Japonsko:
Staronová mocnost Východu

Mezi místa dlouhodobého napětí patří i východní Asie, kde budí znepokojení mj. ambice Číny. Těm se snaží vzdorovat zejména Japonsko, které je sice pořád vázáno proslavenou „mírovou ústavou“, ale přesto dokázalo vybudovat špičkové ozbrojené síly, díky nimž se dnes může řadit mezi hlavní vojenské mocnosti světa.

Pozice Japonska ve východní Asii se dá s jistou mírou zjednodušení přirovnat k té, jakou dnes má v Evropě Německo. Většina asijských národů dodnes chová vůči Japoncům podezření, jež mnohdy přechází do více či méně skrytého nepřátelství, což zákonitě pramení z toho, jak se za druhé světové války japonští agresoři chovali v okupovaných zemích. Tato antipatie však nyní zřetelně slábne a stále více států začíná s Japonskem pragmaticky spolupracovat i ve vojenské sféře. Důvodem je stále agresivnější chování Číny, jež je nyní většinou vnímáno jako vážnější zdroj hrozeb než případné velmocenské choutky Tokia.

Historický exkurs a vznik JSDF
Jen málo států světa má tak bohatou, složitou a kontroverzní vojenskou historii jako Japonsko. Dlouhá staletí feudální éry ovšem tento článek neumožňuje rozebírat, a proto se přesuneme na počátek 20. století, kdy se ukázaly výsledky předchozí éry prudké modernizace země. Japonci v roce 1905 překvapivě zvítězili v rusko-japonské válce a zařadili se mezi nejmocnější národy světa, a to jako jediní Asiaté. Proto také sehráli významnou, přestože v Evropě pořád poměrně málo známou roli v první světové válce, jíž se účastnili na straně Dohody. Podobně jako Itálie však bylo Japonsko značně nespokojeno se zisky, které z tohoto konfliktu plynuly, a tudíž tam začali sbírat podporu nacionalisté, podle nichž mělo císařství expandovat vojensky. Příležitost k tomu nabízel fakt, že japonská vojska okupovala část severní Číny. V roce 1931 pak armáda obsadila Mandžusko a o šest let později zahájila plnohodnotnou válku proti Číně. Je sice třeba poznamenat, že japonská armáda jednala do značné míry coby samostatný aktér a nepodléhala tak úplně kontrole politiků, ale i politická scéna země se postupně měnila a Japonsko se více a více podobalo fašistické Itálii a nacistickému Německu. S nimi pak utvořilo spojenectví, které se poté stalo nechvalně známým jako Osa. Angažmá Japonska ve druhé světové válce, agrese, hrůzné zločiny a finále v podobě shození jaderných pum a zničení vojsk v Mandžusku jsou již dobře známá témata, a tudíž přeskočíme až do éry po válce. Stejně jako v případě Německa se předpokládalo, že Japonsko zůstane úplně bez armády, avšak sovětská a čínská hrozba si záhy vynutily změnu záměrů. V roce 1950 vznikly tzv. Národní policejní zálohy, vlastně lehké pěší síly v počtu 75 000 mužů, ze kterých se za čtyři roky vytvořily tzv. Japonské sebeobranné síly (Japan Self-Defense Force, JSDF) se složkou pozemní (JGSDF), leteckou (JASDF) a námořní (JMSDF). Začala se psát nová kapitola japonské vojenské historie, která dnes dospěla do fáze, o níž se už zcela otevřeně hovoří jako o remilitarizaci země.

Domácí zbrojovky a růst ambicí
Na počátku byly JSDF dosti slabé, ale prudký růst japonské ekonomiky postupně vedl k jejich posilování. Nová japonská ústava prakticky zapovídala účast ve válce, a tudíž se země striktně řídila doktrínou tzv. neofenzivní obrany, kvůli čemuž si pořízení některých druhů zbraní zcela zakázala. S expanzí japonského strojírenství ale rostly i vojenské kapacity a dosud si málokdo mimo Japonsko uvědomuje, že slavné značky jako Mitsubishi, Toshiba, Fuji a Komatsu jsou i důležitými zbrojovkami. Páteří japonské obranné politiky se stala aliance s USA, které udržují na japonském území několik základen a jsou také hlavními dodavateli techniky, avšak Japonci už v mnoha oborech dosáhli plné samostatnosti. Přesto se ovšem dlouho chovali „nenápadně“, aby nedráždili další země v regionu, které na Japonsko tradičně hledí s podezřením, jež u řady z nich hraničí se skrytým nepřátelstvím. Po skončení studené války se však japonská obranná, bezpečnostní a koneckonců také zahraniční politika začala pomalu měnit. Japonsko jako jasná ekonomická velmoc cítilo stále naléhavější potřebu chránit svoje zájmy, což logicky přineslo i debaty o úloze ozbrojených sil. Sílily hlasy, že se Japonsko má konečně začít zase chovat jako „normální země“, tzn. počítat i s nasazením JSDF v zahraničí. Od roku 1992 se tedy Japonsko účastní misí OSN a v roce 2004 vyslalo vojáky do Iráku. Velké změny přišly v roce 2006, kdy se premiérem stal Šinzó Abe, který s dvouletou přestávkou vykonává funkci dosud a zjevně si předsevzal, že Japonsko hodně promění. Jedním z projevů se stal fakt, že se Japonská obranná agentura (JDA) v roce 2007 změnila v plnohodnotné ministerstvo. Sílí také debaty o změně či nové interpretaci ústavy nebo o přejmenování JSDF, zatímco ve faktické rovině lze pozorovat cílevědomé budování kapacit pro vojenské působení v zahraničí.

Tanky, další obrněnce a rakety
Páteř JGSDF tvoří manévrové síly, které zahrnují obrněnou divizi, tři mechanizované divize a pět divizí pěchoty, které doplňuje řada samostatných brigád, skupina zvláštních sil a množství podpůrných útvarů. Hlavní typ dlouhé služební zbraně tvoří 5,56mm útočná puška Howa Typ 89 a dále se používají mj. různé kulomety značky Sumitomo a krátké zbraně značky Minebea. Do výbavy obrněných sil náleží především tanky tří typů, a to kolem 340 kusů Typ 90, necelé tři stovky vyřazovaných Typ 74 a zatím cca padesát nových Typ 10. Toto vozidlo se dnes řadí mezi vůbec nejvyspělejší tanky světa. Japonsko navíc vlastní 110 šestikolových průzkumných vozidel Typ 87, 68 pásových bojových vozidel pěchoty Typ 89 a téměř osm stovek obrněných transportérů. Ty zahrnují 226 kusů pásových Typ 73, 205 kolových Typ 82 a přes 360 nových osmikolových vozidel Typ 96. Většinu pásových obrněnců vyrábí značka Mitsubishi, zatímco ty kolové pocházejí převážně od firmy Komatsu. Ta dodává i lehké obrněné automobily LAV, jichž JGSDF provozují už přes 1800 exemplářů. Základ hlavňového dělostřelectva představují 155mm samohybné houfnice Typ 99, dosluhují starší americké M110A2 ráže 203 mm a vedle toho se užívají tažené 155mm zbraně FH-70. Dělostřelci vlastní též stovku raketometů MLRS kalibru 227 mm a víc než 1100 minometů, které kromě 24 samohybných Typ 96 ráže 120 mm zahrnují tažené zbraně ráže 120 a 81 mm. Pro ničení tanků slouží několik typů řízených raket, a sice Typ 79 Jyu-MAT, Typ 87 Chu-MAT a Typ 01 LMAT, a dále bezzákluzové zbraně Carl Gustaf či 89mm bezzákluzová děla. Protivzdušná obrana vojsk používá samohybné komplexy Typ 03 Chu-SAM, Typ 11 Tan-SAM a Typ 93 Kin-SAM, přenosné střely Typ 90 Kei-SAM a starší americké systémy Improved HAWK, vedle nichž jsou v provozu též samohybné kanony Typ 87 kalibru 35 mm. Vrtulníkové jednotky používají bitevní stroje AH-1S Cobra a AH-64D Apache, průzkumné OH-1 Ninja a OH-6D, transportní CH-47 Chinook, UH-60 Black Hawk a H225 Super Puma a lehké Bell 205 a Enstrom TH-480B.

Spektrum vzdušných schopností
Do sestavy JGSDF patří i několik lehkých letadel s pevným křídlem, avšak hlavního uživatele letounů pochopitelně představuje japonské letectvo. Nejpočetnějším bojovým typem je stíhací F-15J Eagle, zavedený v asi dvou stovkách kusů, a následuje cca stovka strojů Mitsubishi F-2, což je kompletně přepracovaný japonský derivát F-16. Dosluhuje ještě zhruba 55 strojů F-4EJ Phantom II (a k tomu 17 průzkumných RF-4EJ), za které se však již hledá náhrada. Dále létají tři letadla pro elektronický boj Kawasaki EC-1 a YS-110EA, čtyři průzkumné YS-110EB a 26 pátracích a záchranných letounů U-125A Peace Krypton. O včasnou výstrahu a vzdušné řízení se stará především čtveřice letounů E-767, mnohdy řazených mezi nejvýkonnější stroje ve své kategorii, a dále 13 letadel E-2C Hawkeye. Tankování paliva za letu zabezpečují čtyři letouny KC-767J, zatímco páteř dopravního letectva tvoří 15 taktických letounů C-130H Hercules. Ty doplňuje celkem 47 štábních a VIP letadel, především Beech 400, Gulfstream IV a YS-11, ale vůbec největšími stroji s označením JASDF jsou dva Boeing 747-400. Základní pilotní výcvik probíhá na vrtulových strojích Fuji T-7, po kterých letci přecházejí na tryskové Kawasaki T-4. Provozuje se i 31 pátracích vrtulníků UH-60J Black Hawk a 15 transportních vrtulníků CH-47 Chinook. Letecký park JASDF nedávno obohatil první nový přepravní letoun Kawasaki C-2 a přibude i mnoho nových typů, mj. stíhačky F-35 Lightning II, radarové stroje E-2D Advanced Hawkeye, dopravní Boeing 777 či bezpilotní stroje RQ-4 Global Hawk a Fuji TACOM. Testy zahájil demonstrátor stíhačky 5. generace Mitsubishi X-2 Shinshin. Navíc JASDF zabezpečují protivzdušnou obranu státu, k čemuž slouží zejména raketové komplexy MIM-104D/F Patriot a Typ 81 Tan-SAM a tažené 20mm kanony M167 Vulcan.

Loďstvo pod japonskou vlajkou
Japonské námořnictvo bylo vybudováno především pro obranu pobřeží, v současnosti však již má rozsáhlé oceánské kapacity. To prokazuje především trojice „vrtulníkových torpédoborců“ tříd Hyuga a Izumo, což jsou de facto lehké letadlové lodě. Zatím slouží pro protiponorkové a výsadkové helikoptéry, ale patrně mají daleko širší možnosti. Japonsko dále provozuje celkem 35 raketových torpédoborců, a sice dva třídy Atago, osm třídy Asagiri, čtyři třídy Akizuki, pět třídy Takanami, devět třídy Murasame, dva třídy Hatakaze, čtyři třídy Kongo a konečně jeden třídy Shirane. Plavidla tříd Kongo a Atago disponují známým radarovým a řídicím kompletem Aegis a všechny jmenované lodě nesou široký arzenál řízených raket, jenž zahrnuje protilodní střely Harpoon a SSM-1B, protivzdušné ESSM a SM-2 MR či protiponorkové ASROC. Často se uvádí, že JMSDF představuje nejlepší loďstvo pro obranu pobřeží na světě a celkově druhé nejvýkonnější námořnictvo světa po US Navy, na čemž mají torpédoborce rozhodující podíl, i když samozřejmě nejsou jediné. Japonci provozují rovněž devět fregat Hatsuyuki a Abukuma, šest raketových člunů třídy Hayabusa a celkem 27 minolovek. Pro obojživelné výsadky slouží trojice velkých plavidel třídy Osumi a osm menších vyloďovacích člunů. Nelze také vynechat japonské ponorky, neboť i ty nesporně náleží na světovou špičku. Podmořskou flotilu JMSDF dnes vytváří šest nejmodernějších ponorek třídy Soryu (vybavených i pohonem nezávislým na vzduchu) a 12 starších ponorek tříd Oyashio a Harushio. Do sestavy JMSDF patří též rozsáhlé námořní letectvo, jež zahrnuje mj. 80 protiponorkových letounů P-1 a P-3C Orion, průzkumné stroje EP-3C v počtu pěti kusů a šest hydroplánů US-1A a US-2. Dále používá 28 přepravních a 30 cvičných letounů, 85 protiponorkových helikoptér SH-60 Seahawk a také další vrtulníky, mj. MH-53 Sea Dragon, MCH-101 Merlin či TH-135. S námořnictvem těsně spolupracuje též Pobřežní stráž s množstvím hlídkových plavidel a letadel.

Vývoz a mezinárodní kooperace
Seznam typů techniky JSDF dokazuje zejména postupný pokles významu zahraniční výzbroje a její nahrazování domácími produkty. S tím však dlouho kontrastoval fakt, že Japonsko svoje zbraně neexportovalo, což bylo opět důsledkem interpretace „mírové ústavy“. Tento zákaz ale za vlády premiéra Abeho prodělal několik revizí, z nichž ta poslední (z dubna 2014) znamená, že zákaz fakticky skončil a Japonsko vstupuje na mezinárodní zbrojní trh. Už v minulosti byla vojenská technika z Japonska de facto exportována jako „bezpečnostní“ či „univerzální“, nyní se ale otevřely možnosti pro plnohodnotný vývoz takřka čehokoli. A rozhodně se nezdá, že by Japonsko mělo nouzi o zákazníky, jelikož už vede jednání s řadou států, mezi které patří např. Indie, Austrálie nebo Filipíny. Uvolnění onoho zákazu však není motivováno jen finančně, ale také (nebo spíše zejména) obavami z ambicí Číny, které ostatně stále více znepokojují většinu zemí východní a jihovýchodní Asie a Pacifiku. Také proto lze pozorovat, jak tradiční antipatie vůči „Říši vycházejícího slunce“ pragmaticky ustupují do pozadí, a tak už s Japonskem začíná více spolupracovat třeba i Jižní Korea, ačkoliv určitá podezřívavost zůstává. Faktor Číny však stojí i za dalšími aktivitami Japonska, k nimž se řadí též první stálá zahraniční základna JSDF. Nalézá se v Džibutsku a slouží zejména pro operace proti pirátství a dalším hrozbám u Afriky, jelikož funkčnost námořních dopravních tras mezi Afrikou a Asií znamená pro Japonce takřka existenční záležitost. Obavy o bezpečnost zdrojů surovin a trhů tedy zřejmě představují hlavní motiv rozvoje expedičních kapacit JSDF. V každém případě se dá konstatovat, že se Japonsko opravdu stává „normální zemí“, která disponuje kvalitními ozbrojenými silami a je připravena je nasadit, pokud se její národní zájmy ocitnou v ohrožení.
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Ozbrojené síly Japonského císařství
Celkem v aktivní službě
247 150
Celkem v domobraně
56 100
Pozemní síly (JGSDF)
V aktivní službě
151 000
Hlavní bojové tanky
688
Pěchotní obrněná vozidla
860
Dělostřelecké systémy
1790
Protivzdušné systémy
382
Bitevní vrtulníky
108
Ostatní vrtulníky a letouny
312
Vzdušné síly (JASDF)
V aktivní službě
47 100
Nadzvukové bojové letouny
348
Cvičné letouny
245
Ostatní letouny
129
Vrtulníky všeho druhu
46
Protivzdušné systémy
120
Námořní síly (JMSDF)
V aktivní službě
45 500
Dieselelektrické ponorky
18
Vrtulníkové lodě
3
Torpédoborce a fregaty
42
Hlídkové a pobřežní lodě
33
Výsadkové a pomocné lodě
39
Letouny a vrtulníky
211
Polovojenské síly (Pobřežní stráž)
V aktivní službě
12 650
Hlídkové a pomocné lodě
432
Vrtulníky a letouny
74

Japonský jaderný potenciál
Jako jediný stát na světě se Japonsko stalo cílem skutečného nukleárního útoku, takže se nelze divit, že řadu let stálo v čele hnutí za atomové odzbrojení. Odpor vůči jaderným zbraním sahal až tak daleko, že Japonci odmítali i kotvení amerických plavidel s nukleární výzbrojí ve svých přístavech. S tím trochu kontrastuje velmi rozsáhlý civilní jaderný program, protože Japonsko patří mezi hlavní proponenty mírového využití síly atomu. Díky tomu postupně získalo veliké zásoby štěpného materiálu a postupně se začalo spekulovat, že nakonec bude o jaderné zbraně usilovat. V Japonsku nyní opravdu existuje hlasitá menšina politiků i odborníků, která volá po vyrobení atomového odstrašujícího potenciálu. Oficiálně již zazněla prohlášení mj. ve smyslu, že Japonsko by nukleární zbraně dokázalo vyrobit, ale že to „zatím“ nemá v úmyslu, a také že by jejich vlastnictví neodporovalo japonské ústavě. Japonsko bývá velmi často považováno za tzv. paranukleární stát, což znamená, že by jaderné zbraně mohlo vyrobit velice rychle, možná v řádu měsíců. Dokonce lze občas (zpravidla v Číně a obou Korejích) narazit na tvrzení, že již zhotovilo komponenty, z nichž by dokázalo jaderné hlavice smontovat snad pouze v řádu dnů, pokud by se v regionu vytvořila kritická bezpečnostní situace. Jako nosiče by mohly posloužit především různé letouny či střely s plochou dráhou letu, ale vyspělost japonského vesmírného programu naznačuje, že by pro něj nejspíše nepředstavovalo zásadní problém vyrobit i arzenál balistických raket včetně zbraní mezikontinentálního doletu.
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