Vietnam:
Hořká historie a pragmatická současnost

Světová politika někdy přináší podivná spojenectví. Mezi nejbizarnější příklady současnosti se řadí úzké vztahy USA a Vietnamu. Navzdory krutému dědictví vietnamské války se totiž dnešní Vietnam řadí mezi významné partnery Washingtonu ve východní Asii, což samozřejmě vychází ze snah obou zemí vzdorovat rostoucí moci Číny.

Vietnam dlouhodobě patří mezi důležité spojence Ruska a tyto vztahy sahají až do dob, kdy to byla sovětská podpora, která rozhodujícím způsobem pomohla k faktickému vítězství nejdříve nad Francouzi a poté nad Američany. Tehdy byl Vietnam podporován i Čínou, avšak následné změny přesunuly Peking naopak do pozice hlavní hrozby pro Vietnam, což vlastně pořád trvá. Světlou stránku této hrozby ale představuje fakt, že podle hesla o „nepříteli mého nepřítele“ se Vietnam může nyní těšit silné podpoře Západu. To prokazuje mj. skutečnost, že Vietnam dnes patří i mezi hlavní zákazníky izraelského průmyslu.

Proti Japonsku, Francii i Americe
Historie konfliktů v jihovýchodní Asii už byla mnohokrát popsána, a proto se zde omezíme na krátké shrnutí. Území zvané Indočína (zahrnující dnešní Vietnam, Laos a Kambodžu) spadalo do koloniálního impéria Francie, ale za druhé světové války bylo okupováno Japonskem, proti němuž se postavil jak nekomunistický (tedy nacionalistický a buddhistický), tak komunistický odboj. Ten začal po válce usilovat o plnou nezávislost země a rozhořel se boj proti Francii, jež v roce 1949 uznala na jihu Vietnamský stát (zpočátku císařství, později republiku), zatímco na severu vznikla Vietnamská demokratická republika pod vlivem SSSR a Číny. Boje tím ovšem neskončily, protože komunistické síly nepřestaly usilovat o sjednocení obou útvarů. Francouzi utrpěli porážku u Dien Bien Phu (1954) a postupně se z oblasti stáhli, naopak ale rostl význam USA, které v roce 1962 poslaly do Vietnamu první vojenské síly. Jejich účast potom narůstala a až do roku 1973 tam zuřila nelítostná válka proti partyzánům i pravidelné armádě VDR. Zde je nutno zdůraznit, že USA ani v jediné bitvě neutrpěly nic jako vojenskou porážku, ovšem po stránce strategické a politické šlo o takřka příslovečné fiasko. USA se z Vietnamu v roce 1973 stáhly, o dva roky později došlo ke spojení obou entit pod „severní“ vládou a roku 1976 dostal stát nynější název Vietnamská socialistická republika, jenže konflikty pokračovaly. V prosinci 1978 zahájila vietnamská vojska invazi do Kambodži, aby zlikvidovala brutální režim Rudých Khmerů, ale již v únoru 1979 na území Vietnamu zaútočila Čína. Přestože se oficiálně jednalo o pohraniční spor, ve skutečnosti šlo o důsledek roztržky ve východním bloku, neboť Vietnam se postavil na stranu Moskvy, resp. proti Pekingu. Čínská armáda se poté stáhla, ale přestřelky na hranicích se odehrávaly po celá 80. léta. Vietnam patřil mezi pevné spojence SSSR a zůstal rovněž jedním z klíčových partnerů Ruské federace.

Nové trendy v zahraniční politice
Ke spojencům Kremlu náleží Vietnam dodnes, ale proměňující se situace ve světě v 90. letech a 21. století jej přiměla realizovat pružnější zahraniční politiku. Té paradoxně nahrává fakt, že Vietnam za hlavní bezpečnostní hrozbu nadále pokládá rostoucí ambice Číny. Vedle napětí na suchozemské hranici jde též o dvě souostroví, a sice Spratlyovy a Paracelské ostrovy, na které si vedle Číny a Vietnamu dělají nárok další země v oblasti. Právě skutečnost, že Vietnam patří mezi regionální soupeře Číny, mu potom získala působivé spektrum spojenců, jelikož západní a asijské státy se takřka předhánějí v utužování vztahů s Hanojí. Vietnam samozřejmě nemůže svou vojenskou mocí Číně přímo konkurovat, ovšem v případě konfliktu by pro Peking zajisté znamenal na jižním křídle nepominutelný strategický problém. Vznikla tak vskutku paradoxní situace, že Vietnam považují za významného spojence také např. USA a Francie, které zrušily či uvolnily dřívější zbrojní embarga. Významně se zlepšily i vztahy s Indií, Japonskem a státy regionální organizace ASEAN, kam byl Vietnam přijat v roce 1995, ačkoli toto uskupení bylo kdysi zformováno mj. právě proti němu. Postupně se mění též poměry v samotném Vietnamu, kde si komunistická strana sice stále udržuje monopol moci, ale roku 1992 povolila soukromé podnikání a otevírá zemi světu, odkud přicházejí investice, takže tamní ekonomika prosperuje jako nikdy dříve. To dovoluje modernizovat ozbrojené síly a hlavně s podporou Ruska a Indie budovat zbrojní průmyslové kapacity. Do rozvoje ekonomiky se významně zapojuje i armáda, mezi jejíž další poslání spadá pomoc při častých přírodních katastrofách. Ve Vietnamu nadále existuje povinná vojenská služba (2 až 3 roky pro všechny muže), ovšem nákupy nových typů moderní techniky vedou k růstu významu profesionálů. Vietnam se začal zapojovat rovněž do mezinárodních misí. Pod vlajkou OSN nejdříve vysílal pozorovatele do zón konfliktů a v roce 2018 poskytl první mírové jednotky, a to pro Jižní Súdán.

Vozidla včetně „muzeálních“ typů
Vietnamské pozemní manévrové síly se člení do čtyř sborových velitelství, jimž dnes podléhá šestice obrněných brigád, dvě mechanizované divize, 23 pěších divizí a brigáda zvláštních sil. Jejich podporu zajišťuje např. třináct dělostřeleckých brigád či deset ženijních brigád, jenže je velmi příznačné, že do pozemních sil patří rovněž devět tzv. divizí ekonomického rozvoje, jež působí v průmyslu a zemědělství. Většinu výzbroje reprezentují staré sovětské zbraně či jejich čínské kopie, občas takřka „muzeálního“ charakteru, protože Vietnam má dosud ve službě mj. tanky T-34-85 či samohybná děla SU-100 a ASU-85. Nejpočetnějším typem tanku ale zůstává T-54/55 (a čínská kopie Typ 59) v počtu cca 1200 kusů, z nichž část prošla modernizací, která byla zajištěna Izraelem a obdržela označení T-55M3. K dispozici je též několik desítek T-62 a lehkých Typ 62, používají se i plovoucí PT-76 a Typ 63. Dramatické zlepšení ovšem přinášejí nové tanky T-90S a T-90SK, jichž je objednáno 64 kusů (první byly předány v prosinci 2018). Průzkum zajišťují obrněnce BRDM-1 a BRDM-2, kdežto k přepravě a podpoře pěchoty slouží sovětská vozidla BMP-1, BMP-2, BTR-152, BTR-40, BTR-50 a BTR-60 a ještě přibližně 200 amerických transportérů M113 (převzatých od armády Jižního Vietnamu). Dělostřelectvo také spoléhá vesměs na staré sovětské typy, tzn. tažené kanony a houfnice ráží 122, 130 a 152 mm, užívají se však i západní zbraně, mj. 105mm děla M101. V provozu jsou také samohybná děla 2S1 Gvozdika, 2S3 Akacija a M107, čínské raketomety Typ 63 a sovětské komplety BM-14 a BM-21 Grad. Vietnam vlastní i malý počet balistických raket řady Scud; fakticky jde o zbraně Hwasong-5/6 z KLDR. K ničení tanků se používají střely Maljutka (a jejich vietnamské kopie B-72) a Konkurs, 100mm tažené protitankové kanony nebo bezzákluzová děla, kdežto výbavu protivzdušné obrany vojsk tvoří komplety Strela-2 a Igla, vozidla ZSU-23-4 Šilka a statické či tažené kulomety a kanony kalibru od 14,5 do 100 mm.

Tradice silné protivzdušné obrany
Bojové letectvo je organizováno do čtyř pluků, z nichž tři používají moderní ruské univerzální bojové letouny Su-30MK2 (zřejmě 35 kusů) a stárnoucí Su-27SK a Su-27UBK (asi 11 strojů), a u čtvrtého pluku létá okolo 28 stíhacích bombardérů Su-22M3K, Su-22M4K a Su-22UM3K, mezi kterými jsou také exempláře původně provozované v Československu. Část těchto strojů byla uzpůsobena k vedení elektronického průzkumu a boje. Ve skladech se dodnes nacházejí i stíhačky MiG-21. Základní výcvik pilotů zajišťuje asi 30 vrtulových letadel Jak-52, po jejichž zvládnutí letci přecházejí na proudové L-39C Albatros, jichž je v provozu zřejmě 17 kusů. Pro vzdušný transport dlouho sloužily jen dvouplošníky An-2 a lehké An-26 (dnes létá celkově 18 kusů), ale zlepšující se vztahy se Západem dovolily pořídit tři moderní letadla CASA C-295M a polské stroje M-28 Skytruck. Vrtulníkové útvary mají 26 bitevníků Mi-24 a 23 transportních Mi-8, Mi-17 či Mi-171, dosluhuje také několik starých amerických Bell 205. Tradičně silná je vietnamská protivzdušná obrana státu, jejíž páteř představují dvě baterie systémů S-300PMU1 (a další čtyři jsou objednány). Dále jsou v provozu staré komplexy S-75 Dvina, S-125 Pečora, 2K12 Kub a 9K35 Strela-10, nedávno byly dodány nové systémy Buk-M2E a snad i komplety Pancir-S1. PVO státu stále vlastní stovky starých kanonů ráže od 37 do 130 mm, ale pořídila i několik izraelských protivzdušných systémů SPYDER-MR na šasi MAN HX 8x8 a k nim 400 střel Python-5 a Derby. Izraelská firma Elbit Systems provedla upgrade části vrtulníků Mil, ve Vietnamu létají i izraelské drony Orbiter 2 a roku 2018 byl podepsán kontrakt na tři bezpilotní letadla IAI Heron 1. Vietnam ovšem v roce 2015 předvedl i vlastní bezpilotní letoun dlouhého dosahu, jenž se jmenuje HS-6L a má nabízet dolet až 4000 km a vytrvalost 35 hodin. Zatím se do aktivní služby nedostal, ale již létají menší drony od státního podniku HTI Corporation, jež se uplatňují při taktickém průzkumu či jako cvičné terče.

Plavidla už také domácího původu
Geografická poloha Vietnamu ve spojení s „ostrovními“ spory s Pekingem pochopitelně klade veliké nároky na námořnictvo. To tradičně preferovalo lehké lodě pro pobřežní operace, avšak zakoupilo též několik větších a výkonnějších plavidel. Specifickou úlohu sehrává šest ruských dieselelektrických ponorek Projekt 636 (čili Improved Kilo), které nesou křižující rakety Club jako odstrašující zbraně proti Číně. Vietnam má navíc dvě malé severokorejské ponorky Yugo pro speciální operace. Základ hladinové flotily reprezentují čtyři ruské fregaty Projekt 11661E Gepard 3.9, které nesou protilodní střely 3M24 Uran a prostředky proti ponorkám a vzdušným cílům (jsou objednány ještě dva kusy). Vietnam dále provozuje několik starších korvet Projekt 159, které slouží jako dělové či protiponorkové lodě, a postavil dosud jednu domácí raketovou korvetu BPS-500 nesoucí rakety Uran. V licenci staví korvety Projekt 12418 Molnija, jež opět disponují střelami Uran. Postavil zatím šest kusů, kromě kterých se i plaví dvě lodě téhož typu dodané přímo z Ruska, které dodalo také čtyři korvety Molnija starší varianty se střelami P-15 Termit. S vietnamskou vlajkou se plaví také kolem padesáti různých člunů (mezi nimi několik s raketami Termit), třináct minolovek a řada výsadkových a pomocných lodí. Námořní letecké síly provozují šest hlídkových letounů DHC-6-400 Twin Otter a čtrnáct vrtulníků, mezi něž se vedle ruských Ka-28 a Ka-32 řadí též francouzské H225 Super Puma. Námořnictvo zahrnuje i pobřežní obranu, jež vlastní raketové komplety 4K44 Redut, 4K51 Rubež a K-300P Bastion-P (plánuje se zakoupení raket BrahMos z Indie), a jednotky námořní pěchoty o síle 27 000 osob. Do jejich arzenálu patří obojživelné obrněnce jako PT-76, Typ 63 či BTR-60 a od roku 2016 i izraelské přesné rakety AccuLAR ráže 160 mm a EXTRA ráže 306 mm na podvozcích KrAZ, které byly pořízeny zejména k obraně sporných ostrovů.

Špičkové izraelské a české zbraně
Námořní pěchota a další elitní síly užívají i jiné izraelské produkty, např. pancéřovky Matador či útočné pušky Tavor TAR-21 a Galil ACE 31/32. Oba typy pušek se ve Vietnamu produkují licenčně a většina zdrojů tvrdí, že by se puška Galil ACE měla stát standardní dlouhou zbraní, která v řadových jednotkách nahradí zbraně značky Kalašnikov. V současnosti je standardním typem AK-74M ráže 5,45 mm a AK-103 ráže 7,62 mm (oba se také vyrábějí licenčně), ovšem vojáci základní služby pořád běžně používají i staré pušky AK-74, AKM atd. V menším počtu lze narazit rovněž na čs. samopaly vz. 58, izraelské Uzi a západní pušky, převážně M16 a M4, které užívají speciální síly. Vietnamská armáda testovala také pušku CZ 805 BREN, která sice nakonec zakoupena nebyla, ovšem je známo, že speciální armádní a policejní síly se řadí mezi významné uživatele služebních pistolí CZ P-07 a P-09 a samopalů CZ Scorpion EVO 3, navíc si koupily odstřelovačské pušky CZ 750. Také to hodně vypovídá o prohlubujících se vztazích Vietnamu se západními státy, o čemž svědčí i spekulace, že zastaralá letadla Su-22 by se měla vyřadit ve prospěch dvanácti strojů západní výroby (mezi uchazeče údajně náleží typy Gripen, Rafale a F-16). Jiné zdroje ovšem uvádějí, že Vietnam patří mezi zájemce o stíhačky Su-35S a že usiluje o možnost výhledově získat stroje Su-57 PAK FA. Každopádně náleží mezi největší světové dovozce zbraní a adaptuje své ozbrojené síly pro současné podmínky, byť zatím nemá propracovanou obrannou doktrínu, která by jeho zvyšující se schopnosti propojila do jednotně fungujícího celku. Vietnam už ovšem nepochybně dokázal svou strategicky nepříliš výhodnou pozici proměnit v základ pragmatické zahraniční politiky, díky níž se stal ceněným spojencem všech aktérů, které znepokojuje síla Číny. Vztahy s Vietnamem tak opět názorně prokazují, že dynamiku mezinárodní scény řídí především zájmy velmocí.
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Vietnamské záložní a bezpečnostní síly
Ve skutečnosti vůbec nejpočetnější ozbrojenou složku ve Vietnamu představují aktivní zálohy s celkovou silou snad až pět milionů osob. Dělí se na tzv. Lidovou obranu, jež působí zejména ve městech, a Lidové milice, které operují primárně na venkově. Jedná se převážně o lehkou a jen omezeně motorizovanou pěchotu, jež má k dispozici i malý počet lehkých dělostřeleckých či protiletadlových zbraní. Do struktury polovojenských složek se řadí také Pohraniční sbor se zhruba 40 000 muži. Na moři operuje Pobřežní stráž, která provozuje přibližně 80 hlídkových, logistických a dalších plavidel, jež jsou nasazována ponejvíce v Jihočínském moři. Vedle toho disponuje i třemi hlídkovými letadly CASA C-212-400 MPA. Vzhledem k významu rybolovu pro vietnamskou ekonomiku patrně není překvapivé, že existuje také speciální složka, která se stará o bezpečnost této činnosti. Jmenuje se Rybářský dohled a vlastní 32 hlídkových plavidel, mezi nimiž figurují rovněž dvě získaná darem z Japonska. Hlavní složka pro udržování vnitřní bezpečnosti ve Vietnamu (tj. de facto policie) je Veřejná bezpečnost, u níž lze jako zajímavost uvést užívání 150 izraelských obrněných vozů RAM-2000.

Ozbrojené síly Vietnamu
Aktivní služba
482 000
Aktivní zálohy
5 000 000
Vietnamské lidové pozemní síly
Aktivní služba
412 000
Hlavní bitevní tanky
1270
Obrněná průzkumná vozidla
720
Bojová vozidla pěchoty
300
Obrněné transportéry
1380
Dělostřelecké systémy
3000
Protivzdušné systémy
12 000
Vietnamské lidové vzdušné síly
Aktivní služba
30 000
Nadzvukové bojové letouny
74
Cvičné a lehké letouny
47
Podpůrné letouny
23
Bitevní vrtulníky
26
Transportní vrtulníky
34
Protivzdušné systémy
870
Vietnamské lidové námořní síly
Aktivní služba
40 000
Dieselelektrické ponorky
8
Raketové fregaty
4
Menší bojové lodě
68
Výsadkové a pomocné lodě
59
Letouny a vrtulníky
20
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