Japonsko:
Remilitarizace pokračuje

Poprvé od druhé světové války má Japonsko ministerstvo obrany. To je nejviditelnější projev vojenské politiky současné vlády, která jasně směřuje k remilitarizaci země a obnovení postavení nesporné vojenské velmoci.

V prosinci roku 2006 se japonským ministerským předsedou stal Šinzó Abe. A experti dlouho předvídali, že pod vedením tohoto 51letého konzervativce čekají japonskou bezpečnostní politiku velké změny. Nemýlili se. Japonsko po více než šedesáti letech ustavilo ministerstvo obrany, hovoří se o „asertivní“ vojenské politice a změnách ústavy. A po nukleárním testu KLDR se stále více ozývají hlasy volající po tom, aby také Japonsko získalo vlastní jaderné odstrašující kapacity.

Výklad Článku 9
Až do konce roku 2006 se o záležitosti obrany Japonska starala Japonská obranná agentura (Japanese Defense Agency). Fungovala od roku 1954, ale až 1. ledna 2007 se proměnila v plnohodnotné ministerstvo obrany (Ministry of Defense) a její ředitel Fumio Kjuma získal post ministra ve vládě premiéra Abeho. Tento krok je symbolem toho, že bezpečnostní a vojenská politika Japonska prochází zásadní změnou. Šinzó Abe je pokládán za „jestřába“ a usiluje o zvýšení významu japonských ozbrojených sil. Dříve se vyslovoval i pro úpravu ústavy, resp. jejího známého Článku 9, jehož výklad Japonsku zakazuje mít ozbrojené síly, účastnit se válek nebo vyvážet zbraně.
Chápání Článku 9 ale může být opravdu pružné. Vykládá se totiž tak, že Japonsko může vlastnit minimální vojenské kapacity jen pro vlastní obranu. Faktem ale je, že Japonské síly sebeobrany (Japanese Self‑Defense Forces) lze dnes řadit k technologicky nejvyspělejším ozbrojeným silám na světě. Postupně se dospělo k názoru, že JSDF se mohou zapojit i do mezinárodních mírových misí, a tak japonští vojáci působí například v Iráku. Naprosto zásadní změna interpretace následovala roku 2003, kdy japonský ministr zahraničí uvedl, že na hrozící útok Severní Koreje by Japonsko mohlo reagovat preventivním úderem.
Pozměnění či zrušení Článku 9 japonské ústavy by umožnilo řadu dalších zásadních kroků. Například Japonské síly sebeobrany by se tak mohly stát standardními ozbrojenými silami, mohl by být zaveden status vojenského tajemství a výrobci zbraní by mohli vstoupit na světový trh. Rozložení sil v parlamentu i veřejné mínění však ukazují, že Japonci jsou v názoru na tyto zásadní reformy rozděleni na dva stejně velké tábory. Není tedy jisté, zda premiér Abe se svými záměry uspěje.

Zájem o F-22 a F-35
Naopak existuje jasná shoda na tom, že Japonsko by mělo být po stránce vojenské techniky maximálně soběstačné. Lze pozorovat trend nahrazování zahraničních typů techniky zbraněmi domácího původu. Za příklad poslouží dva vyvíjené typy letounů od firmy Kawasaki, taktický transportní C‑X a námořní hlídkový P‑X (viz minulé číslo ATM), jejichž vývoj dostal přednost před nákupem zahraničních strojů. Podobně se Japonsko rozhodlo, že nekoupí americké rakety vzduch‑vzduch AIM‑120 AMRAAM a AIM‑9X a vyvine vlastní typy AAM‑4 a AAM‑5, které už procházejí zkouškami. Oba využívají nejmodernější polovodičové prvky a metody zpracování signálů, jsou velice kompaktní a zřejmě se vyrovnají zmíněným americkým raketám.
Prioritou japonského letectva je získat výkonné bojové stroje, které by nahradily zastaralé stíhačky F‑4EJ Kai. Je známo, že Japonsko stojí na prvním místě seznamu zájemců o americký F‑22 Raptor. USA s vývozem své nejlepší stíhačky sice původně vůbec nepočítaly, ovšem zprávy z roku 2006 poukazují na změnu tohoto postoje. US Air Force i firmy Lockheed Martin a Boeing uvedly, že se připravuje exportní obměna F‑22, kterou by zákazník mohl vybavit vlastní elektronikou, což je v podstatě přesně to, co by Japonsku nejvíce vyhovovalo.
Japonsko ovšem zkoumá i vlastní technologie pro bojové letouny 5. generace, například prvky obtížné zjistitelnosti a ovládací systémy. Mají se zkoušet na letounu ATD‑X (Advanced Technology Demonstrator Experimental) o vzletové hmotnosti asi 8 tun, jež se má vznést do vzduchu v roce 2011. Je možné, že Japonsko se rozhodne vyvinout stroj 5. generace na základě F‑22 nebo F‑35, podobně jako evolucí F‑16 vznikl bojový letoun Mitsubishi F‑2 s příznačnou přezdívkou „Viper‑Zero“.

Cesta k letadlové lodi
Nové typy zbraní vznikají i pro pozemní síly. Bylo rozhodnuto, že počet tanků Type 90 bude omezen na cca 280 kusů, neboť při ceně přes 10 milionů dolarů jde o zřejmě nejdražší tank světa. Bezesporu je to kvalitní zbraň, avšak vznikl ještě za studené války a neodpovídá požadavkům dneška. Japonsko tedy investuje do vývoje nového tanku MBT‑X, který má být představen snad už letos a do výzbroje má vstoupit po roce 2010. Ve vývoji je též nový transportér; firma Komatsu zakoupila licenci na švýcarské vozidlo Piranha IV a na jeho bázi chystá nový obrněnec, ideově poněkud příbuzný americkému typu Stryker.
Za skutečně obávanou sílu platí i japonské námořnictvo, často označované za nejlepší pobřežní loďstvo světa. Jeho sílu mají ještě zvýšit dva „vrtulníkové torpédoborce“ třídy DDH‑X; první z nich má být hotov v roce 2009. Japonsko nyní provozuje čtyři plavidla kategorie DDH, každé se třemi vrtulníky. Třída DDH‑X však už bude principiálně odlišná, protože bude mít průběžnou palubu a boční ostrůvek a ponese možná až 11 vrtulníků. Půjde tedy spíše o lehkou letadlovou loď, což po celé východní Asii nevyvolává právě příjemné pocity.
Není jisté, zda z paluby DDH‑X budou moci operovat i proudové letouny s kolmým startem; příliš překvapivé by to však nebylo. Lze předpokládat, že po dokončení plavidel třídy DDH‑X s plným výtlakem okolo 16 000 tun začne stavba skutečné letadlové lodi o výtlaku mezi 20 000 a 40 000 tunami pro letouny s krátkým či konvenčním startem. Jestliže chce Japonsko hrát roli vojenské velmoci, nemůže se spokojit jen s pobřežním loďstvem, jakkoli může být kvalitní. Z téhož důvodu Japonsko plánuje konstrukci ponorek s jaderným pohonem, což je také potřebný druh techniky pro operace ve světových oceánech.

Jaderné zbraně zatím ne
Ale ještě mnohem větší kontroverze než japonská letadlová loď vyvolává možnost, že by se tato země mohla rozhodnout pořídit si vlastní nukleární zbraně. Po severokorejském jaderném testu se tato alternativa velmi přiblížila. Japonská vláda oznámila, že vlastně neexistují právní překážky, které by takovému kroku bránily; pokud by japonské jaderné zbraně byly čistě obranného charakteru, neodporovaly by Článku 9 ústavy. Následovalo ještě jasnější sdělení, že Japonsko může vyrobit jaderné zbraně, ale zatím se k tomu nechystá.
Je to vůbec poprvé v historii, kdy Japonsko oficiálně přiznalo něco takového, ovšem zahraniční analytici na to upozorňují již řadu let. Americké ministerstvo zahraničí označilo Japonsko za „paranukleární stát“ s tím, že neexistuje žádná země, která by měla k získání jaderné zbraně blíž. Další analýza rezignovaně konstatovala, že Japonsko by mohlo vyrobit špičkovou jadernou zbraň do tří měsíců, aniž by to někdo zaznamenal. A především Korejci a Číňané dokonce tvrdí, že Japonsko už tajně produkuje komponenty, ze kterých může funkční jadernou hlavici smontovat během několika dnů. Podobné debaty se vedou také o japonských balistických střelách, protože existuje podezření, že Japonsko vyvíjí zbraně na bázi kosmických nosných raket. Pravdou je, že výkonné nosné rakety jako J‑1 nebo M‑5 by se daly bez problémů změnit na mezikontinentální balistické střely s více hlavicemi a doletem přes 10 000 km.
Někdejší premiér Jasushiro Nakasone, který dnes vede japonský Institut pro studia mezinárodní politiky, několikrát řekl, že Japonsko by mělo seriózně zvažovat získání nukleárních zbraní. Tytéž názory dříve vyjadřovali někteří členové současné vlády včetně premiéra Abeho. Ten sice svou rétoriku poněkud zmírnil, ale stále tvrdí, že Japonsko má na jaderné zbraně stejné právo jako kdokoliv jiný. Je asi celkem pochopitelné, že krize kolem nukleárního programu KLDR působí na Japonce jako argument pro získání jaderné odstrašující síly, ale stabilitě v regionu by takové řešení zřejmě příliš neprospělo.
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