Nejisté zbrojení:
Nová technika pro Tchaj-wan

Čínská republika neboli Tchaj-wan představuje jednoho z nejvíce problematických zákazníků na světě. Řada zemí totiž nechce poškodit svoje vztahy s pevninskou Čínou, a tak se zpravidla zdráhá dodávat „vzbouřené provincii“ nové zbraně. Ale i na samotném Tchaj-wanu se někdy vedou o zbrojních akvizicích ostré spory a diskuse.

Bojové letouny
Jádro tchajwanského letectva dnes představuje cca 140 bojových letounů F-16A/B, vedle nich okolo pěti desítek francouzských Mirage 2000-5 a přes 120 domácích lehkých letadel F-CK-1 neboli Ching-Kuo. Prvně zmíněný typ už však jednoznačně zastarává a Tchaj-wan se řadu let snaží získat od USA náhradu v podobě 66 letadel F-16C/D Block 50/52. Američané ale pořád váhají, a přestože požadavek Tchaj-wanu má místy dosti silnou podporu, prostě se nepodařilo jej přetavit do závazného politického rozhodnutí. Dle posledních zpráv ostrované tento záměr přinejmenším dočasně vzdali, podle všeho v naději, že příští americký prezident bude v tomto směru vstřícnější. Tchajwanské lobby se alespoň podařilo dohodnout modernizaci F-16A/B na úroveň, jež má téměř odpovídat nové exportní verzi F-16V Viper. Bude zahrnovat mj. palubní radar kategorie AESA (o tuto položku zakázky již soutěží systémy Northrop Grumman SABR a Raytheon RACR) a novou soustavu elektronického boje AN/ALQ-213. Proces modernizace tchajwanských stíhačů má začít v roce 2016. V dlouhodobější perspektivě by ostrov velmi rád získal letouny 5. generace, pravděpodobně F-35 Lightning II, avšak dá se předpokládat, že i to se bude potýkat se značnými politickými problémy. Kromě toho se na ostrově někdy debatuje o možnosti zakoupit pro stíhačky tankovací letouny, ale letectvo údajně speciální stroje tohoto druhu zatím pořizovat nehodlá. Namísto toho se zvažuje uzpůsobit k doplňování paliva během letu část dvaceti transportních letadel C-130 Hercules.

Další letecká technika
Významné posílení letectva Čínské republiky přišlo v březnu tohoto roku, když byly oficiálně vráceny do služby čtyři stroje včasné výstrahy a vzdušné kontroly E-2T Hawkeye. V Americe prodělaly modernizaci na standard Hawkeye 2000, kterou dříve prošly již dva kusy, a tak nyní celá tchajwanská „flotila“ letounů AWACS odpovídá onomu novému standardu. Zdokonalené stroje nesou označení E-2K. Další létající novinku má získat námořnictvo, a to v podobě hned dvanácti zdokonalených hlídkových letounů P-3C Orion, které mají začít sloužit od roku 2015 coby nástupci zastaralých strojů S-2T Tracker. Vzhledem k růstu kvantity i kvality ponorkové flotily pevninské Číny vnímá ostrov tuto akvizici jako velice důležitou. Nové letecké techniky se dočká i pozemní armáda, kterou čeká zásadní omlazení vrtulníkového parku. Tchaj-wan by měl obdržet 30 bitevních vrtulníků AH-64E Block III (alias Apache Guardian), díky čemuž se stane prvním zahraničním uživatelem této verze slavné helikoptéry, a 60 víceúčelových strojů UH-60M Black Hawk. Nutnost získat nové vrtulníky této kategorie není diktována pouze ryze vojenskými požadavky, ale též potřebou efektivně zasahovat při živelných pohromách, což se projevilo např. v roce 2009, kdy kapacita tchajwanských strojů UH-1H nestačila na záchranné práce po tajfunu Morakot. Letouny Orion a oba zmíněné typy vrtulníků jsou položky zakázky, jejíž celková hodnota dosahuje 7,6 miliardy dolarů.

Obrněnci a dělostřelectvo
V červenci roku 2012 se objevily oficiální zprávy potvrzující dřívější spekulace, že Tchaj-wan bude chtít od americké armády odkoupit tanky M1A1 Abrams, provozované v Afghánistánu a Iráku. Páteř nynějšího tankového arzenálu ostrova tvoří staré tanky řady Patton, a to M48A3 a M60A3 a jejich místní zdokonalené modifikace CM11 (alias Brave Tiger) a CM12. Mohlo by se proto zdát, že Tchaj-wan nové tanky skutečně potřebuje, ale proti nákupu Abramsů existuje silná opozice, jež říká, že pro těžké a rozměrné tanky bude na ostrově (který je tvořený hlavně horami a protkaný úzkými sinicemi a mosty) velmi omezené využití. Představa, že by v tomto terénu mohly síly pevninské Číny a Tchaj-wanu svést mohutnou tankovou bitvu, je v podstatě mimo realitu. Odpůrci nákupu Abramsů tvrdí, že by Tchaj-wan mohl investovat peníze daleko spíše do přesných zbraňových systémů, jež by měly zastavit hypotetickou čínskou invazi ještě na moři či na plážích. Takovým systémem je jeden z nových přírůstků v arzenálu tchajwanské armády, a to raketomet Ray Ting 2000 (česky Úder hromu), jenž dovede za minutu odpálit 40 raket s max. dostřelem 45 km a je optimalizován k ničení výsadkových plavidel. Pozemní síly ostrova by měly získat padesát těchto systémů. První komplety se již zúčastnily každoročního cvičení Han Kuang, které proběhlo v dubnu. Týkalo se (pochopitelně) obrany před invazí a po pětileté pauze se v něm použila i ostrá munice.

Lodě a ponorky
Omlazení hladinové flotily Tchaj-wanu by mělo přinést zakoupení čtveřice amerických fregat třídy Oliver Hazard Perry (ostrov již dnes vlastní osm exemplářů), které mají být náhradou za zastaralé lodě třídy Knox. Tchajwanské námořnictvo hodlá zavést do služby i dvanáct malých pobřežních lodí v kategorii mezi člunem a korvetou (výtlak 500 tun), jež budou mít vlastnosti „stealth“ a ponesou nové protilodní střely. Hlavní problém námořních sil Čínské republiky ale jasně představuje téma ponorek, protože kapacity Tchaj-wanu v tomto oboru jsou dnes, mírně řečeno, nedostatečné. Vlastní totiž jen dvě bojeschopné ponorky Hai Lung a Hai Hu, což jsou plavidla nizozemské třídy Zwaardvis. Ačkoliv prodělala modernizaci a mohou dnes odpalovat i střely UGM-84 Harpoon, konstrukčně prostě patří do počátku 80. let. Vedle nich má ostrov i dvojici amerických ponorek Hai Shih a Hai Bao, které ale pochází z druhé poloviny 40. let (!) a slouží jen k výcviku. Tchaj-wan se velice snaží zakoupit nová plavidla, takže se v kontraktu s USA z roku 2001 objevila položka „osm dieselelektrických ponorek“. Sami Američané však plavidla této kategorie již dlouho nestavějí, takže by byli vlastně jen prostředníky pro pořízení techniky z jiné země. Nejvíce se mluvilo o německých plavidlech Type 212/214, avšak žádný stát zřejmě nechce na ostrov ponorky prodat. Stále více se tedy mluví o tom, že by Tchaj-wan mohl ponorky s výtlakem mezi 1000 a 2000 tun stavět sám, ačkoli je dosti pravděpodobné, že se to bez zahraniční technické pomoci neobejde.

Střelu s plochou dráhou letu
Mezi nejsilnější prostředky k odstrašování pevninské Číny nebo odražení jejího hypotetického útoku řadí Tchaj-wan arzenál protizemních a protilodních střel s plochou dráhou letu. Již řadu let rozvíjí sérii zbraní Hsiung Feng, která původně vyšla z izraelské střely Gabriel, ale posléze nabrala samostatný směr. Protilodní střela Hsiung Feng II byla na přelomu století upravena do protizemní podoby Hsiung Feng IIE s dosahem 600 km, jež se vyrábí od roku 2005. Na území ČLR by mohlo mířit několik stovek těchto zbraní. Protilodní střely této série představují páteř výzbroje tchajwanských hladinových lodí, což platí také pro nejnovější zbraň Hsiung Feng III s náporovým motorem a max. rychlostí přes Mach 2 (více o ní v ATM 10/2011). Její současná podoba má dosah 130 km, ale už se zkouší i zdokonalená verze s dostřelem možná až 400 km. Právě tyto střely mají tvořit hlavní výzbroj oněch dvanácti nových pobřežních lodí, které bude Tchaj-wan stavět. Na počátku tohoto roku se ale objevily informace o zcela nové zbrani, která má být základem odstrašujících sil ostrova. Protizemní střely s plochou dráhou letu Yun Feng (Oblačný vrchol) mají mít dostřel cca 1200 km a mají být umístěny v opevněných základnách ve středu ostrova, odkud mohou ohrozit velkou část pobřeží ČLR. Sériová výroba má začít již příští rok a pracuje se též na zdokonalené verzi s dosahem až 2000 km. Je známo, že na ostrov míří přes 1600 čínských balistických raket, ovšem výkony zbraně Yun Feng musejí vzbuzovat v Pekingu (asi docela oprávněně) velké znepokojení.
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