnost Kawasaki, která už dříve vyrobila transportní stroj C-1 a jeho podivně vyhlížející variantu EC-1, jež slouží pro výcvik elektronického boje. Nyní vyrábí protiponorkový hlídkový letoun P-1 a nový dopravní letoun C-2 s nosností 36 tun. Právě s těmito dvěma typy se Japonci snažili získat také zakázky mj. v Emirátech, Velké Británii či na Novém Zélandu. Vedle základní verze C-2 slouží i jeden letoun RC-2 pro elektronický průzkum a pracuje se na variantě pro elektronický boj. Japonsko provozuje též čtyři tankery Boeing KC-767J a objednalo si čtyři nové tankery KC-46 Pegasus, k nimž by mohly výhledově přibýt ještě další dva kusy.

Spektrum protilodních raket
Zmíněné ničení hladinových cílů zajišťují primárně protilodní řízené střely, kterými jsou dnes podzvukové ASM-1 a ASM-2 čili Typ 80 a Typ 93, avšak japonské letectvo chystá kompletní obměnu tohoto arzenálu. Pro stroje F-35 byly objednány nové rakety Kongsberg JSM, z nichž první mají dorazit již v letošním roce. Letadla F-2 mají sloužit jako nosiče nadzvukových střel ASM-3, jimž má náporový motor udělit rychlost přes Mach 3. Základní podoba má dostřel asi 200 km, ovšem to bylo vyhodnoceno jako nedostatečné, a proto nevstoupila do řadové služby. Do té se dostane až verze ASM-3A s dostřelem okolo 400 km, jejíž sériová produkce má začít letos, a plánuje se dále zdokonalená varianta ASM-3 Kai. Hlídkové letouny P-1 mají používat protilodní střely vzniklé na bázi již uvedené pobřežní zbraně Typ 12 a pro letadla F-15J/DJ se zvažuje nákup amerických střel AGM-158C LRASM. Vedle toho se spekuluje o možnosti, že by výzbroj japonských „patnáctek“ obohatily protizemní střely AGM-158B JASSM-ER, které by umožnily udeřit na čínské či severokorejské cíle vzdálené přes 925 km. Do arzenálu těchto stíhaček se má zařadit také střela vzduch-vzduch dalekého dosahu JNAAM, v podstatě derivát evropského typu Meteor. Velká pozornost se věnuje také hypersonickým prostředkům, jelikož agentura ATLA vyvíjí hned dva typy této kategorie. Křižující střela HCM (Hypersonic Cruise Missile) s náporovým motorem typu scramjet, jenž jí udělí rychlost přes Mach 5, se má dostat do výzbroje přibližně v roce 2030. V polovině 30. let má přibýt zdokonalená varianta a rovněž druhá vyvíjená zbraň HVGP (Hyper Velocity Gliding Projectile), tedy hypersonické klouzavé těleso s raketovým urychlovačem. Oba typy mají startovat z pozemních odpalovacích zařízení a jejich dolet se předběžně uvádí mezi 500 a 1000 km.

Hypersonické zbraně a vesmír
Dokumenty agentury ATLA prozrazují pozoruhodně mnoho o hlavicích a naváděních pro tyto zbraně. Popisy dvou vyvíjených hlavic naznačují, že HCM a HVGP mají napadat jak námořní plavidla, tak i pozemní cíle. Proti velkým lodím se má nasazovat „dvojitá“ hlavice Sea Buster, která má spojovat malou kumulativní nálož a hlavní náplň s kombinovaným protipancéřovým a tříštivo-trhavým efektem. Druhá hlavice MEFP (Multiple Explosively Formed Penetrator) je zamýšlena proti vícečetným námořním a pozemním cílům, které má zasahovat větším počtem rychlých kovových elementů. Navádění japonských hypersonických zbraní by mělo zahrnovat infračervený senzor (schopný rozpoznat cíl i navzdory vysoké teplotě samotné střely) a příjem údajů z družic, a to nejen z navigační sítě GPS, ale též ze speciálních senzorových satelitů. To souvisí s faktem, že v japonském letectvu v roce 2020 vznikla kosmická jednotka zvaná Space Operations Squadron. Má zajišťovat zejména průzkum a včasnou výstrahu, ovšem v horizontu roku 2026 se počítá také s vypuštěním satelitu, jenž bude monitorovat kosmický prostor, resp. hlídat bezpečnost japonských družic, které by se mohly stát cílem útoku nepřítele. Určitě tudíž nepřekvapí, že již vyskytly informace, že Japonsko zvažuje program „kamikaze-družice“, tzn. satelitu schopného nárazem zničit jiný satelit. Ve vývoji se nalézají též některé zbraně nových principů, které by se daly využít i proti kosmickým objektům, zejména lasery a railguny, resp. elektromagnetická děla. Dokumenty japonského ministerstva obrany a agentury ATLA hovoří také o kybernetických metodách vyřazování družic.

Dominance v šesti doménách
Vývoj vojenských vesmírných prostředků ostatně zapadá do záměru, jenž se rovněž vyskytuje v různých dokumentech a který se popisuje termínem MDDF (Multi-Domain Defense Force). V podstatě jde o to, že JSDF by se měly vyvinout do podoby synergického celku, jenž dovede získat nadvládu nad nepřítelem v šesti doménách vedení války. Vedle „tradiční“ trojice země, moře a vzduchu jde o vesmír, elektromagnetické spektrum a kyberprostor, což vlastně vytváří doktrinální základ pro výše zmíněné projekty kosmických zbraní či prostředků elektronického boje. Dokumenty také naznačují, že Japonsko by se již nemělo omezovat výhradně na obranu, resp. že by mělo zvažovat i situace, kdy bude třeba sáhnout k preventivnímu úderu, především pokud by hrozilo použití zbraní hromadného ničení. Za hlavní zdroj hrozeb v tomto smyslu se pokládají čínské a severokorejské raketové a jaderné kapacity, s čímž souvisí i japonské snahy získat dálkové úderné prostředky (např. už zmíněné střely JASSM-ER) a samozřejmě nástroje protiraketové obrany. Tu mají zajišťovat pozemní systémy Patriot a rakety SM-3 na některých japonských torpédoborcích. Tokio v roce 2017 schválilo plán zakoupit i dva pozemní systémy Aegis Ashore s radary AN/SPY-7(V)1 a raketami SM-3 Block IIA a SM-6, ovšem v létě 2020 od tohoto plánu ustoupilo. Vedle vysokých nákladů hrál důležitou roli i problém s raketovými urychlovači střel SM-3, které by po startu mohly spadnout do obydlených oblastí. Japonsko je zemí s velkou hustotou zalidnění, kde by se pro komplety Aegis Ashore těžko hledaly vhodné lokality. Bezpečnou alternativu má nabídnout moře.

Působivé záměry námořnictva
Tokio si proto hodlá objednat dva speciální protiraketové torpédoborce, které ponesou stejnou kombinaci radarů a raket jako Aegis Ashore. Tím se znovu rozroste již dnes impozantní flotila s císařskou vlajkou, jež nyní obsahuje více než čtyři desítky torpédoborců s komplety Aegis či s jejich japonskými obdobami ATECS. Nová protiraketová plavidla by mohla vzniknout např. jako katamarany nebo na základě designu nejnovější třídy torpédoborců Maya, jejíž druhá loď Haguro byla spuštěna na vodu v březnu 2021. Kromě raketových torpédoborců se pod vlajkou s vycházejícím sluncem plaví i čtyři „vrtulníkové torpédoborce“, které se nazývají Hyuga, Ise, Izumo a Kaga a reprezentují de facto lehké letadlové lodě. V roce 2018 to potvrdila zpráva, že druhá dvojice projde úpravami s cílem umožnit operace letounů F-35B, a v roce 2020 opravdu začaly příslušné modifikace nosiče Izumo. Kromě 105 „suchozemských“ F-35A pak japonské letectvo získá i 42 strojů F-35B. Významnou posilu budou znamenat rovněž nové víceúčelové fregaty třídy 30DX. Zatím byly spuštěny na vodu dvě jednotky Mogami a Kumano, ale počítá se s celkem 22 plavidly, mezi jejichž prioritní poslání má patřit vyhledávání a ničení čínských ponorek. Stejný úkol mají samozřejmě plnit i japonské ponorky, z nichž některé (a to poslední dvě jednotky třídy Soryu a všechny kusy nové třídy Taigei) se už mohou chlubit i revolučními lithium-iontovými bateriemi. Tokio ostatně doufá, že tato nová technologie jim pomůže získat i exportní kontrakty. Uspět by mohla též třída 30DX, resp. její exportní verze, neboť Japonsko vede jednání o stavbě čtveřice fregat s Indonésií. Občas se vyskytují též neoficiální zprávy, že Tokio zvažuje ponorky s nukleárním pohonem, což by opět jasně podtrhlo postavení Japonska jako velmocenského aktéra s globálními ambicemi.

Lukáš Visingr
Foto: JSDF, ATLA, Mitsubishi a archiv

Japonské síly sebeobrany
Aktivní služba
247 150
Celkové zálohy
56 000
Pozemní síly
Aktivní služba
150 700
Hlavní bitevní tanky
580
Kolová bojová vozidla
220
Bojová vozidla pěchoty
68
Obrněné transportéry
847
Dělostřelecké systémy
1583
Protivzdušné systémy
379
Bitevní vrtulníky
101
Ostatní vrtulníky
250
Vzdušné síly
Aktivní služba
46 900
Bojové letouny
235
Cvičné letouny
248
Ostatní letouny
117
Vrtulníky
54
Protivzdušné systémy
120
Námořní síly
Aktivní služba
45 350
Dieselelektrické ponorky
22
Lehké letadlové lodě
4
Raketové torpédoborce
41
Raketové fregaty
6
Hlídkové a pobřežní lodě
6
Lodě ostatních kategorií
53
Letouny a vrtulníky
256
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