Tchaj-wan:
Problematický zákazník

Vláda Čínské republiky na ostrově Tchaj‑wan patří mezi nejvíce problémové zákazníky zbrojního průmyslu. Vyspělé země si totiž chtějí uchovat dobré vztahy s pevninskou Čínou, ale zároveň se nechtějí vzdát dobře platícího zájemce.

Status ostrova Tchaj‑wan je problematický a neujasněný. Často se uvádí jako příklad termínu „stát de facto“. Jako vládu Číny uznává Čínskou republiku okolo 25 států světa, vesměs nepříliš významných, ale velká většina zemí včetně těch nejvyspělejších udržuje s ostrovem Tchaj‑wan velmi dobré ekonomické a často i neoficiální politické vztahy. Jakmile ale Tchaj‑wan projevuje zájem o moderní zbraně, nastávají problémy.

Zbraně pro „vzbouřence“
Hlavními zahraničními dodavateli zbraní pro Tchaj‑wan jsou USA a Francie. Prodej vojenské techniky na Tchaj‑wan je ovšem dost paradoxní záležitost, protože USA i země Evropské unie se drží politiky „jedné Číny“, takže diplomaticky uznávají pouze režim v Pekingu. Výsledkem je ve své podstatě absurdní situace, kdy USA a Francie dodávají zbraně „státu“, který z jejich hlediska vlastně vůbec neexistuje. Prodej vojenské techniky ostrovnímu režimu vždy budí ostře nesouhlasné reakce pevninské Číny, jež pokládá Tchaj‑wan za „vzbouřenou provincii“ a jakýkoli kontakt s ním za „vměšování do vnitřních záležitostí“.
Tchaj‑wan tedy musí vynakládat značné úsilí, aby mohl získávat moderní vojenskou techniku. „Obě Číny“ mají samozřejmě početné spolky lobbyistů v parlamentech příslušných států, což mnohdy vyvolává ostrá politická střetnutí při hlasováních o povolení vývozu zbraní na Tchaj‑wan. Vyspělé země pochopitelně nechtějí vytvářet konflikty s pevninskou Čínou, takže některé vojenské akvizice Tchaj‑wanu se neúměrně protahují a není výjimkou, že některé jsou zrušeny úplně.
Tchaj‑wan však moderní zbraně naprosto nezbytně potřebuje, aby mohl čelit rozvíjející se vojenské síle pevninské Číny. Mnoho tchajwanských nákupů zbraní je proto jen odpovědí na nové typy vojenské techniky v ozbrojených silách na pevnině. To je kvůli postavení ostrova do značné míry pochopitelné, avšak USA svého východoasijského chráněnce nezřídka kritizují za nekoncepční a oportunistickou zbrojní politiku.

„Balík“ za 18 miliard dolarů
Všechny tyto problémy a kontroverze ilustrují jednání o velkém „balíku“ zbrojních dodávek pro Tchaj‑wan, která trvají už přes tři roky. Ostrovní vláda objednala od USA zbraně, pomocí nichž chce vzdorovat rostoucí kvalitě i kvantitě čínských vzdušných, raketových a námořních sil. „Balík“ v hodnotě okolo 18 miliard amerických dolarů obsahuje 66 stíhacích letounů F‑16C/D Block 50/52, šest protivzdušných a protiraketových kompletů Patriot PAC‑3, dvanáct protiponorkových hlídkových letounů P‑3C Orion a osm dieselelektrických ponorek.
Tato zbrojní objednávka byla zástupci vlád předběžně dojednána už v roce 2003, ale tchajwanská vláda není schopna získat její odsouhlasení od parlamentu. Opoziční strany namítají, že cena zbraní je neúměrně vysoká a obranný rozpočet Tchaj‑wanu začíná nekontrolovatelně narůstat. Parlament souhlasí s nákupem F‑16, ale žádá revizi ostatních položek „balíku“. Americký prezident Bush na to v říjnu 2006 reagoval pozastavením prodeje letounů a prohlášením, že Tchaj‑wan si musí ujasnit svou vyzbrojovací strategii. Média navíc přinesla zprávy, že prodej nových F‑16 na Tchaj‑wan je reálný až po roce 2011. Velkým snem Tchaj‑wanu je letoun F‑35 Lightning II, ale jeho prodej by byl teoreticky možný zřejmě až po roce 2020.
Dále není jasné, jak bude realizována část kontraktu, která se týká osmi dieselelektrických ponorek. USA totiž plavidla této kategorie už řadu let nestavějí. Požadavkům Tchaj‑wanu nejlépe vyhovují ponorky vyráběné v Německu či Nizozemí, ale tyto země podle svých prohlášení nehodlají dodávat Tchaj‑wanu vojenskou techniku. Není však vyloučeno, že ponorky mohou být postaveny licenčně v USA nebo přímo na Tchaj‑wanu.

Čtyři nové torpédoborce
Tchaj‑wan jeví velký zájem o zakoupení další americké vojenské techniky. Už od konce 90. let usiloval o získání torpédoborců třídy DDG‑51 Arleigh Burke s radarovým systémem Aegis, což se ale v USA nesetkalo s přílišným pochopením. Americká vláda pak místo toho navrhla odprodej čtyř modernizovaných torpédoborců třídy DDG‑993 Kidd, které byly původně zkonstruovány pro Írán a které po islámské revoluci odebralo US Navy. Tchaj‑wan tuto nabídku přijal a lodě zařadil do výzbroje jako třídu DDG‑1801 Chi Teh. První byla předána v roce 2003 a poslední dorazila na Tchaj‑wan koncem roku 2006.
Plavidla této třídy pocházejí ze 70. let, ale stále patří mezi nejmohutněji vyzbrojené univerzální torpédoborce světa a jsou důstojnou protiváhou čínských torpédoborců ruské výroby třídy Sovremennyj. Každé nese osm protilodních střel RGM‑84L Harpoon Block II a 62 protiletadlových raket Standard SM‑2 Block IIIA. Podle některých zdrojů je Tchaj‑wan hodlá vyzbrojit vlastními protilodními střelami Hsiung Feng III, které se pravděpodobně vyrovnají i obávané ruské zbrani 3M80 Moskit.
Tchajwanské námořnictvo by rádo získalo i odminovací vrtulníky MH‑53E Sea Dragon a torpéda Mk 48, pokud možno ve verzi ADCAP. Námořní pěchota doufá, že od USA odkoupí vyřazené obojživelné transportéry AAV7A1 (více o něm v ATM 9/2006). Velkou slabinou ostrovní armády jsou zastaralé tanky M60; jednání o tancích M1 Abrams vyřazených z výzbroje americké armády ale zatím nevedla k úspěchu. Tchaj‑wan touží i po samohybných houfnicích M109A6 Paladin, protivzdušných obranných kompletech Avenger a HUMRAAM na podvozku automobilů HMMWV a po bitevních vrtulnících AH‑64D Longbow Apache. USA se však zatím zdráhají prodávat Tchaj‑wanu tak vyspělou vojenskou techniku.

Snaha o soběstačnost
Na Tchaj‑wanu ale současně existuje i vyspělý zbrojní průmysl, který v řadě oblastí umožňuje soběstačnost. Jako příklad mohou být uvedeny ruční palné zbraně zastoupené útočnou puškou T‑91. Ironií osudu musely USA v roce 2005 naléhavě požádat Tchaj‑wan o dodávku přibližně 300 milionů puškových nábojů ráže 5,56 mm; kvůli bojům v Iráku se totiž americké armádě začaly povážlivě tenčit její zásoby střeliva. Tchaj‑wan produkuje také kvalitní obrněné transportéry. V letošním roce vstoupí do výzbroje nový osmikolový obrněnec CM‑32 Yunpao (Levhart obláčkový), který se řadí ke světové špičce.
Symbolem národní hrdosti Tchaj‑wanu je však jednoznačně bojový letoun F‑CK‑1 Ching‑Kuo, který vyvinula firma AIDC za podpory amerických zbrojovek. V říjnu 2006 byla zalétána jeho upravená obměna, jež slouží jako demonstrátor nové verze F‑CK‑1C/D. Má zdokonalenou elektroniku, rozšířenou sestavu výzbroje a lze ji vybavit konformními palivovými nádržemi. Její hlavní zbraní má být střela vzduch‑vzduch středního dosahu Tien Chien II, která je údajně rovnocenná typu AIM‑120 AMRAAM.
Letectvo Čínské republiky však cítí jako svůj největší problém absenci víceúčelových bojových letounů, jež by mohly efektivně vzdorovat čínským Su‑27 (J‑11). Tchaj‑wan dříve zvažoval odkup starších F‑15, ale objevily se také zprávy, že by mohl požádat Francii o prodej stíhačů Dassault Rafale. V takovém případě by ale nastala skutečně komická situace, protože o nákupu Rafale uvažuje i pevninská Čína. Stále častěji se proto hovoří o tom, že firma AIDC už pracuje na novém bojovém letounu 4,5. nebo 5. generace pod označením IDF‑2 (Indigenous Defense Fighter 2) či ADF (Advanced Defense Fighter). Jakékoli podrobnější informace o něm ale zatím nejsou známy.
Občasná neochota USA prodávat Tchaj‑wanu moderní zbraně určitě nesmí být chápána jako oslabování podpory. USA stále pokládají Tchaj‑wan za svého spojence a jsou odhodlány bránit jej silou. Washington už mnohokrát jasně a jednoznačně uvedl, že vojenský útok pevninské Číny proti ostrovu by se setkal s tou nejtvrdší odpovědí Ameriky. A představitelé Tchaj‑wanu i pevninské Číny nepochybně velmi dobře vědí, že skutečnou obranu ostrova tvoří ozbrojené síly USA.
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