Tchaj-wan demonstroval sílu

10. října se na Tchaj-wanu konala vojenská přehlídka, první za posledních šestnáct let. Předvedlo se na ní několik zajímavých zbraní, které jsou odpovědí na vzrůstající kvalitu ozbrojených sil pevninské Číny.

Konflikt mezi pevninskou Čínou a ostrovem Tchaj‑wan je trvalým zdrojem napětí ve východní Asii, ale i trvalým zdrojem příjmů pro zahraniční zbrojní firmy. V obou zemích se však rozvíjí i domácí zbrojní průmysl, který rovněž vyrábí kvalitní techniku. Důkazem byla vojenská přehlídka, jež se konala 10. října 2007 v hlavním městě Tchaj‑wanu. Zmíněné datum je národním svátkem Tchaj‑wanu, ale předchozích šestnáct let se oslavy obešly bez vojenských přehlídek. Náhlá změna tohoto postoje je dávána do souvislosti s chystaným referendem o nezávislosti ostrova, na které pevninská Čína jistě nějak zareaguje.

Střely řady Hsiung Feng
Ze zbraní, které se měly zúčastnit přehlídky, okamžitě získaly největší pozornost dvě řízené střely série Hsiung Feng. Šlo o střelu s plochou dráhou letu proti pozemním cílům Hsiung Feng IIE a nadzvukovou protilodní střelu Hsiung Feng III. Veřejnost ale nakonec mohla zhlédnout jen protilodní HF III, zatímco typ HF IIE se neobjevil. Vláda USA totiž prý intenzivně tlačila na Tchaj‑wan, aby Čínu neprovokoval.
Hsiung Feng IIE představuje protizemní variantu střely Hsiung Feng II. Ta byla vyvinuta jako zdokonalená verze zbraně Hsiung Feng I, což je tchajwanská obměna izraelské protilodní střely Gabriel. Odhady maximálního dostřelu zbraně HF IIE se pohybují od 600 do 1000 km a hmotnost hlavice je uváděna mezi 200 a 400 kg. Dostel HF IIE tedy pokrývá většinu čínského pobřeží včetně Šanghaje. V současné době by už střela měla být v konečné fázi vývoje, případně ve stádiu testů. Objevují se také zprávy, že odpalovací zařízení pro HF IIE mají být umístěna na ostrovech Quemoy a Matsu, které leží jen několik kilometrů od pevniny a které Tchaj‑wan ovládá.
Jestliže HF IIE je stále poněkud příbuzná s izraelskou střelou Gabriel, nejnovější zbraň Hsiung Feng III představuje naprosto novou konstrukci. Vzlétá pomocí dvou malých raketových motorů, avšak během letu ji pohání náporový motor. Díky čtyřem vstupům vzduchu pro tento motor tak HF III připomíná menší verzi ruské střely Moskit, která je i ve výzbroji čínského loďstva. HF III měří na délku asi šest metrů a dosahuje rychlosti snad až Mach 2,5. Může letět ve výšce od 20 do 200 m nad mořem a její dolet se pohybuje mezi 180 a 200 km. HF III už je sériově vyráběna a tvoří výzbroj několika tchajwanských lodí.

Protivzdušná obrana
Značný zájem vzbudily rovněž tři komplety protivzdušné obrany, z nichž jeden si na přehlídce odbyl premiéru. Všechny tři jsou reakcí nejen na velké čínské letectvo, ale i na raketové síly. Tvrdí se, že na Tchaj‑wan míří snad až tisíc čínských operačně taktických balistických raket, jež by mu mohly během několika hodin způsobit těžké škody. Po raketovém úderu by nejspíše měl následovat pokus o invazi na ostrov. Je logické, že Tchaj‑wan pojímá obranu před vzdušným a raketovým napadením jako otázku doslova existenčního charakteru.
Nejstarším z předvedených systémů byl domácí Tien Kung I, což je v zásadě upravená tchajwanská varianta amerického kompletu Raytheon MIM‑104 Patriot. Slouží zejména proti aerodynamickým, nikoli proti balistickým cílům. Druhým kompletem byl americký MIM‑104C Patriot PAC‑2, který už je schopen efektivně napadat také balistické rakety. Rychle rostoucí hrozba čínských raket a též průtahy při jednání o nákupu speciálního protiraketového systému Patriot PAC‑3 ovšem přiměly Tchaj‑wan k vývoji dalšího člena typové řady Tien Kung.
Na letošní přehlídce se tak poprvé objevil systém protivzdušné obrany Tien Kung III pro ničení balistických raket. Přestože i on vykazuje určitou příbuznost se systémy Patriot, jsou patrné i důležité rozdíly, mj. fakt, že střela vzlétá z kolmé, nikoli šikmé pozice. Pozoruhodný je také maximální dostřel, údajně až 200 km. Podle informací ministerstva obrany vstoupil systém TK III do výzbroje v roce 2006. Stojí za zmínku, že ke každému ze tří uvedených typů kompletů patří jiný typ tahače; pro TK I je to britsko‑americký vůz FMTV, pro Patriot PAC‑2 těžký americký Oshkosh a pro TK III německý Mercedes‑Benz Actros.

Tchajwanský Levhart
Kromě řízených střel se na přehlídce představil i nový produkt tchajwanského leteckého průmyslu, a to bezpilotní letoun Chung Hsiang. Byl vyvinut a je vyráběn Institutem vědy a technologie Chun Shan (CSIST). Podrobnější informace o něm však zveřejněny nebyly. Jde o konvenčně řešený stroj pro průzkum bojiště, jež se svými rozměry, tvarem, určením a zřejmě také výkony podobá izraelsko‑americkému typu RQ‑5 Hunter.
Z pozemní techniky byly asi nejzajímavějšími účastníky obrněné transportéry typu CM‑32 Yunpao (Levhart obláčkový). Jedná se o velice moderně pojatý osmikolový obrněnec, který údajně snese srovnání s nejlepšími americkými i evropskými typy. Na pohled je zřejmé, že byl zkonstruován s ohledem na požadavky obtížné zjistitelnosti. V letošním roce byla zahájena sériová produkce CM‑32 a na přehlídce mohla veřejnost poprvé vidět vozidla, jež pocházejí z oné výrobní linky. Základní varianta je vyzbrojena dálkově ovládanou věžičkou, která nese 40mm granátomet, 7,62mm kulomet a šestnáct dýmových granátometů. Připravují se ovšem i speciální verze; např. na zbrojní výstavě TADTE 2007, která se konala v srpnu, byl k vidění prototyp vozidla palebné podpory vybaveného 105mm tankovým kanonem.
Před publikem defilovala rovněž vozidla HMMWV s protitankovými střelami TOW, mobilní protiletadlové komplety Avenger, pásové obojživelné transportéry AAVP7 a rozmanitá technika ženijních a chemických vojsk. Součástí přehlídky byla i působivá letecká ukázka, jíž se zúčastnily mj. bojové letouny F‑16, Mirage 2000 a domácí IDF Ching Kuo nebo helikoptéry AH‑1W, OH‑58D a S‑70C. Přehlídka potvrdila vysokou úroveň tamního zbrojního průmyslu i ozbrojených sil a ukázala, že Tchaj‑wan pro pevninskou Čínu stále znamená soupeře přinejmenším rovnocenného.

Lukáš Visingr
Foto: Taiwan MND

Publikace: ATM 12/2007

