Tchaj-wan:
Mezi snem o návratu a vědomím nezávislostí

Malý ostrov ve východní Asii v posledních měsících přitáhl zájem světa, neboť prezident Trump naznačil posílení podpory pro Tchaj-wan. Nelze tedy vyloučit další nárůst napětí mezi ostrovem a pevninskou Čínou, jež jej pořád považuje za své teritorium, kdežto sám Tchaj-wan stále váhá nad svou identitou a budoucností.

Když se řekne „Čína“, takřka vždy se tím myslí Čínská lidová republika. Kromě ní však už od roku 1949 existuje ještě jedna Čína, a sice Čínská republika na ostrově Tchaj-wan. Přestože se k ní většina světa nejednou obrátila zády, dokázala si uchovat svou faktickou samostatnost, za což pochopitelně vděčí i své pozoruhodné ekonomické a vojenské síle. Právě tím ale současně dráždí Peking, pro který jde o hodně citlivé téma, takže vedení komunistické Číny podrážděně reaguje na kontakt kohokoli s Tchaj-wanem či na zmínky o formální nezávislosti, jenže leccos naznačuje, že ostrov k tomuto kroku postupně směřuje.

Přesun po porážce v občanské válce
To, co se dnes označuje jako Ozbrojené síly Čínské republiky, vzniklo ve 20. letech 20. století jako ozbrojené složky Čínské nacionalistické strany, jež je ovšem po světě známa pod názvem Kuomintang (KMT). V roce 1926 se dostal k moci muž, jehož jméno bývá do češtiny obvykle přepisováno jako Čankajšek, ale svět jej zná v podobě Chiang Kai-shek nebo Jiang Jieshi. Byl to nepochybně velmi schopný, byť možná až příliš ambiciózní muž. Jeho síly sice v roce 1928 obsadily Šanghaj, ale poté se rozhořela ničivá občanská válka s komunisty, v jejichž čele stála další významná figura, a to pozdější čínský vůdce Mao Ce-tung. Do konfliktu navíc promluvil útok Japonců v roce 1937 a někdejší nepřátelé museli uzavřít spojenectví proti této agresi, byť to (asi ne moc překvapivě) vydrželo jen do porážky Japonců. Nacionalisté a komunisté se opět pustili do boje proti sobě a tentokrát měli zjevně navrch ti druzí, zdaleka však ne pouze vlastní zásluhou. Za porážkou KMT v občanské válce totiž stála zejména enormní korupce a omezení podpory ze strany USA, jimž poněkud vadily Čankajškovy diktátorské sklony. V roce 1949 se tedy nacionalisté ocitli na pokraji porážky, takže se jejich síly přesunuly na Tchaj-wan, kdežto na pevnině byla vyhlášena Čínská lidová republika. Zpočátku se zdálo, že onen přesun nebude na dlouho, jelikož nacionalisté zase naberou síly a obnoví boje. Tchajwanský průliv se tak stal dějištěm řady dělostřeleckých, leteckých a námořních soubojů, avšak režim v ČLR vydržel, ač většina států světa nejdříve jako legitimní vládu Číny stále uznávala tu nacionalistickou. Jeden za druhým však „odpadaly“ a uznávaly režim v Pekingu, což symbolicky zakončil obrat USA, jež roku 1979 navázaly oficiální styky s Čínou a vypověděly smlouvu s Tchaj-wanem, ačkoliv se ostrov pořád těší jejich podpoře včetně prodejů zbraní. Obecně se také má za to, že by USA pro obranu faktické samostatnosti ostrova nasadily sílu.

Od vojenské diktatury k demokracii
Po většinu studené války fungoval Tchaj-wan víceméně jako diktatura strany KMT a s ní úzce spojené armády. Vzhledem k napjaté situaci to bylo svým způsobem pochopitelné, ovšem tlak USA i aktivity domácí opozice si nakonec vynutily postupné reformy. Od roku 1987 se ostrov začal demokratizovat, ale faktický konec vlády nacionalistů přišel teprve v roce 2000, když se prezidentem stal kandidát dříve hlavní opoziční strany DPP (Demokratická pokroková strana). Je třeba zdůraznit, že hlavní linie politického štěpení na ostrově není socioekonomická (čili na pravici a levici), protože společnost a politika jsou rozděleny hlavně v pohledu na to, co vůbec Tchaj-wan je. Strana KMT totiž dosud oficiálně trvá na tom, že se na ostrově nachází dočasné útočiště legitimní vlády celé Číny, a přestože se víceméně smířila s tím, že fakticky vládne jen části Číny, nejspíše dosud tajně doufá v „návrat domů“. Narůstající problémy pevniny posilují víru, že by komunistický režim mohl přece jen padnout, takže by se nacionalistům mohla opět otevřít cesta k moci. Proti tomu stojí názor, jenž pozvolna získává stále větší podporu a jenž je ústřední tezí DPP, tzn. že Tchaj-wan již představuje svébytnou entitu, která dodnes zachovává starou čínskou kulturu, a že o jakémkoli sjednocení už nemá smysl hovořit. DPP tak žádá, aby ostrov vyhlásil plnou nezávislost jako samostatný stát. S tímto členěním souvisí také vojenské otázky, protože KMT má tradičně větší podporu v pozemní armádě, kdežto DPP buduje vazby spíš na letectvo a námořnictvo. Obě strany se však fakticky shodují v podpoře povinné služby, a ačkoliv se již řadu let hovoří o jejím ukončení, napjatá situace mezi ostrovem a pevninou asi jen těžko takový krok umožní. Tchaj-wan tedy nadále zůstává vysoce militarizovaným státem, jenž se připravuje na ozbrojený konflikt s pevninskou ČLR.

Nutnost zmodernizovat tankové síly
Pozemní síly Čínské republiky již přešly na moderní brigádní strukturu a základ manévrových sil tvoří třináct brigád, a sice čtyři tankové, tři mechanizované a šest lehkých pěších. Kdyby se mobilizovaly všechny zálohy, postavila by armáda víc než dvě desítky dalších brigád pěchoty. Jako palčivý problém se vnímá zastaralost tankových sil, neboť Tchaj-wan nyní provozuje jen modernizované, jenže staré americké tanky M48H, M48A5 a M60A3 Patton, jichž má celkem asi 565. Vedle nich vlastní ještě 625 lehkých tanků M41 Walker Bulldog a ve skladech má asi 230 vozidel M24 Chaffee. Proto se nezřídka mluví mj. o možnosti zakoupit od USA tanky M1 Abrams, avšak faktem je, že stávají tankové síly Tchaj-wanu jsou optimalizované pro obranný boj v horském terénu, kde by si Abrams nemusel vést zdaleka tak dobře. K dopravě a podpoře pěšáků slouží bojová vozidla CM-25 (v podstatě modernizované transportéry M113 s kanony) v počtu 225 kusů a přibližně 1180 obrněných transportérů, jež vedle starých pásových M113 a kolových LAV-150 zahrnují rostoucí počet moderních osmikolových vozidel CM-32 Yunpao. Ta se vyrábějí přímo na ostrově, původní design však pochází od irské firmy Timoney. Velice silné je tchajwanské dělostřelectvo, jež vlastní přes tisícovku tažených děl ráže 105, 155 a 203 mm a skoro pět stovek samohybných děl stejných kalibrů. Jde většinou o starší zbraně z USA, zatímco raketové dělostřelectvo (celkem přes 330 kompletů) je domácí výroby a nejspíše patří na světovou špičku. Jeho raketomety řady Kung Feng ráže 117 a 126 mm a novější modulární systémy Ray Ting-2000 ráže 117, 118 a 227 mm jsou určené k tomu, aby zlikvidovaly invazní síly už na moři či na břehu. Armáda vlastní též přes 320 minometů a přes 500 bezzákluzových děl, ale pro ničení tanků slouží primárně střely TOW a Javelin. Protivzdušnou obranu zajišťují mobilní komplety Avenger a Chaparral, přenosné střely Stinger a přes 400 samohybných nebo tažených protiletadlových kanonů kalibru 35 a 40 mm.

Čtyři hlavní typy bojových letounů
Do sestavy pozemní armády náleží i vrtulníkové síly, jejichž páteří je 29 špičkových bitevních helikoptér AH-64E Apache Guardian, jež Čínská republika koupila jako vůbec první zákazník mimo USA. S tchajwanskými znaky létá i 67 starších bitevních vrtulníků AH-1W SuperCobra a 38 průzkumných OH-58D Kiowa Warrior. Dopravu zajišťuje 92 helikoptér CH-47SD Super Chinook, UH-60M Black Hawk a UH-1H Iroquois a výcvik 29 vrtulníků TH-67 Creek. Navíc se helikoptéry objevují také ve službách vzdušných sil, jež mají celkově 19 strojů H225 Super Puma a S-70C Black Hawk. Primární sílu letectva tvoří skoro pět stovek nadzvukových strojů čtyř hlavních typů. Nejpočetnější je F-16A/B Fighting Falcon, kterých létá 145 a které se dnes modernizují na nejnovější podobu F-16V. Používá se také 87 starších lehkých F-5E/F Tiger II (a k nim navíc sedm průzkumných RF-5E TigerEye) a 47 francouzských Mirage 2000-5E. Od domácí značky AIDC pochází 128 letadel F-CK-1 Ching-Kuo, která náleží do lehčí kategorie, po modernizaci však představují hodně účinné zbraně. Tchaj-wan dále vlastní šest radarových letounů E-2T Hawkeye, 23 protiponorkových hlídkových letounů S-2T Tracker a P-3C Orion, jeden stroj pro elektronický boj C-130HE Tien Gian a 34 dopravních letounů. Mezi nimi tvoří většinu (20 kusů) stroje C-130H Hercules, dále je to deset letounů Beech 1900 a konečně čtyři stroje Boeing 737-800 a Fokker F-50 pro transport VIP. Pro výcvik slouží 42 turbovrtulových strojů T-34C Turbo Mentor a 55 proudových AIDC AT-3 Tzu-Chung. Jaká samostatná složka fungují raketové síly, které používají střely s plochou dráhou letu řady Hsiung Feng a systémy protivzdušné obrany v počtu okolo šesti stovek. Vedle amerických kompletů MIM-23 HAWK a MIM-104F Patriot PAC-3 je to zejména pět stovek domácích systémů řady Tien Kung, mezi které patří i nejnovější Tien Kung III s dosahem přes 200 km.

Pořád silně vyzbrojené námořnictvo
Základ hladinových sil námořnictva představují čtyři těžké torpédoborce (někdy označované i jako křižníky) třídy Kee Lung, které USA původně postavily pro šáhův Írán. Dosud se jedná o velice efektivní plavidla, která mají střely RGM-84L Harpoon a SM-2MR, torpéda a děla ráže 127 mm. Pod tchajwanskou vlajkou se plaví 22 fregat, a sice osm třídy Cheng Kung (příbuzné americké třídy Oliver Hazard Perry), osm třídy Chin Yang (původně americká plavidla z třídy Knox) a šest nejmodernějších Kang Ding (odvozenina francouzského designu Lafayette, který se vyznačuje obtížnou zjistitelností). Fregaty kromě amerických střel Harpoon nesou i domácí střely Hsiung Feng, které mohou útočit na námořní i pozemní cíle. Nejmodernější verze zvaná Hsiung Feng III dosahuje až trojnásobku rychlosti zvuku a vznikla speciálně jako nástroj proti novým velkým lodím čínského námořnictva. Právě tyto rakety nese i vůbec nejmodernější loď tchajwanské flotily, první exemplář z nové třídy rychlých korvet Hsun Hai, jež jsou postaveny jako katamarany. Vedle ní Tchaj-wan provozuje přibližně čtyři desítky malých korvet a člunů, jež nesou rakety Hsiung Feng I a II, a ještě čtrnáct minolovek. Skutečně pozoruhodný je počet a schopnosti obojživelných výsadkových plavidel, jichž Tchaj-wan vlastní více než tři stovky, paradoxně mnohem více než pevninská Čína. To patrně odráží skutečnost, že se dodnes počítá též s oním „návratem domů“ v případě, že by pevnině došlo ke konfliktu (a)nebo ke zhroucení režimu. Největší slabinou námořnictva jsou naopak ponorky, neboť ostrov má pouze dvě staré nizozemské lodě třídy Hai Lung a dvě ještě starší americké ponorky třídy Hai Shih, které patří do údobí druhé světové války. Námořnictvo zahrnuje také námořní pěchotu, jež má asi 10 000 vojáků a dvě stovky obojživelných vozidel AAV-7A1 a LVTP-5A1, zatímco námořní letectvo vlastní dvacet protiponorkových vrtulníků S-70C Seahawk.

Diskuse o novém přístupu k obraně
Zmíněné zaostávání ponorkové flotily by se mělo řešit stavbou domácích ponorek, byť to jistě nebude snadné, protože ostrov s tím nemá žádné zkušenosti, a tak nejspíše dojde na (utajenou) technologickou pomoc ze zahraničí. To koneckonců nebude nic nového, jelikož Tchaj-wan již kdysi kooperoval na vývoji strategických zbraní s Izraelem a Jihoafrickou republikou, dalšími „vyděděnci“ mezinárodního společenství. Tchaj-wan plánuje též stavbu nových torpédoborců, zvažuje i vývoj nové stíhačky, byť samozřejmě nadále spoléhá i na nákupy zbraní z USA, kde by v budoucnu rád koupil též letouny F-35. Akvizice zbraní ale představují jen jeden z mnoha problémů. Ještě na začátku století platily celkové vojenské kapacity ostrova za lepší než to, co měla ČLR, jenže ta od té doby zaznamenala obrovský posun v kvalitě i kvantitě. Ostrov pořád disponuje působivým arzenálem, jenže dlouhodobé samostatné obrany proti útoku asi schopen není. Proto se už řadu let diskutuje i o nové obranné strategii. Zejména politici DPP či jí blízcí experti tvrdí, že by ostrov měl být připravený provést i preventivní úder, aby zastavil případné čínské přípravy k invazi. Jiní naopak zastávají názor, že Čínská republika má budovat výlučně neofenzivní obranu, ale s tím, že má dát Pekingu jasně najevo, že v případě konfliktu získá jen spálenou zem, a to navíc za cenu katastrofálních ztrát. Simulace, jež před časem prováděl štáb tchajwanské armády, naznačily, že by se samostatně bránící Tchaj-wan nejspíš dokázal udržet jen řádově týdny, než by byl poražen, Čína by však utrpěla takové škody, že by ji to vrátilo na úroveň třetího světa. Tchaj-wan ale pořád může počítat s podporou USA i jiných zemí, jako je Japonsko, pro něž je faktická nezávislost ostrova bezmála životním zájmem. A bude zajímavé sledovat, jak se situace změní díky krokům Donalda Trumpa, jelikož se zdá, že v jeho plánech pro region východní Asie přísluší Tchaj-wanu důležité místo.
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Ozbrojené síly Čínské republiky
Celkem v aktivní službě
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Celkem v zálohách
1 657 000
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V aktivní službě
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Pěchotní obrněná vozidla
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Dělostřelecké systémy
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Protivzdušné systémy
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Bitevní vrtulníky
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Ostatní vrtulníky
159
Vzdušné síly
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45 000
Nadzvukové bojové letouny
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Cvičné letouny
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Ostatní letouny
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Dopravní vrtulníky
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Námořní síly
V aktivní službě
40 000
Dieselelektrické ponorky
4
Torpédoborce a fregaty
26
Hlídkové a pobřežní lodě
65
Výsadkové a pomocné lodě
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Námořní vrtulníky
20
Obrněnce námořní pěchoty
202
Polovojenské síly
Pobřežní stráž – aktivní služba
17 000
Pobřežní stráž – hlídkové lodě
146

Utajované zbrojní programy
Tchaj-wan je někdy uváděn mezi tzv. paranukleárními státy, tedy zeměmi, které sice nevlastní jaderné zbraně, mají však všechno potřebné k jejich rychlé výrobě. Díky spolupráci s Izraelem a Jižní Afrikou ostrov opravdu získal přístup k řadě špičkových technologií, mezi které patrně náleží i ty nukleární. Svého času probíhal na Tchaj-wanu projekt Taoyuan, jehož cílem nebylo nic jiného než vyrobit vlastní odstrašující arzenál, ale kvůli nátlaku USA v 80. letech byl tento program zastaven. Občas však na Tchaj-wanu zazní hlasy volající po jeho obnovení a existuje více než vážné podezření, že ostrov si uchovává kapacity pro rychlou výrobu jaderných zbraní pro případ, že by se vztahy s pevninou vyhrotily (a)nebo by Tchaj-wan přišel o podporu, která od USA (přestože někdy s váháním) přichází. Naprosto nepochybné ale je, že ostrov získal od židovského státu a režimu apartheidu spoustu raketových technologií. Střely s plochou dráhou letu Hsiung Feng vycházejí z izraelských protilodních raket řady Gabriel, s izraelskou pomocí vznikly i kopie amerických balistických raket Lance nazvané Ching Feng a objevily se zprávy o exportu technologií izraelských raket řady Shavit/Jericho na ostrov. Nepochybné je, že se na Tchaj-wanu nacházejí balistické rakety Tien Chi s doletem přes 120 km (u nejnovější verze až 200 km) na bázi protiletadlových raket Tien Kung II, ale Čínská republika nejspíš pracuje i na balistických raketách s dolety ještě většími. Hovoří se např. o typu Tien Ma-1, jehož dosah by mohl činit až 1000 km, a podle některých zpráv už se vyvíjejí či vyrábějí rakety s doletem cca 2000 km. Ostrov tedy pravděpodobně vlastní rakety středního doletu pro odstrašení pevninské Číny, ale podrobnosti přísně utajuje a zřejmě záměrně mlží.
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