Japonsko:
Aktivní sebeobrana země vycházejícího slunce

V prosinci 2010 se veřejnost mohla seznámit s novou japonskou obrannou strategií, v níž jsou obsaženy mj. věty o aktivnějším zapojení Japonska do mezinárodního bezpečnostního systému či o provádění zahraničních operací. Tyto zdánlivě překvapující formulace jsou ve skutečnosti jen formálním potvrzením faktického procesu, který probíhá už řadu let a který postupně mění „pacifistické“ Japonsko v nespornou vojenskou velmoc.

Japonci bývají občas označováni za „asijské Němce“. Takové přirovnání je samozřejmě velmi zjednodušující, přesto však lze najít skutečně zajímavé množství podobností. Oba národy jsou mezi svými sousedy předmětem skrytého obdivu pro svou příslovečnou pracovitost, pečlivost, loajalitu a pragmatismus, avšak zároveň nejsou z historických důvodů právě oblíbené. Oba ve svých dějinách prodělaly období bouřlivého rozvoje, reforem a modernizací, kterým se ovšem postavil do cesty nedostatek surovin a trhů. Výsledkem byla agresivní expanze, doprovázená i řadou válečných zločinů. Po drtivé porážce ve II. světové válce byl v obou zemích vybudován vzorový demokratický systém a začala éra ekonomického rozkvětu, jenž Německo i Japonsko znovu dostal mezi světové velmoci. Vznikly i moderní ozbrojené síly, jež ale sázely výhradně na „neofenzivní“ obranu a na podporu USA. Toto pojetí se však zásadně mění, protože dnešní svět vyžaduje jiný, aktivnější přístup k zajištění bezpečnosti.

Konsensus obranné politiky
Japonsko v historii prokázalo pozoruhodnou schopnost adaptace a flexibility, což vyniká např. ve srovnání s Čínou, jež jevila spíše tendence k izolaci a byla oslabována i vnitřní nejednotou. Naopak japonskou politickou kulturu charakterizuje snaha nacházet širší konsensus, což se dá pozorovat i v bezpečnostní a obranné politice. V období studené války ji definoval konsensus, který je známý jako Yoshidova doktrína (podle poválečného premiéra Shigeru Yoshidy). Před Japonskem ležely prakticky dvě základní otázky: 1. Je vojenská síla přijatelná jako prostředek řešení mezinárodních sporů? 2. Je třeba co nejtěsnější spojenectví s USA? Yoshidova doktrína na první z otázek odpovídala záporně, ale na druhou kladně. Usilovala o návrat Japonska mezi světové mocnosti, avšak pouze ekonomickými a diplomatickými nástroji (což se jí, objektivně vzato, povedlo). Právním základem tohoto přístupu je pověstný Článek 9 japonské ústavy, kde se (mj.) uvádí: „Japonský lid navždy odmítá válku jako suverénní právo národa a hrozbu nebo použití síly jako prostředku k řešení mezinárodních sporů. Pozemní, námořní či vzdušné síly a jiný válečný potenciál proto nikdy nebudou udržovány.“ Vývoj obranné politiky lze prakticky chápat jako změny interpretace tohoto textu. Od úplného odmítnutí zbrojení se již v roce 1950 přešlo k vytvoření domobrany (Národní policejní zálohy) a od roku 1954 fungují Sebeobranné síly (Self-Defense Force), které zákon zakotvuje jako co nejmenší ozbrojené síly nezbytné pro zvládání „vnějších hrozeb“ a různých katastrof. Role JSDF se tedy zpočátku omezila pouze na ochranu ostrovů před invazí, a to formou odstrašení, resp. principem „neofenzivní obrany“ (tj. s velice limitovanou schopností „projekce síly“). Toto pojetí se ovšem začalo pozvolna měnit, což souviselo i s faktem, že proti zastáncům Yoshidovy doktríny (kteří v zásadě představovali „mainstream“ japonské pravice a středu) vždycky existovala silná opoziční menšina těch, kdo tvrdili, že Japonsko má být „normální národ“, což znamenalo, že na obě zmíněné otázky by se mělo odpovídat kladně. Zbylé dvě kombinace odpovědí, tj. použití síly bez spojenectví s USA (autonomisté, pravicoví nacionalisté) a odmítnutí obojího (pacifistická levice) nikdy nezískaly silnější význam a zůstávají na krajích politického spektra.

Nové výzvy, nové odpovědi
Naopak ona nejprve opoziční menšina („anti-mainstream“) získávala stále větší podporu. Svět se po studené válce začal podstatně měnit a před japonskou bezpečnostní politikou se objevily nové problémy. Sovětský svaz zanikl, avšak Čína zahájila rychlý vzestup, rozpoutala se téměř permanentní krize na Korejském poloostrově, začala válka proti terorismu, znovu se rozbujelo pirátství, propukly četné vnitrostátní konflikty. Ukázalo se, že Japonsko je možná zranitelnější než za studené války a že Yoshidova doktrína zkrátka nemůže poskytnout adekvátní odpověď. Navíc Japonsko vstoupilo do éry ekonomického útlumu, která však paradoxně zmírnila potíže ve vztazích s USA, jež Japonsko obviňovaly (stejně jako dnes Čínu) z neférových obchodních praktik. Do formulace obranné politiky každopádně stále výrazněji zasahovali ti, kdo obhajují aktivnější zapojení Japonska do systému mezinárodní bezpečnosti, a to včetně vysílání vojáků do zahraničí. Příslušníci JSDF se proto zapojili do mírových operací OSN (mj. v Kambodži či Mozambiku), v období 2004–2006 působili při rekonstrukci Iráku a v současnosti se podílejí i na hlídkování u Somálska. V Džibuti dokonce Japonsko začalo budovat svoji první zahraniční základnu od druhé světové války. Většina zmíněných misí (přes převážně nebojový charakter) sice vyvolala na domácí politické scéně velké kontroverze, ale přesto je jasné, že se konsensus v japonské obranné politice proměnil. „Nový mainstream“ již vytvářejí ti, kdo na obě zmíněné otázky odpovídají kladně. Převahu názoru, že Japonsko by mělo jednat jako „normální národ“ (tedy včetně práva použít v krajní situaci sílu), v roce 2007 i formálně potvrdilo přejmenování Japonské obranné agentury na plnohodnotné Ministerstvo obrany; v prosinci loňského roku se toto pojetí projevilo i v nové obranné strategii. Ta jasně mluví o „dynamických schopnostech“ a klade důraz na mobilitu a rychlou reakci JSDF. Otevřeně označuje vojenské posilování Číny za hrozbu a varuje před KLDR. Konstatuje, že „čistá“ sebeobrana nestačí a že je nutné aktivní nasazení v zahraničí. Volá po těsné spolupráci nejen s USA, ale také s jinými zeměmi, jež čelí podobným výzvám, zejména s Jižní Koreou a Austrálií.

Průmysl v začarovaném kruhu
Pro proměnu japonské bezpečnostní politiky v posledních letech je ostatně příznačné, že hledá zahraniční spojence. Japonsko tiše, ale významně posílilo spolupráci mj. s Jižní Koreou, Indií, Tchaj-wanem a některými zeměmi jihovýchodní Asie. Jejich vztahy sice mají daleko ke vzoru přátelství a jsou zatížené historickými křivdami, avšak nejistota v podobě sílící Číny je zřejmě nutí, aby neblahé dědictví odsunuly stranou. Kvůli absolutní závislosti na námořním obchodu, resp. dodávkách surovin má totiž Japonsko eminentní strategický zájem na zachování faktické samostatnosti Tchaj-wanu (odkud se dají v podstatě ovládat všechny hlavní námořní obchodní trasy, jež jsou pro Japonsko důležité) a stabilitě jihovýchodní Asie (kvůli Moluckému průlivu, kudy proplouvají tankery s ropou ze Středního východu). Dalším projevem změn je fakt, že se stále více hovoří o zrušení zákazu exportu zbraní, který je také výsledkem interpretace Článku 9 ústavy. Japonský zbrojní průmysl (tvořený známými firmami, jako je Mitsubishi, Kawasaki, Toshiba nebo Ishikawajima-Harima) může zajistit prakticky kompletní spektrum techniky (od ručních zbraní po letadlové lodě) na úrovni světové špičky, avšak zákaz vývozu zákonitě vede k vysokým nákladům na vývoj i výrobu. Zákaz je už nyní občas „obcházen“ tím způsobem, že japonské značky působí coby subdodavatelé součástek (nejvíce pro USA) nebo že se japonská vojenská technika exportuje jako „víceúčelová“ a „bezpečnostní“. Japonsko už se navíc podílí na americkém projektu protiraketové obrany, resp. na vývoji nových verzí řízené rakety SM-3 (viz ATM 11/2009), což logicky přinese nutnost tyto střely vyvážet. Konec zákazu je nejspíše jen otázka několika let a dá se očekávat, že Japonsko pak získá silnou pozici hlavně v oborech válečných lodí, ponorek či obrněných vozidel.

Japan Ground Self-Defense Force
Pozemní armáda Japonska čítá celkem devět divizí (osm mechanizovaných a jednu obrněnou) a sedmnáct brigád (a to jednu kombinovanou, pět mechanizovaných, jednu výsadkovou, jednu dělostřeleckou, čtyři ženijní, jednu vrtulníkovou, dvě výcvikové a dvě protivzdušné). Obrněné jednotky disponují 320 moderními tanky Type 90 a 560 staršími Type 74, které by měl ovšem brzy začít nahrazovat supermoderní Type 10 (více v ATM 6/2008). Japonsko vlastní okolo 70 bojových vozidel pěchoty Type 89, přibližně 780 obrněných transportérů (a to pásových Type 73 a kolových Type 82 a Type 96), okolo stovky šestikolových průzkumných vozidel Type 87 a přes 1600 obrněných automobilů Komatsu LAV. Dělostřelectvo japonské armády dnes tvoří kolem 130 pásových houfnic ráže 155 mm (Type 75 a nové Type 99), dalších 80 ráže 203 mm (M110A2), 420 tažených houfnic FH-70 kalibru 155 mm, stovka 227mm raketometů MLRS a víc než tisícovka minometů ráží 81, 107 a 120 mm. Protitankovou obranu zajišťuje kolem 630 kompletů těžkých protitankových raket Jyu-MAT a Chu-MAT, tisícovka přenosných LMAT a k tomu 2740 bezzákluzových děl. Protivzdušnou obranu tvoří zhruba 360 mobilních kompletů Kin-SAM (blízká obrana), Tan-SAM (dolet 10 km), MIM-23B I-HAWK (24 km) a Chu-SAM (50 km), asi 380 přenosných střel FIM-92A Stinger a Kin-SAM a šedesát protiletadlových děl kalibru 35 mm (z nich 50 samohybných). Pozemní armáda odpovídá i za ochranu pobřeží, pro niž slouží sto odpalovacích zařízení protilodních střel Type 88 (dostřel 150–200 km) a několik desítek zařízení pro lehké „proti-výsadkové“ rakety Type 96 (řízení po optickém kabelu, dolet 10 km). Armádní letectvo provozuje přes čtyři stovky vrtulníků, z nichž přibližně polovina má útočné nebo průzkumné role (10 AH-64 Apache, 70 AH-1S Cobra, 100 domácích OH-1 Ninja a 20 lehkých OH-6J); z víceúčelových a dopravních helikoptér se dá uvést padesát CH-47J/JA Chinook, třicet UH-60JA Black Hawk a 140 UH-1J Iroquois.

Japan Air Self-Defense Force
Bojovou sílu japonského letectva tvoří 150 těžkých stíhačů F-15J/DJ Eagle, 50 lehčích letadel Mitsubishi F-2 (což je komplexní evoluce F-16) a 40 starších modernizovaných letounů F-4EJ Phantom II. Posledně uvedené už však naléhavě potřebují náhradu a Japonci by rádi získali do výzbroje letouny 4,5. či 5. generace. Američané dnes nabízejí typy F-15FX, F/A-18/E/F Super Hornet a F-35 Lightning II. Nejpravděpodobnější se zdá F-35, ale není tajemstvím, že Japonci velmi usilovali o typ F-22 Raptor. Po odhalení čínského stroje J-20 se začíná mluvit o tom, že Tokio svoje úsilí dosáhnout nákupu F-22 obnoví. Jinou alternativou je vývoj vlastního stíhače 5. generace, snad na bázi programu ATD-X Shinshin, který nyní existuje jako maketa. Institut TRDI (Technical Research and Development Institute), který se zabývá obranným výzkumem a vývojem, pracuje i na bezpilotních bojových strojích a specifikacích stíhače 6. generace. Pro včasnou výstrahu a vzdušnou kontrolu JASDF používá čtyři letadla E-767 Kami a deset strojů E-2C Hawkeye; leteckou dopravu zajišťuje hlavně deset taktických C-130H Hercules a dvacet domácích C-1 a k tankování za letu slouží čtyři KC-767J. Testy nyní prodělává nový dopravní stroj XC-2 s nosností okolo 30 tun (více v ATM 4/2010). Pro výcvik se užívá 170 proudových letadel Kawasaki T-4 a čtyřicet turbovrtulových Fuji T-7. Letectvo se stará také o vyhledávací a záchranné úkoly, pro které provozuje dvacet letounů U-125A Peace Krypton a 40 helikoptér UH-60J Black Hawk. Mezi zadání vzdušných sil spadá i protiletadlová a protiraketová obrana japonského území. Tu zabezpečuje přes čtyřicet baterií raket MIM-104 Patriot (včetně nových PAC-3) a menší počet raket Tan-SAM, Kin-SAM a protiletadlových kanonů. Vzdušný prostor Japonska sleduje 28 vojenských radarových stanic.

Japan Maritime Self-Defense Force
Na japonském námořnictvu lze patrně nejlépe ilustrovat změny obranné politiky. JMSDF bylo vybudováno jako loďstvo pro ochranu pobřeží s důrazem na protiponorkovou a protivzdušnou obranu, ale dnes už disponuje první lehkou letadlovou lodí Hyuga (jež nese poněkud úsměvné oficiální jméno „vrtulníkový torpédoborec“; viz ATM 12/2009) a třemi velkými výsadkovými loděmi třídy Oosumi. Druhá letadlová loď nazvaná Ise má vstoupit do služby v roce 2012 a už se plánují nejméně další dvě, které patrně budou o něco větší a schopné poskytnout základnu i strojům s kolmým vzletem F-35B. Hlavní ničivou sílu JMSDF ovšem znamená druhá největší flotila torpédoborců na světě se čtyřmi desítkami lodí (přibližně stejně mají dohromady Rusko a Čína, ale jejich lodě jsou v průměru starší). „Klenot“ jistě tvoří čtyři plavidla třídy Kongou a dvě lodě vylepšené třídy Atago. Byly odvozeny z americké třídy Arleigh Burke, nesou systém Aegis, protiletadlové rakety SM-2MR a nově též protiraketové SM-3. Japonci navíc provozují dva raketové torpédoborce třídy Hatakaze, tři velké protiponorkové lodě tříd Shirane a Haruna (každá nese na palubě tři vrtulníky) a celkem třicet univerzálních torpédoborců tříd Takanami, Murasame, Asagiri a Hatsuyuki. Fregat v západním smyslu vlastní Japonsko jenom šest (třída Abukuma). Vedle protivzdušných střel rodin Standard, Sea Sparrow a ESSM užívají japonská plavidla protilodní střely Harpoon a domácí SSM-1B čili Type 90 (dolet až 200 km). Pobřežní hlídkování provádí šest raketových člunů třídy Hayabusa a polovojenská Pobřežní stráž, která vlastní přes 340 hlídkových lodí. Flotila ponorek sestává ze šestnácti špičkových jednotek tříd Harushio, Oyashio a Soryu; všechny mohou odpalovat střely Harpoon, posledně uvedené mají také pohon nezávislý na vzduchu (Stirlingův motor). Námořní letectvo čítá mj. 80 strojů P-3C Orion (které má vystřídat domácí P-1), 90 protiponorkových vrtulníků SH-60J/K a 30 letounů King Air různých verzí. Možná lze dodat, že vysoce nároční Američané považují v námořním boji za sobě rovné jen dva národy, a to Brity a Japonce.

Nukleární moc a odpovědnost
V japonské politice se už řadu let otevřeně ozývají hlasy, že Japonsko by mělo seriózně zvážit získání vlastních nukleárních odstrašujících kapacit pro případ, že by USA (ať už z jakéhokoli důvodu) přestaly Japonsko chránit svým „deštníkem“. Nová strategie sice hovoří o věrohodné schopnosti odstrašování, ale výhradně ve spolupráci s USA. Odborníci se nicméně shodují, že Japonsko je „kvazi-nukleární“ stát, který by dokázal během několika měsíců vytvořit rozsáhlý arzenál špičkových jaderných zbraní. Nemálo expertů také soudí, že Japonci už v tomto směru provedli veškeré teoretické práce, a někdy dokonce zazní názor, že si komponenty pro jaderné hlavice vyrobili, jen je nemají smontované. Japonsko již oficiálně deklarovalo, že má kapacity pro zhotovení atomových zbraní, ale „zatím“ to nemá v úmyslu. Podobná situace existuje také v oblasti balistických raket; Japonsko má vyspělý kosmický program a řadu moderních nosičů (díky kterým jsou na oběžné dráze nejméně čtyři de facto vojenské průzkumné družice), jež se mohou stát technickým základem pro balistické rakety středního i mezikontinentálního doletu. Řada zemí ve východní Asii sleduje vzrůst japonské vojenské moci s jistými obavami; ostatně i Ameriku zasáhla v 90. letech vlna proti-japonských nálad, podpořených romány i odbornými texty, které předpovídaly válku USA a remilitarizovaného Japonska o kontrolu Pacifiku. Doba se ale hodně změnila, a to především kvůli faktoru Číny, jejíž vojenský vzestup považuje stále více států za vážnější problém než teoretické ambice Japonska. USA řadí Japonsko mezi svoje nejdůležitější spojence vůbec a vítají, že se vzrůstem vojenské moci roste i jeho ochota převzít díl odpovědnosti za bezpečnost světa. Diskuse o jaderných zbraních vlastně nepřímo dokazují, že Japonci si svou novou roli velmi dobře uvědomují.
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Ozbrojené síly Japonska
Vojenské síly – aktivní služba
230 300
Vojenské síly – záložníci
41 600
Polovojenské síly – aktivní služba
12 250
Pozemní síly
Aktivní služba
138 400
Záložníci
40 000
Hlavní bojové tanky
880
Další těžká obrněná vozidla
950
Dělostřelecké systémy
1880
Protivzdušné systémy
800
Letouny a vrtulníky
433
Vzdušné síly
Aktivní služba
43 760
Záložníci
700
Bojové letouny
260
Podpůrné letouny
329
Vrtulníky
52
Protivzdušné systémy
208
Námořní síly
Aktivní služba
42 400
Záložníci
900
Ponorky
16
Velké hladinové bojové lodě
48
Pobřežní a minové lodě
35
Podpůrná plavidla
76
Letouny a vrtulníky
292
Polovojenské síly
Pobřežní stráž – aktivní služba
12 250
Pobřežní stráž – plavidla
422
Pobřežní stráž – letouny a vrtulníky
71
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