Tchaj‑wan:
Ostrov na stráži

Tchaj‑wan se proti obří Číně může zdát bezmocný, ale skutečnost je úplně opačná. Ostrov je vojenskou velmocí a výsledek případného ozbrojeného konfliktu s Čínou se dá předpovědět jen těžko. Vojenská síla Tchaj‑wanu však především zajišťuje, že ke konfliktu patrně nedojde.

Vztahy mezi pevninskou Čínskou lidovou republikou a ostrovní Čínskou republikou jsou stálým zdrojem napětí na Dálném východě. Obvykle se o Číně a Tchaj‑wanu hovoří jako o dvou nezávislých státech, ovšem z hlediska mezinárodního práva je situace poněkud nejasná. Formálně je ostrov Tchaj‑wan provincií Číny, což uznávají vlády v Pekingu i Tchaj‑peji.
Jádrem sporu je skutečnost, že každá z obou vlád se považuje za jedinou právoplatnou vládu celé Číny a tu druhou pokládá jen za skupinu vzbouřenců, která získala dočasný vliv. Obě strany doufají, že jednoho dne bude Čína opět jednotná, i když o jejím charakteru mají pochopitelně značně odlišné představy.

Válka zatím nehrozí
Tchajwanský průliv už se několikrát stal dějištěm ozbrojených střetů mezi silami obou režimů. Přispěl k tomu fakt, že jednotky Tchaj‑wanu kontrolují i malé ostrůvky Quemoy a Matsu, které leží jen několik kilometrů od pobřeží Číny. V 50. a 60. letech komunisté tyto ostrovy často ostřelovali a nad průlivem se odehrávaly letecké souboje.
Poměry se však od těch dob podstatně změnily. Oba celky spolu dokáží jednat na vysoké úrovni, běžně mezi sebou obchodují a fungují mezi nimi pravidelné letecké a lodní linky. Na obou stranách průlivu jasně převládá snaha o mírové řešení všech neshod. Přesto probíhá poměrně ostrá mediální válka, občas podpořená i demonstracemi síly (tohoto tématu jsme se dotkli už v ATM 10/2003).
Tento konflikt vyvrcholil na jaře 1996, kdy se na Tchaj‑wanu konaly první prezidentské volby. Někteří kandidáti hovořili o vyhlášení úplné nezávislosti. Peking otevřeně pohrozil invazí a uspořádal v průlivu velké vojenské cvičení, během něhož dopadaly rakety na dohled od pobřeží Tchaj‑wanu, načež USA vyslaly do oblasti dvě námořní bojové skupiny. Ve volbách ovšem obhájil mandát prezident Li Teng‑chuej, který hájil politiku „jedné Číny“.
Ale i kdyby ostrov někdy v budoucnu vyhlásil nezávislost, možnost otevřené ozbrojené akce ze strany Číny je nepravděpodobná. Téměř jistě by následoval válečný konflikt s USA, což Čína nebude riskovat. Každý letecký nebo raketový úder by Tchaj‑wan okamžitě vrátil a čínská infrastruktura (na rozdíl od tchajwanské) není pro něco takového způsobilá.
Určitý efekt by mohla mít námořní blokáda ostrova, ale ta by nutně vyústila ve střetnutí obou loďstev s krajně nejistým výsledkem. Tchaj‑wan by bylo možné skutečně porazit pouze ovládnutím ostrova, tj. invazí; na tu však Čína nemá kapacity, nehledě k tomu, že by ve výsledku ukořistila nejspíše jen spálenou zemi.

Tajemné podzemí
Pro Tchaj‑wan je charakteristické, že se po celou dobu své samostatné existence připravuje na válečný konflikt s Čínou. Militarizace země se blíží úrovni Izraele. Ozbrojené síly hrají mimořádně důležitou úlohu a celá řada aspektů života na ostrově je podřízena jejich zájmům. Snad nejlépe je to vidět na ročním rozpočtu ministerstva obrany, který je stále ještě částečně tajný. Přesahuje 8 miliard amerických dolarů, což odpovídá asi 2,5 % HDP a pětině celého státního rozpočtu.
Nejvyšší částky spotřebovala obrana ostrova v 80. letech. Právě tehdy zřejmě začalo budování podzemních základen na východě ostrova. Oficiální informace nejsou k dispozici, ale uvádí se, že byly postaveny kryty schopné pojmout celou divizi a přečkat jaderný výbuch na povrchu. V pobřežních útesech byly vytesány umělé jeskyně pro úkryt lodí a v podmořských jeskyních byly vybudovány ponorkové doky (podobně je tomu ve Švédsku). Údajně dokonce vznikla podzemní letecká základna pro 40 letadel s dráhou o délce 1600 metrů! Ven vystupuje pouze konec této dráhy, jinak je vše skryto v horském masivu.
Vojenská služba je povinná pro všechny muže ve věku 19 let a trvá dva roky, branná povinnost se vztahuje na všechny muže od 15 let. Ozbrojené síly jsou organizovány podle vzoru USA; dělí se tedy na armádu, letectvo, námořnictvo, námořní pěchotu a pobřežní stráž. Výcvik, disciplína, morálka a bojová připravenost vojáků jsou hodnoceny jako vynikající.
Jen málo zemí projevuje zájem prodávat ozbrojeným síly Čínské republiky moderní vojenskou techniku. Velká většina výzbroje je proto americká, menší podíly mají Francie a Izrael. Postupně se začínají objevovat i typy domácí výroby, i když zatím ne v takové kvalitě a v takovém množství jako např. v Korejské republice.

Hlavní úkol: Zastavit invazi!
Armádě Tchaj‑wanu bývá vytýkána zastaralost tankových jednotek. Fakt je, že hlavními typy jsou M48H Patton (resp. místní verze CM11 a CM12), M60A3 a lehké M41D Walker Bulldog, které spadají do 1. a 2. generace (více o rozdělení tanků najdete v minulém ATM), zatímco Čína disponuje mnohem modernějšími tanky. Fakt je ale i to, že americká námořní pěchota úspěšně nasadila M60A3 ještě během Pouštní bouře.
Především je ale třeba respektovat, že armáda Tchaj‑wanu je primárně určena pro obranu před invazí. Terén ostrova je velice hornatý, takže technologické výhody novějších tanků by nebyly tak výrazné. Tchaj‑wan se navíc snaží své tanky vylepšovat (doplňuje je mj. novými systémy řízení palby a dynamickým pancířem) a vyjednává o dodávce tanků M1 Abrams. Z dalších obrněných vozidel hrají hlavní roli transportéry M113 (licenční vyráběné pod názvem CM21). Kolové typy zastupují americký V‑150 a zcela nový CM31.
Hlavňové dělostřelectvo zahrnuje širokou škálu tažených i samohybných děl ráží od 75 do 203 mm. Nejvýznamnějšími samohybnými typy jsou 203mm houfnice M110A2 a 155mm houfnice M109A5 a XT‑69. Posledně jmenovaný typ používá odvozeninu jihoafrického děla G5/G6, které se pokládá za nejlepší svého druhu na světě.
Raketové dělostřelectvo Tchaj‑wanu je bez výjimky domácí výroby a je optimalizováno pro ostřelování případných invazních jednotek. Během studené války vznikla série raketometů Kung Feng ráže 117 až 126 mm. V roce 1997 je doplnil moderně řešený Lei Ting 2000, jehož modulární odpalovací zařízení umožňuje používání tří různých ráží raket. Největší z nich má dostřel přes 40 km a nápadně připomíná americký MLRS. (Dělostřeleckým raketometům je věnována rubrika Druh zbraně v tomto čísle.)
Protivzdušnou obranu ostrova zajišťují zejména tři baterie střel Patriot PAC‑2+, jež byly vybrány pro svou schopnost ničit balistické rakety. Doplňují je střely domácí výroby řady Tien Kung a starší americké střely Nike Hercules, I‑HAWK, Sparrow, Chaparral a Stinger. Dále budou dodány střely Patriot PAC‑3 a počítá se rovněž se zavedením specializovaného systému protiraketové obrany; už bylo navrženo připojení k americkému projektu THAAD.

Tchaj‑wan vsadil na F‑16 a Mirage
Pod velení pozemní armády spadají také početné jednotky vrtulníků. Kromě dopravních a víceúčelových jsou to i tři bitevní skupiny, každá se 13 pozorovacími OH‑58D Kiowa Warrior a 21 bitevními AH‑1W SuperCobra. Americká vláda už navíc předběžně odsouhlasila prodej 30 bitevních AH‑64 Apache.
Ze všech složek ozbrojených sil je největší pozornost věnována letectvu, protože to by vzhledem k poloze Tchaj‑wanu sehrálo klíčovou úlohu při obraně. Tchaj‑wan se vždy snažil získávat ty nejmodernější typy vojenských letounů a letecké výzbroje, což se mu po nejrůznějších obtížích obvykle dařilo.
V první linii slouží 146 amerických F‑16A/B Fighting Falcon, 58 francouzských Mirage 2000‑5 a 130 lehkých stíhaček F‑CK‑1 Ching‑Kuo. První dva typy jsou doplňovány nástavci pro tankování za letu a u třetího se tato možnost zvažuje. Tchaj‑wan pro tyto stroje zakoupil i špičkovou výzbroj, mj. protiletadlové rakety MICA a AIM‑120 AMRAAM a protilodní střely AGM‑84 Harpoon.
Ve službě dosud zůstávají i starší typy stíhaček F‑104G Starfighter a F‑5E/F Tiger II (část z nich je průběžně modernizována na standard Tiger IV). Perspektivně se počítá s vývojem těžkého víceúčelového bojového letounu, předběžně označovaného ADF (Advanced Defense Fighter) nebo JCMP (Joint Counter‑Measures Platform).
Velice účinným prvkem vzdušného boje je šestice letounů AWACS typu E‑2T Hawkeye. Oproti původní americké verzi mají výkonnější radary, které umožňují sledovat až 2000 cílů na vzdálenost 560 km. Menší část letounů slouží u námořnictva; jedná se o hlídková letadla S‑2T Turbo Tracker a protiponorkové vrtulníky S‑70C(M) Thunder Hawk.

Modernizace v plném proudu
Námořnictvo Tchaj‑wanu se nyní nachází uprostřed modernizačního programu, který je rozvržen do konce roku 2008. Největšími plavidly budou čtyři americké torpédoborce třídy Kidd coby protiváha čínských plavidel Sovremennyj. Postupně bude vyřazeno sedm starších torpédoborců Chien Yang (původně americké Gearing). Intenzivně se jedná o nákupu či stavbě plavidel s protivzdušnými radary Aegis ACS.
Projekty šesti lehčích plavidel nesou souhrnný název Kuang Hua (KH). V letošním roce by měl být dosažen cílový stav 22 fregat tří tříd. Na základě licence bylo postaveno sedm lodí Cheng Kung (KH‑I; kopie amerických Oliver Hazard Perry) a osmá by měla vstoupit do služby letos. Francie dodala šest špičkových fregat La Fayette (KH‑II; místní název Kang Ting) s charakteristikami stealth. Zbývajících osm patří do třídy Chi Yang (KH‑IV; původně americké Knox).
Z menších bojových plavidel má největší význam 12 velkých raketových člunů typu Jing Chiang (KH‑III). Do roku 2008 by mělo být postaveno až 14 moderních korvet KH‑V a nejméně 30 menších raketových člunů KH‑VI. Řízené střely na palubách tchajwanských lodí patří vesměs do série Hsiung Feng (více v ATM 12/2003).
Slabinou tchajwanského námořnictva jsou ponorky. Nyní vlastní pouze dvě nizozemská plavidla Hai Lung z 80. let a dvě zastaralé ponorky Hai Shih americké výroby. V roce 2002 bylo rozhodnuto o licenční stavbě osmi moderních dieselelektrických ponorek a v současné době probíhá výběr vhodného typu (mezi kandidáty je např. německá třída 209).
Je nesporně zajímavé, že Tchaj‑wan vlastní rozsáhlou sbírku obojživelných plavidel, která je minimálně stejně velká jako čínská. Kdyby celá tchajwanská vyloďovací flotila vyplula na západ, tak by za 12 hodin mohla na čínském pobřeží vyložit asi 20 000 vojáků, 500 tanků a 10 000 tun zásob!

Návrat se odkládá
Jistě se vnucuje otázka, k čemu může sloužit taková invazní síla. Odpověď je třeba hledat v historii. Až do konce 60. let pokládala vláda Tchaj‑wanu za reálné, že komunistický režim na pevnině se zhroutí a vypukne druhá občanská válka, do níž by nacionalisté mohli úspěšně intervenovat. Jinými slovy, Tchaj‑wan skutečně počítal s vyloděním na čínském pobřeží. Koneckonců, k heslům Nacionalistické strany patří také toto: „Chceme se vrátit domů!“
Všechno ale nakonec dopadlo přesně opačně. Režim na pevnině se sice začal povážlivě otřásat, ale k válce nedošlo. Po mocenských bojích v Komunistické straně Číny se do popředí dostali umírnění reformátoři, kteří postupně začali zavádět prvky tržní ekonomiky a snažili se dosáhnout dobrých vztahů se Západem, což se jim podařilo. Právě kvůli úspěchům reforem navázaly demokratické země regulérní vztahy s Čínou a odklonily se od Tchaj‑wanu.
Ačkoli v Číně občas dochází k protestům (např. známé události na náměstí Tchien‑an‑men nebo loňské nepokoje v Hongkongu), ani zdaleka nehrozí skutečné povstání proti pekingské vládě. Návrat nacionalistů na pevninu tedy musel být odložen na neurčito, ale invazní flotila je stále připravena. Pro každý případ.

Lukáš Visingr
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Tchaj‑wan: Základní údaje
Oficiální název: Čínská republika
Hlavní město: Tchaj‑pej
Rozloha: 36 179 km2
Počet obyvatel: 22 603 000
Úřední jazyk: mandarínská čínština
Měna: nový tchajwanský dolar
HDP: 17 300 USD/obyvatele
Ostrov Tchaj‑wan začal samostatně fungovat v roce 1949, když skončila občanská válka v Číně. Zvítězili v ní komunisté, zatímco nacionalisté vedení Čankajškem uprchli na ostrov, kde vytvořili alternativní vládu. Většina demokratických zemí tento režim uznala jako legální politickou reprezentaci Číny.
Během 60. let však mnoho států postupně akceptovalo pevninskou vládu. V roce 1971 uznaly komunistickou Čínu i USA a Tchaj‑wan byl v její prospěch vyloučen z OSN. Velká většina zemí udržuje formální vztahy jen s pevninskou Čínou, zatímco styky s Tchaj‑wanem probíhají obvykle skrytě nebo přes nevládní agentury. Diplomaticky uznává ostrovní vládu 27 států (např. Izrael nebo některé země Jižní Ameriky).
Během studené války vládlo na ostrově stanné právo, existovala cenzura a jedinou legální politickou silou byla Nacionalistická strana (Kuomintang). Až od roku 1987 se Tchaj‑wan začal postupně demokratizovat. Stále však ještě není zcela svobodnou zemí; např. odbory hrají jen podřadnou roli a stávky jsou dokonce zakázány.

Letoun F-CK-1 Ching‑Kuo
Počátkem 80. let měl Tchaj‑wan v úmyslu zakoupit americké stíhačky F‑20 Tigershark, v čemž mu zabránilo embargo. Rozhodl se tedy vyvinout vlastní letoun IDF (Indigenous Defense Fighter). Společnost AIDC (Aerospace Industrial Development Corporation) však na tento náročný úkol nebyla sama; projektu se účastnily firmy z USA, mj. General Dynamics, General Electric a Garrett. Není proto překvapením, že stroj je z velké části hybridem typů F‑16, F‑20 a F/A‑18.
První prototyp nového letounu Ching‑Kuo byl úspěšně zalétán 28. května 1989. Letectvo si původně objednalo 250 kusů, ale poté, co americká vláda povolila prodej stíhaček F‑16, byl tento počet snížen na 130, z toho 102 jednomístných F‑CK‑1A a 28 dvoumístných F‑CK‑1B. První sériový kus byl předán v roce 1994 a poslední v roce 2000.
F‑CK‑1 pohánějí dva proudové motory Garrett/AIDC TFE1042‑70 s tahem po 42 kN. Pevnou výzbroj tvoří 20mm kanon M61A1 Vulcan; pro nesení přídavné výzbroje slouží čtyři závěsníky pod křídlem. Typický náklad představují střely vzduch‑vzduch řady Tien Chien a protilodní střely řady Hsiung Feng.
V současnosti začíná modernizační program, který se zaměřuje především na avioniku a útoky proti pozemním cílům. Letouny dostávají mj. terminál GPS a nový palubní počítač, mohou nést některé nové typy zbraní a radar je doplněn režimem kopírování terénu. Uvažuje se také o nástavci pro tankování za letu. Upravené letouny jsou značeny F‑CK‑1C/D.

 „Klub vyděděnců“ a nukleární zbraně
K hlavním spojencům Tchaj‑wanu během studené války (kromě USA) patřily Izrael a Jihoafrická republika. Proč? Izrael byl prakticky neustále ve válečném stavu se svými arabskými sousedy, Jižní Afrika byla kvůli svému rasistickému režimu značně izolována a Tchaj‑wan se cítil ohrožen pevninskou Čínou. Tyto tři země tedy navázaly spojenectví prostě proto, že nikdo jiný se s nimi stýkat nechtěl.
Příkladů jejich vojenské spolupráce je mnoho; např. Izraelci pomáhali Jihoafričanům při vývoji stíhačky Atlas Cheetah C a dodali na Tchaj‑wan své protilodní rakety Gabriel (Hsiung Feng). Izrael a JAR vyrobily kosmický raketový nosič Shavit (Masada), od něhož je odvozena vojenská balistická raketa Jericho II (Arniston). V roce 1996 se objevily zprávy, podle nichž Tchaj‑wan zakoupil dvanáct těchto střel s doletem 1500 km.
Hlavním jednotícím zájmem však byl nukleární program. Izrael a JAR společně vyvinuly jaderné zbraně a má se za to, že záhadný jaderný výbuch, k němuž došlo 22. září 1979 v jižním Indickém oceánu a k němuž se dosud nikdo oficiálně nepřihlásil (!), byl závěrečným testem izraelsko‑jihoafrického programu.
Role Tchaj‑wanu zatím zůstává nejasná. Zpráva americké vlády jej řadí mezi státy, které jaderné zbraně nevlastní, avšak v minulosti prováděly pokročilý výzkum a mají kapacity na jejich výrobu. Vláda Tchaj‑wanu prohlásila, že nyní nedisponuje atomovými hlavicemi, ale v případě potřeby je může v krátkém čase vyrobit.

Ozbrojené síly Čínské republiky
Pozemní armáda
V aktivní službě
200 000
Záložníci
1 000 000
Bojové tanky
1700
Další obrněná vozidla
1200
Těžké dělostřelectvo
1380
Vrtulníky
150
Námořnictvo a námořní pěchota
V aktivní službě
70 000
Záložníci
70 000
Bojová hladinová plavidla
120
Vyloďovací plavidla
220
Ponorky
4
Letectvo
V aktivní službě
72 000
Záložníci
90 000
Bojová letadla
470
Ostatní letadla
100
Pramen: Military Technology 1/2003

Publikace: Armádní technický magazín 2/2004

