Slunce znovu vychází:
Japonsko jako staronová vojenská velmoc

Trvající napětí na Korejském poloostrově i asertivní politika Číny značně přispívají k tomu, že východní Asie patří mezi nejnebezpečnější oblasti světa. Tento stav logicky odráží i obranná a bezpečnostní politika Japonska, která v posledních letech prošla velikými změnami. Ty se však musejí potýkat se silnou kritikou doma i v zahraničí.

Prosinec 2017 byl bohatý na zprávy, které se týkaly japonské vojenské techniky. Oficiálně byl oznámen plán císařství koupit dvojici protiraketových systémů Aegis Ashore a média přinesla i informace, podle nichž si Japonsko hodlá pořídit rakety vzduch-země dlouhého dosahu, díky nimž bude mít schopnost udeřit na objekty v Severní Koreji. Kromě toho se zvažuje přestavba „vrtulníkových torpédoborců“ třídy Izumo tak, aby mohly nést také letouny s kolmým startem F-35B. Všechny tyto kroky dokonale zapadají do inovovaného rámce japonské bezpečnostní a obranné politiky, mezi jejíž hlavní cíle náleží jednak zajištění obranyschopnosti proti KLDR a jednak posílení pozice Tokia v teritoriálních sporech.

Rizikový region východní Asie
V č. 3/2011 byl publikován text, jenž nabízel mj. přehled výzbroje Japonských sebeobranných sil (Japan Self-Defense Forces, JSDF) a vývoj bezpečnostní a obranné politiky státu. Už tehdy se v regionu východní Asie velice výrazně projevovaly některé trendy, kvůli nimž se japonský přístup k obraně a bezpečnosti začal měnit. Tyto procesy v posledních letech ještě zesílily, jak prokazuje především asertivní postup a prudký rozvoj vojenského potenciálu Číny a již takřka permanentní krize na Korejském poloostrově. K tomu se připojilo i značné zhoršení situace na Středním Východě, kde probíhá několik válečných konfliktů a odkud pocházejí dodávky ropy, na kterých je Japonsko takřka životně závislé. Trvalý problém nadále představuje pirátství, jež pro ostrovní stát rovněž znamená vážnou hrozbu. V poslední době narůstá napětí i v Indickém oceánu, kde stále zřetelněji probíhá „přetlačování“ Indie a Číny, což by mohlo teoreticky mít i neblahé následky pro lodní přepravu. Základní zdroj neshod ve vztazích Tokia a Pekingu dnes tvoří souostroví Senkaku (čínsky Diaoyu) ve Východočínském moři, jež patří Japonsku, jenže nároky na něj si dělá i Tchaj-wan a Čína. Ta tam zatím nepřistoupila k jednostranným krokům ve stylu těch, o něž se snaží u dalších sporných souostroví v Jihočínském moři, nedá se ovšem vyloučit nějaký pokus o eskalaci tohoto sporu. Nepochybné ale je, že právě čínské kroky měly za následek zlepšení vztahů Japonska s dalšími asijskými zeměmi, které sice vůči Tokiu pořád cítí více či méně skrývané podezření (pochopitelně vycházející z následků historické japonské agrese), ale v současnosti jsou ochotné tyto resentimenty aspoň dočasně odložit a pragmaticky s Japonci spolupracovat v zájmu omezení čínské expanze.

Velké změny obranné politiky
Právě tato skutečnost reprezentuje jeden z hlavních argumentů, jimiž japonský předseda vlády Shinzo Abe zdůvodňuje svou dlouhodobou snahu upravit bezpečnostní a obrannou legislativu, aby Japonsko mohlo být aktivnější na mezinárodní scéně a efektivněji spolupracovat se svými partnery. Veřejnost je v názoru na tuto otázku dlouhodobě rozdělená, jenže Abeho strana LDP se v parlamentu těší pohodlné většině, a proto byly mezi roky 2014 a 2016 (nejdříve na úrovni vlády a poté i formou zákonů v parlamentu) přijaty zásadní změny, které v podstatě znamenají další velké kroky na cestě k tomu, čemu japonští zastánci této politiky říkají „normální země“. Podle jejich názoru totiž Japonsko pořád „normální“ není, protože si samo zakazuje užívat své ozbrojené síly k ochraně či prosazování svých zájmů. Poslední změny fakticky představují pro Japonsko možnost účastnit se kolektivní obrany, tj. nasadit JSDF k obraně a podpoře spojenců v situaci, že je ohrožena i bezpečnost Japonska a že spojenec o tuto pomoc požádá. Dříve bylo totiž legálně přípustné nasadit JSDF výlučně k obraně japonského území, avšak zastánci změn říkají, že Japonsko se takto chovalo vlastně „sobecky“, protože sice přijímalo pomoc ze strany spojenců (samozřejmě zejména USA), ale samo jim aktivní pomoc odpíralo. Lze říci, že JSDF nyní mají podstatně „volnější ruce“, jak ukazuje i scénář jednoho nedávného cvičení, při němž japonské F-15J fungovaly jako doprovod amerických B-1B při simulovaném úderu na KLDR, což dříve nebylo možné. Kritici sice namítají, že nové zákony jsou protiústavní, resp. odporují známému Článku 9 japonské ústavy (což je onen „zákaz válčit“), ale Abe již dal najevo, že do roku 2020 chce prosadit i změny ústavy. JSDF by se tak mohly stát standardními ozbrojenými silami a Japonsko by se zařadilo mezi „normální země“.

Vstup i na světový zbrojní trh
Rok 2014 přinesl ještě jednu důležitou změnu, a to faktický konec zákazu exportu zbraní, jenž v Japonsku existoval od obnovení zbrojního průmyslu v 60. letech. Faktem je, že Japonsko již dříve vojenskou techniku prodávalo, a to buďto v rámci zahraniční pomoci coby „univerzální“ a „bezpečnostní“ (což se týkalo mj. hlídkových plavidel či lehkých helikoptér), nebo formálně jako „šrot“ (takto dodalo mj. stíhačky F-104 Starfighter na Tchaj-wan). Zákaz vývozu nejprve prošel revizemi, aby Japonsko mohlo působit jako dodavatel součástí pro některé mezinárodní programy (hlavně stíhač F-35 a protiraketovou střelu SM-3), a v roce 2014 přišla změna, která znamená v podstatě konec zákazu. Nové směrnice říkají, že Japonsko může dodávat zbraně do států, jejichž činnost přispívá ke světovému míru a je v souladu se zájmy Japonska. Není třeba zdůrazňovat, že tato definice pojme takřka cokoli, dá se však očekávat, že Tokio bude v tomto smyslu velmi opatrné. Mezi hlavní zákazníky budou pravděpodobně patřit státy, do kterých se japonská technika dostala už dříve, mj. Filipíny, Indonésie, Thajsko či Tchaj-wan. Japonsko si hodně slibovalo od Austrálie, kde byly jeho ponorky (zdánlivými) favority výběrového řízení, ovšem zakázku nakonec získala Francie. Již několik let se vedou jednání o prodeji hydroplánů US-2 do Indie, dohoda však dosud nebyla uzavřena. Japonsko by rovněž rádo exportovalo své dopravní letouny C-2 či protiponorkové stroje P-1. Také byly podepsány dohody o společném vývoji techniky, takže Japonsko již kooperuje s Velkou Británií na nové střele vzduch-vzduch JNAAM (v podstatě půjde o derivát rakety Meteor s japonským radarem), zatímco s Francií je realizován program odminovacích ponorek bez posádky.

Reorganizace pozemních vojsk
Změny se pochopitelně dotýkají také struktury i vybavení samotných JSDF. Zřejmě nejvíce se nový přístup k obraně a bezpečnosti projevuje v pozemních silách, které procházejí kompletní reorganizací. Zatím je tvořilo osm divizí (a sice jedna obrněná, tři mechanizované a čtyři pěší) a šest brigád (čtyři pěší, jedna výsadková a jedna aeromobilní), zatímco v nové struktuře bude existovat pět divizí (včetně tří rychlého nasazení) a osm brigád (včetně čtyř rychlého nasazení a jedné obojživelné). Nově formované útvary rychlého nasazení, u nichž se akcentuje zejména schopnost transportu vzduchem, mají sloužit jednak pro operace v zahraničí a jednak jako síly pro obranu sporných ostrovů proti (hypotetické) čínské invazi. Během studené války se těžiště působení pozemních jednotek nalézalo na severovýchodě, protože existoval strach ze sovětské invaze na ostrov Hokkaidó, kdežto nyní se přesunuje na jihozápad, což koreluje se zaměřením nové obranné politiky na Východočínské a Jihočínské moře. To se samozřejmě projevuje také ve skladbě techniky. Plánuje se tudíž redukce současného stavu tanků a samohybných houfnic přibližně na polovinu a zároveň s tím velké navýšení stavů kolových obrněných vozidel, která mají zahrnovat mj. obrněnce MCV (Maneuver Combat Vehicle) se 105mm kanony nebo nové transportéry WCV(I) (Wheeled Combat Vehicle Improved) značky Komatsu, zatímco ve výše zmíněné obojživelné brigádě mají naopak sloužit hlavně nová pásová vozidla Mitsubishi TAV (Tracked Amphibious Vehicle). Nadále se má klást velký důraz na protitankové řízené rakety, mezi nimiž jsou nejvýkonnější těžké Typ 96 MPMS a Chu-MPM, jež mají sloužit též k ničení výsadkových plavidel, a na komplety protivzdušné obrany vojsk, mezi něž před několika roky přibyl systém krátkého dosahu Typ 11 Tan-SAM Kai II.

Cesta k letounu nové generace
Letectvo dnes provozuje tři základní typy bojových letounů, a sice domácí F-2A/B (jedná se o zvláštní derivát F-16) a americké F-15J/DJ Eagle a F-4EJ Phantom II. Posledně jmenovaný již však samozřejmě nevyhovuje, a proto se za něj nakupuje náhrada v podobě 42 stíhaček F-35A Lightning II. Ty mají být postaveny licenčně v Japonsku, podle čerstvých zpráv by k nim však mohlo přibýt ještě dalších 20 až 25 letounů z amerických výrobních linek. Japonsko se snažilo též o získání strojů F-22 Raptor, obnovení sériové výroby v USA je však už takřka vyloučeno, a proto se „země vycházejícího slunce“ rozhodla pro vlastní vývojový projekt ATD-X. V jeho rámci byl vyroben technologický demonstrátor stroje 5. generace Mitsubishi X-2, označovaný také Shinshin a zalétaný 22. dubna 2016. Mohlo by jít o základ budoucí náhrady F-2, která má být hotova ve druhé polovině příští dekády a pracovně se nazývá „F-3“, ale existuje i varianta, že by se (opět) šlo cestou spolupráce s USA, popř. že by vznikl zcela nový stroj patřící spíš do 6. generace. Jisté naopak je, že v nejbližší době by měly do japonského letectva přibýt letouny včasné výstrahy E-2D Advanced Hawkeye. Plánuje se též zakoupení bezpilotních strojů RQ-4 Global Hawk a v loňském roce byl převzat první ze 17 objednaných kusů konvertoplánů V-22 Osprey. Létají už i první taktické dopravní stroje Kawasaki C-2 (objednáno je 20 kusů) a testy zahájil prototyp verze RC-2 pro elektronický boj. Pod křídly japonských bojových letounů lze příležitostně vídat mj. ze vzduchu vypouštěné proudové bezpilotní stroje Fuji TACOM a nové nadzvukové protilodní střely XASM-3 s doletem 200 km.

Podvodní a hladinové kapacity
Posiluje také japonské námořnictvo, některými experty považované za druhé nejvýkonnější na světě. Za to vděčí především přibližně čtyřiceti moderním raketovým torpédoborcům a dvěma desítkám dieselelektrických ponorek, mezi nimiž figuruje také osm ponorek třídy Soryu, které se řadí na absolutní světovou špičku. Součástí konstrukce je také na vzduchu nezávislý pohon, jímž je tzv. Stirlingův motor, avšak pozdější plavidla této třídy (celkem je objednáno 14 kusů) mají místo tohoto prvku obdržet lithium-iontové baterie, což by učinilo z Japonska první zemi s takto revolučně vybavenými ponorkami. Největší diskuse ale vyvolávají japonské hladinové lodě, mezi nimiž jsou dnes už čtyři „vrtulníkové torpédoborce“, ve skutečnosti lehké letadlové lodě. Dvě lodě třídy Hyuga a dvě třídy Izumo unesou každá max. 10, resp. 12 vrtulníků, jež se používají primárně k protiponorkové činnosti, ovšem sekundárně dokážou tyto nosiče zajistit i výsadkové operace (k nimž má Japonsko navíc tři velké lodě třídy Osumi). Nové zprávy tvrdí, že námořnictvo zvažuje úpravu lodí třídy Izumo tak, aby mohly hostit i letouny F-35B (s čímž se evidentně počítalo již při vývoji těchto nosičů), takže by Japonsko získalo námořní vzdušné útočné kapacity. Do flotily s bílo-červenou vlajkou mají záhy přibýt ještě nové korvety, jež by mohly být menšími odvozeninami americké třídy LCS. Námořní letectvo spoléhá primárně na americké turbovrtulové letouny P-3 Orion, na jejichž místo už ale přicházejí domácí proudové stroje Kawasaki P-1, jejichž počet by mohl nakonec překročit 90 kusů. Japonsko tím dokazuje odhodlání neztratit své vskutku výjimečné postavení v oboru protiponorkového boje, které ale musí čelit velké výzvě v podobě nových čínských ponorek.

Zbraně i pro preventivní úder
Kromě asertivní Číny však zdroj velkého znepokojení reprezentuje KLDR se svým raketovým a nukleárním arzenálem, jehož značná část nepochybně míří i na Japonsko. Především proto si Japonsko objednalo dva komplety Aegis Ashore s raketami SM-3, které se dnes nacházejí i na některých lodích japonské flotily a na jejichž vývoji a výrobě se podílejí japonské firmy. Také je známo, že Japonci pro účely protiraketové obrany pracují na laserových zbraních, ale ačkoli se účinnost protiraketových zařízení průběžně zlepšuje, pořád má daleko k optimálnímu stavu, což v Japonsku vede k posilování názoru, že „pouhá“ obrana nestačí. Logickým krokem tak je záměr zavést do služby dálkové úderné zbraňové systémy, které budou mít jednak odstrašující potenciál a jednak schopnost provést preventivní úder, kdyby akutně hrozilo odpálení raket na Japonsko. Průběžně se objevují zprávy, že Japonsko uvažuje o pořízení střel s plochou dráhou letu Tomahawk či o tom, že by svým protilodním raketám dodalo i protizemní kapacity, avšak aktuálně se realizuje jiný plán. Tokio totiž chce pro svá letadla zakoupit řízené střely, které by mohly zajistit úder na silně bráněné bodové cíle. V seznamu je jednak raketa Kongsberg JSM, jejíž rozměry umožňují nesení také v pumovnicích F-35, a jednak americké střely AGM-158B JASSM (protizemní) a AGM-158C LRASM (protilodní), které by bylo možno nést pod křídly letadel F-15J či F-35. Přestože se jako hlavní důvod deklaruje hrozba ze Severní Koreje, nelze pochybovat, že by vysoká účinnost těchto zbraní mohla přijít ke slovu také v případě, že by se z jakéhokoli důvodu vyhrotily napjaté vztahy s Pekingem.

Mezinárodní angažmá Japonců
Nové akviziční záměry Japonska vyvolaly odsouzení i ze strany Ruska, s nímž má Tokio stále nevyřešený spor týkající se správy Kurilských ostrovů. Jestliže vůči KLDR a Číně má premiér Abe pozici velmi tvrdého „jestřába“, vůči Rusku jedná hodně pragmaticky a usiluje o dohody. Jeho plán koupit komplety Aegis Ashore se ale stal terčem hlasité kritiky z Moskvy, podle níž tyto zbraně ohrožují ruský strategický arzenál a tím i celou bezpečnostní rovnováhu. Dokonce i Jižní Korea, ačkoliv s Japonskem jinak pragmaticky spolupracuje, občas kritizuje nové plány Japonska. Je velmi příznačné, že Soul přivítal výše popsané změny japonské obranné politiky, jež se týkají kolektivní obrany, ovšem současně s tím zdůraznil, že jakékoli vojenské angažmá JSDF na Korejském poloostrově musí samozřejmě záviset na souhlasu Jižní Koreje. Zajímavé také určitě bude, zda (resp. jak) se Tokio zapojí do mocenského soupeření v Indickém oceánu, kde si (primárně pro hlídkování proti pirátům) vybudovalo první zahraniční základnu, která se nachází v Džibutsku. Rovněž lze očekávat, že se JSDF hodlají více podílet i na mezinárodních mírových misích. Dosud vyslaly vojáky do Mozambiku, Východního Timoru, Iráku, Nepálu a Jižního Súdánu; v poslední uvedené zemi pořád působí a právě tam došlo v roce 2013 k velice zajímavé situaci, kdy JSDF poskytly 10 000 nábojů vojákům Jižní Koreje, neboť v dané chvíli prostě nebyl poblíž nikdo jiný se zásobou munice kalibru 5,56 mm NATO. To poté posloužilo i jako jeden z argumentů pro uvolnění zákazu exportu zbraní, byť je zřejmé, že Japonsko musí ještě vynaložit velké úsilí, aby se na světovém trhu prosadilo. Nepochybné ovšem je, že kroky Tokia cílevědomě míří k pozici „normálního státu“, jenž chce nejen prosazovat své zájmy, ale také převzít svůj díl odpovědnosti za světovou bezpečnost.

Lukáš Visingr
Foto: Japan MoD a archiv redakce

Pokračující debata o jaderných zbraních
Pokrok zbrojních programů KLDR se v Japonsku odráží i v intenzitě diskusí na téma, jestli by Tokio nemělo přistoupit k pořízení vlastních jaderných zbraní. Debata se do jisté míry podobá té, jež se vedla na počátku studené války v Evropě, když Sovětský svaz vyrobil jaderné zbraně a poté mezikontinentální rakety, jimiž mohl ohrožovat i Ameriku. V evropských státech se tak ozývaly pochybnosti, zda budou Američané nadále ochotni držet nad Evropou svůj „nukleární deštník“, pokud by hrozila nukleární zkáza i přímo jim. Analogicky dnes v Japonsku zaznívají pochyby, zda by USA skutečně bránily svoje asijské spojence, pokud by KLDR vyhrožovala i vypuštěním mezikontinentálních střel proti Americe. Washington sice své partnery opakovaně ujišťuje o spojenectví, ale „aliance neznamená společný osud“, jak napsal Ryozo Kato, bývalý japonský velvyslanec v USA. Nepatří sice mezi „radikály“, kteří již explicitně žádají vyrobení domácího nukleárního arzenálu (jejich snad nejhlasitějším představitelem je někdejší předseda vlády Yasuhiro Nakasone), podpořil ovšem vedení věcných diskusí. Coby možné řešení, jež si v poslední době získalo určitou podporu, se nabízí „nuclear sharing“ po vzoru států NATO, na jejichž území se nacházejí americké letecké jaderné pumy, které mohou být ve válečné (či jiné krizové) situaci poskytnuty letectvu „hostitelské“ země.
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