Vietnam:
Regionální zájmy v globální hře

Vietnam se v posledních letech zařadil mezi největší importéry vojenské techniky, jež zahrnuje především výzbroj pro námořnictvo a letectvo. Vietnam tak demonstruje své rostoucí ambice a záměry bránit nárokované ostrovy v Jihočínském moři, jejichž zásoby nerostných surovin mají pro ekonomickou budoucnost země klíčový význam.

Vietnamské ozbrojené síly si pořizují techniku ze zemí západní Evropy a Izraele a plánuje se i nákup od USA. Vietnamské a americké námořnictvo pořádají společná vojenská cvičení a obě země jednají o užší spolupráci, která by mohla vést dokonce ke zřízení základny pro americké lodě ve Vietnamu. Tyto i jiné zprávy by před lety vypadaly spíše jako sci-fi, neboť Američané viděli zmíněnou zemi jihovýchodní Asie jako zapřísáhlého nepřítele, který navíc stál za patrně největším traumatem americké vojenské historie. Nynější spojenectví obou zemí (na kterém je velice pikantní fakt, že ve Vietnamu stále vládne komunistická strana) je tak dobrým důkazem proměn světa po studené válce, resp. rozložení sil ve východní Asii, neboť za posílením vazeb USA a Vietnamu samozřejmě nestojí jakékoliv idealistické pohnutky, nýbrž čistě pragmatická snaha vytvořit spojenectví proti expanzi Číny.

Dějiny vietnamského válčení
Vojenská historie Vietnamu je hodně pestrá a dlouhá, protože ji lze sledovat až ke starověkým říším Nam Viet a Au Lac. Na území dnešního Vietnamu posléze vznikaly další říše, bylo však velmi příznačné, že většina z nich vedla války se sousední Čínou, ztrácela samostatnost a zase ji dobývala zpět. Právě blízkost silné „Říše Středu“ se stala vůbec nejvýznamnějším faktorem, jenž po staletí ovlivňoval vietnamské vojenství. Z tohoto pohledu lze dokonce konstatovat, že období od druhé poloviny 16. století do konce 20. století, kdy se Vietnam musel bránit hlavně vlivu západních velmocí, představuje v dějinách země vlastně jen „menšinovou“ část. Faktem každopádně je, že ve druhé polovině 18. století ve dvou válkách dobyla celé území soudobého Vietnamu francouzská armáda a spojila je s územími dalších (dnes nezávislých) států do jedné kolonie označované jako Indočína. Ta byla během druhé světové války okupována Japonskem a v tomto období vznikly hlavní proudy boje za samostatnost, z nichž ten hlavní představovali komunisté. V důsledku operací Spojenců na konci druhé světové války došlo k tomu, že sever Vietnamu obsadili Číňané, zatímco jih Francouzi a Britové. V roce 1949 proto Francie uznala omezenou nezávislost jihu, zatímco na severu se utvořila Vietnamská demokratická republika, jež ale byla od začátku pod nadvládou komunistů. Boje však pokračovaly a skončily porážkou Francie, která v roce 1954 uznala plnou nezávislost Vietnamu. Tam už ale zároveň sílilo hnutí za sjednocení státu, samozřejmě podporované ze severu a také ze SSSR a Číny. Netrvalo tedy dlouho a do Vietnamu dorazila další zahraniční vojska, tentokrát americká. Popisovat všechny peripetie vietnamské války patrně nemá smysl; omezme se na shrnutí, že USA sice neprohrály jedinou bitvu, avšak dopustily se spousty závažných chyb, utrpěly politickou porážku a v roce 1973 se z Vietnamu stáhly. Bylo jen otázkou času, než silnější Severní Vietnam dokončí silou zbraní sjednocení obou zemí. K tomu došlo v roce 1975 a Vietnam se stal patrně nejvěrnějším a nejspolehlivějším spojencem Sovětského svazu v Asii.

Mocenské změny a nové vazby
Ale již během vietnamské války se začal projevovat onen výše zmíněný faktor vlivu Číny, jež se v 60. letech „rozkmotřila“ se Sovětským svazem. Vietnam zůstal jasně na straně Moskvy, a tak brzy ožily i staré vietnamsko-čínské animozity. Ty vyvrcholily roku 1978, kdy vietnamská vojska vpadla do Kambodže, aby svrhla hrůzný režim Rudých Khmérů (podporovaný Čínou), aby v roce 1979 následovala krátká čínsko-vietnamská válka. Výsledek byl ale nejednoznačný a obě strany dodnes mluví o vítězství. Po tomto konfliktu proběhla řada menších pohraničních střetů a vztahy obou zemí zůstaly napjaté, což platí vlastně dodnes. Vietnam se stal regionální vojenskou mocností, udržoval vojska v Kambodži a Laosu a okolní prozápadní země jej tehdy považovaly za poměrně závažnou hrozbu. Nyní si už asi jen málokdo vzpomene, že regionální organizace ASEAN byla původně vytvořena v podstatě jako pakt proti Vietnamu. Na přelomu 80. a 90. let se však situace změnila v tom smyslu, že Vietnam ztratil svého hlavního spojence a ochránce, tedy Sovětský svaz. Rusko se ocitlo v hluboké krizi, kdežto ekonomicky obrozená Čína zahájila masivní expanzi. Jedním z jejích hlavních cílů se stala souostroví v Jihočínském moři, která si nárokuje několik zemí včetně Vietnamu. Spratlyovy a Paracelské ostrovy ovšem nemají zdaleka jen význam symbolický a vojenský (kvůli své poloze totiž umožňují vytvoření základen klíčových pro kontrolu regionu), ale i ekonomický, jelikož ukrývají obrovské zásoby ropy a zemního plynu. Vietnamci tedy chtěli najít proti čínským ambicím spojence. A našli ho v Američanech, kteří také začali cítit obavy ze vzestupu Číny. Soudobé spojenectví Vietnamu a USA tedy vlastně není takovou novinkou, jelikož se začalo rodit už v polovině 90. let. Roku 1995 tak oba státy navázaly diplomatické styky, zesílily kulturní a ekonomické vazby a někdy po přelomu tisíciletí se začalo opatrně mluvit o vojenských vztazích. V té době ale začala také renesance mocenské pozice Ruska, které začalo obnovovat i vztahy se spojenci SSSR, z čehož profitoval také Vietnam. Ten se v současnosti může těšit vskutku výhodné situaci, v níž má na své straně Washington i Moskvu. Obě velmoci mají zájem na silné pozici Vietnamu, který má potenciál brzdit expanzi Číny směrem na jihovýchod.

Diverzifikace dodavatelů zbraní
Do toho samozřejmě spadá také vojenské posilování Vietnamské socialistické republiky, která dnes patří mezi největší světové importéry zbraní. Ozbrojené síly, oficiálně zvané Vietnamská lidová armáda, sestávají z celkově pětice složek. Kromě „standardních“ pozemních, leteckých a námořních jednotek má Vietnam ještě dvě významné polovojenské složky, a sice Pohraniční stráž a Námořní policii. Posledně jmenovaná síla byla jako samostatná zformována roku 2008 a představuje jeden z nejkonkrétnějších projevů odhodlání Vietnamu bránit své výsostné vody a prosazovat nároky na ona dvě sporná souostroví. Obecně lze říci, že zhruba do konce 90. let se výsadnímu postavení těšily pozemní síly, kterým byla přičítána největší zásluha za vyhnání Francouzů a Američanů a na které se nejvíce spoléhalo kvůli zajišťování vnitřní bezpečnosti a ochraně hranic. Od přelomu století ovšem vítězí pragmatičtější přístup, protože bylo stále více zřejmé, že se zájmy a perspektivy Vietnamu nacházejí hlavně v Jihočínském moři. To logicky nahrává námořnictvu a letectvu, k nimž směřuje i naprostá většina nynějších nákupů techniky. Hlavním dodavatelem zůstává pochopitelně Ruská federace, která zajišťuje 70 až 80 % zbraní pro Vietnamskou lidovou armádu, je však patrná snaha Vietnamců o jistou diverzifikaci. Byly již uskutečněny nákupy ze zemí Evropské unie, důležitým zdrojem se stává Izrael (jenž prodal mj. útočné pušky Tavor pro speciální jednotky či obrněná vozidla RAM 2000), hovoří se též o Indii (ta zřejmě brzy dodá Vietnamu protilodní střely BrahMos) a začínají rozhovory i s USA, od nichž by Vietnam mohl koupit např. hlídkové letouny P-3 Orion. Kromě toho se Vietnamci pokouší o vytvoření vlastního zbrojního průmyslu a v současné době se zaměřují na bezpilotní letouny (které vyvíjejí ve spolupráci s Ruskem a Švédskem) a hladinové lodě. Za připomenutí stojí také fakt, že Vietnam zřetelně navyšuje obranný rozpočet. Ten dnes činí okolo 3 % HDP, ale do roku 2020 se očekává růst až někam na 5 % HDP, neboť modernizované ozbrojené síly budou logicky vyžadovat výrazně vyšší provozní náklady.

Vojsko pro specifické podmínky
Pozemní složka Vietnamské lidové armády je nejsilnější v regionu jihovýchodní Asie, protože její aktivní početní stav přesahuje 400 000 mužů. Armáda byla budována především dle vzoru té sovětské, a proto je země rozdělena na devět vojenských okruhů a sama armáda má čtveřici armádních sborů. V jejich rámci pak působí necelých šedesát pěších divizí, tři mechanizované divize, osm ženijních divizí, zhruba deset až šestnáct stavebních divizí, dále deset nezávislých tankových brigád, stejný počet brigád dělostřelectva, jedna brigáda zvláštních jednotek a ještě dvacet samostatných brigád ženistů. Nezvykle vysoké množství ženijních a stavebních útvarů představuje vietnamské specifikum, které odráží komplikované terénní podmínky (jak známo, Vietnam sestává převážně z džunglí, bažin a hor) a ekonomický význam armády, jež se hodně angažuje v podpoře národního hospodářství. Z hlediska doktríny se Vietnam patrně pořád řídí modifikovanou verzí sovětské „hloubkové operace“, takže hlavní úlohu hrají početné tankové, mechanizované a dělostřelecké síly. Část zdrojů uvádí, že Vietnam vlastní i tanky T-72, avšak patrně jde o omyl a páteř výbavy obrněných brigád představují T-62. Dále je k dispozici velký počet starých T-54/55 a jejich čínských kopií Type 59. Některé z těchto tanků dnes procházejí modernizací, o kterou se stará Izrael a která jim dává neobvyklé hranaté tvary, jež připomínají izraelské tanky Merkava. Vietnam dosud provozuje i legendární tanky T-34 a z nich odvozená samohybná děla SU-100 a SU-122. Kvůli terénním podmínkám mají významnou roli i lehké a obojživelné tanky PT-76 a čínské Type 62 a 63. O dopravu a podporu pěšáků se starají bojová vozidla pěchoty řady BMP a kolové transportéry řady BTR. V těžkém dělostřelectvu najdeme směs starších sovětských, čínských a amerických houfnic, kanonů a raketometů, mezi kterými nabízí největší palebnou sílu 152mm děla 2S3, 175mm děla M107 a raketomety BM-21. Stále slouží i množství bezzákluzových děl, byť jsou k dispozici i protitankové řízené rakety. Pokud jde o protivzdušnou obranu vojsk, o tu se starají nejen mobilní systémy 2K12 Kvadrat a 9K35 Strela-10, ale rovněž tisíce přenosných raket Strela a Igla a kulometů a kanonů ráží od 14,5 do 100 mm. Vietnam patrně vlastní také malý počet operačně-taktických balistických raket Scud, resp. jejich severokorejských kopií řady Hwasong.

Silné a slabé stránky letectva
Nejvýkonnější techniku Vietnamského lidového letectva představují bojová letadla od značky Suchoj, a to 12 stíhačů Su-27SK/UBK a 24 víceúčelových dvoumístných strojů Su-30MK2V. Další letouny druhého zmíněného typu jsou objednány (dle posledních zpráv půjde o 12 kusů) a za „veřejné tajemství“ se považuje informace, že Vietnam je prvním zahraničním zájemcem o rusko-indický letoun 5. generace Su-50 PAK FA. Starší bojové stroje vietnamského letectva zahrnují několik desítek stíhacích bombardérů Su-22M3/M4 (z nichž některé byly koupeny od Armády ČR) a více než sto stíhačů MiG-21bis, ačkoliv ty nebyly nijak zmodernizovány, takže jejich bojová hodnota je dost omezená. K základnímu výcviku slouží vrtulová letadla Jak-52 a další fázi zabezpečují L-39C Albatros, avšak Vietnam si již objednal nové nadzvukové cvičné stroje Jak-130. Za závažný nedostatek se pokládá úroveň dopravního letectva, které disponuje jen starými lehkými An-26 a An-2, což takřka znemožňuje efektivní vysazování a zásobování vojáků v případě krize či konfliktu v Jihočínském moři. O vzdušnou palebnou podporu vojska se stará 36 bitevních vrtulníků Mi-24, kromě nichž jsou v provozu helikoptéry Mi-6, Mi-8/17, UH-1H a francouzské Aérospatiale Dauphin a Super Puma. Vedle letounů a vrtulníků podléhá velení letectva také (jak bývá u zemí s ozbrojenými silami zbudovanými dle sovětského vzoru běžné) protivzdušná obrana státu, která je již od vietnamské války mimořádně hustá. Její páteř představují dva systémy dalekého dosahu S-300PMU-1, jež chrání dvě nejvýznamnější města, a sice hlavní Hanoj na severu a Ho Či Minovo město (dřívější Saigon) na jihu. Ostatní výzbroj vietnamské PVO už představuje výrazně starší generační úroveň. Jedná se o raketové systémy S-75 Volga-2MV a S-125 Pečora-2TM, jež doplňuje hustá síť přenosných raket Strela a Igla a kanonů ráže od 23 do 100 mm. Lze však předpokládat, že právě transportní letectvo a systémy PVO bude Vietnam řešit dalšími akvizicemi z Ruska.

Námořnictvo a Námořní policie
Posilování vojenských kapacit Vietnamu dnes zřejmě nejvíce odráží námořnictvo. Dosud ještě nemá žádné ponorky, v letošním roce by však mělo odebrat první kus ruského Projektu 636M, (kód NATO Improved Kilo) se jménem Ha Noi a následovat má ještě pět kusů. Vietnam bude tedy vlastnit šestici moderních oceánských dieselelektrických ponorek, jež dokážou odpalovat i protilodní či protizemní řízené střely Club. Páteř hladinové flotily dnes představují dvě ruské fregaty Projekt 1166.1E Gepard (dostaly názvy Dinh Tien Hoang a Ly Thai To), k nimž by se měly přidat ještě další dvě. Také v tomto případě se jedná o vysoce výkonná plavidla, jež mají ve výbavě mj. protilodní střely Uran a protiponorkové zbraně. Kromě nich provozuje Vietnam také pět starších lehkých sovětských fregat Projekt 159 (v kódu NATO zvaných Petya), ačkoli nepočetnější kategorii tvoří pobřežní plavidla. Nejvýkonnější z nich je čtveřice korvet Projekt 1241.8 s protilodními střelami Uran (a další čtyři plavidla se staví přímo ve Vietnamu a šest je ještě objednáno) a šest starších plavidel Projekt 1241RE (v kódu NATO Tarantul-I), jež nesou střely P-15 Termit. Vietnam se ovšem neomezuje jenom na ruské lodě, jelikož si od Nizozemí objednal dvojici raketových korvet Sigma. Ve službě se navíc nachází několik tříd dělových a hlídkových člunů, mezi kterými zajisté stojí za zmínku dva čluny třídy TT-400TP, navržené a vyrobené vietnamskými loděnicemi (a staví se i třetí exemplář). Další kategorii plavidel, která má kvůli členitému pobřeží a „ostrovním“ zájmům země vzrůstající význam, tvoří minolovky a výsadková plavidla. Do námořnictva náleží také námořní pěchota a pobřežní obrana. Do její výbavy nedávno přibyly výkonné komplexy Bastion s nadzvukovými střelami Jachont; kromě nich slouží starší systémy se střelami P-5 Pjaťorka a P-15 Termit. Námořní letectvo provozuje hlídkové vrtulníky Ka-28 a Super Puma. Jak již bylo řečeno, nezávislou složku tvoří Námořní policie. Ta disponuje širokým spektrem hlídkových plavidel, postavených přímo ve Vietnamu nebo Nizozemí; jejich výzbroj tvoří kulomety a malorážové kanony. Námořní policie získala i trojici hlídkových letounů C-212-400MP Aviocar.

Přizpůsobivost a pragmatismus
Objevuje se ovšem i kritika současného vietnamského zbrojení, která usuzuje, že ekonomický potenciál země nestačí na takové akvizice a že hrozí vyvolání nových „závodů ve zbrojení“, a zaznívají i varování, že by se Vietnam mohl opět stát jen nástrojem v soupeření supervelmocí. Na tom může být něco pravdy, avšak hodí se připomenout i některé další důležité skutečnosti. Vietnam je příkladem rozvojové země, která byla během studené války opravdu jen „loutkou“ různých mocností, dokázala se ovšem efektivně přizpůsobit změněným podmínkám a sledovat vlastní zájmy v „novém světě“, v němž se už nejedná primárně o ideologické soupeření, nýbrž o ekonomické zájmy. Vietnam je stále chudou zemí, jeho ekonomika je neefektivní a sužuje ji korupce a špatný stav veřejných služeb. Země sice zažívá vzestup, hospodářskou liberalizaci a postupné uvolňování politických poměrů (ačkoli se nezdá, že by se komunistická strana chtěla vzdát dominantní pozice), tento vzestup však může brzy narazit na limity, dané mj. přírodními podmínkami. Proto je pro Vietnam důležité zajistit si vlastní zdroje strategických surovin, což přeneseně znamená prosazení nároků na Spratlyovy a Paracelské ostrovy, a to především proti vlivu Číny, která je chápána také jako hlavní zdroj hrozeb pro suchozemské a námořní hranice státu. Ambice Vietnamu mají opravdu velmi omezený charakter, a to i v regionálním měřítku, protože nejeví jakýkoli zájem stát se nějakým „hegemonem“. Ostatní země regionu mají spíše tendence s Vietnamem kooperovat, protože také vnímají tlak ze strany Číny (jejíž expanze má ostatně za následek také vznik dalších „nepravděpodobných“ spojenectví). Tato spolupráce se odehrává mj. na půdě původně „proti-vietnamské“ organizace ASEAN. A to vše pochopitelně koreluje se zájmy USA a Ruska, jež Vietnamu poskytují podporu. Od období studené války se však tato situace principiálně liší tím, že Vietnam již není jen podřízeným „satelitem“ velmocí a navazuje s nimi realisticky motivovaná spojenectví. Regionální ambice Vietnamu takto tvoří prvek „mozaiky“ dnešního multipolárního světa, jehož dynamika nahrává zemím, jež se umějí flexibilně a pragmaticky rozhodovat. Vietnam se této „hry s vysokými sázkami“ zjevně nebojí a hodlá maximálně využít svoje šance na úspěch.
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