Austrálie:
Nenápadný garant bezpečnosti

Letošní rok znamenal pro ozbrojené síly Austrálie významné posílení bojeschopnosti. Mj. byla předána většina objednaných stíhaček Super Hornet, ve službě už je všech šest radiolokačních letounů Boeing 737 Wedgetail a pátý střední transportní letoun C-17A, na vodu bylo spuštěno první výsadkové plavidlo třídy Canberra. Tento nenápadný, ale rozsáhlý program přezbrojení opět zdůrazňuje postavení Austrálie jako nezpochybnitelné vojenské velmoci, a to rozhodně ne jen v měřítku regionu Oceánie a jihovýchodní Asie.

Ozbrojené síly Austrálie nepředstavují v Evropě příliš známé či populární téma. Austrálie leží doslova „na druhém konci světa“, takže se její vojenská angažovanost obvykle netěší velkému zájmu zdejších médií. Faktem však je, že australské ozbrojené síly (nyní oficiálně zvané ADF, Australian Defence Force) jsou vyspělé a velmi efektivní, úspěšně se účastnily řady válečných konfliktů a jiných operací a sehrávají nesmírně důležitou úlohu v bezpečnosti východní Asie a Pacifiku. Kromě unikátní geografické polohy to zapříčiňuje i fakt, že se Austrálie dlouhodobě řadí mezi nejtěsnější spojence nejen Velké Británie, ale i USA, takže jí obě mocnosti v zásadě cílevědomě „přenechaly“ velkou část odpovědnosti za tuto neklidnou oblast. Pro plnění svých úkolů ovšem ADF pochopitelně potřebuje adekvátní technické vybavení, a proto nyní probíhá komplexní přezbrojení pozemních, vzdušných i námořních sil, které se orientuje především na rychlé a flexibilní nasazení v širokém spektru misí v zahraničí.

Historické konflikty
Australský svaz byl jako samostatný stát prohlášen 1. ledna 1901, čímž přešla odpovědnost za obranu na novou suverénní vládu; dříve ji zajišťovala britská armáda a koloniální vojska. Poté se Austrálie zapojila do první světové války; její vojáci prokazovali svou statečnost především v bojích u Gallipoli, na Středním východě a v závěrečné fázi bojů na západní frontě. Do druhé světové války Austrálie vstoupila společně s Velkou Británií, když hned 3. září 1939 vyhlásila válku Německu. Australané bojovali hlavně ve Středomoří a severní Africe a pak samozřejmě i v Pacifiku; nejvíce se vyznamenali v bojích o Novou Guineu. Austrálie se stala terčem útoků japonských letadel a ponorek a panovaly i obavy z japonské invaze; nikoli bezdůvodně, neboť Japonci tuto operaci opravdu plánovali, avšak na okupaci celého kontinentu v žádném případě neměli dostatečné síly. Boj Australanů po boku Britů a Američanů se stal výtečným základem spojenectví, jež se projevilo již záhy v korejské válce. Austrálie vyslala početný příspěvek pro síly OSN a v několika bitvách zvláště proti čínským „dobrovolníkům“ sehráli australští vojáci klíčovou roli. V letech 1950–1960 se Australané zúčastnili potlačení komunistického povstání v Malajsii a v letech 1962–1966 byli součástí sil Commonwealthu ve válce proti Indonésii, jež se snažila silou zabránit vytvoření samostatné Malajsie. Australané podporovali i kontroverzní válku ve Vietnamu a sami se do ní v letech 1962–1973 aktivně zapojili; přestože to pořád není příliš známý fakt, Vietnamem celkem prošlo přes 50 000 australských vojáků. Je ovšem nutno dodat, že veškeré vojenské angažmá Australanů probíhalo vždy pod společným velením, které obstarávaly primárně USA (a)nebo Velká Británie. Až v roce 1976 vznikl ADF coby centrální struktura, jež spojila australskou armádu, letectvo i námořnictvo v jedinou sílu. Také se začala proměňovat vojenská doktrína. Jestliže dříve byl kladen větší důraz právě na společné operace v regionu východní Asie a Oceánie, od 80. let se zřetelněji akcentovala samostatnost Austrálie při obraně domácího území a teritoriálních vod. První působení australských vojáků jako ADF v zahraničí proběhlo v roce 1987 při hlídkování u Fidži.

ADF v novém světě
Austrálie byla v roce 1991 součástí koalice proti Iráku a začala pravidelně vysílat kontingenty do různých monitorovacích či humanitárních misí OSN. Nová podoba světa po rozpadu SSSR navíc ukázala, že se doktrína ADF musí opět změnit, protože pravděpodobnost přímého útoku nepřátelské mocnosti na Austrálii je malá. Mnohem aktuálnější je rychlé nasazení v zahraničí, aby Austrálie mohla kontrolovat regionální bezpečnost a prosazovat své zájmy. Od roku 1996 probíhaly v ADF změny, jejichž efekt se projevil již za tři roky, kdy nastala „hvězdná hodina“ australských vojáků. Východní Timor, který byl od roku 1975 okupován Indonésií, se v srpnu 1999 v referendu jasně rozhodl pro nezávislost na Indonésii, ovšem ta se tomuto kroku snažila zabránit. Indonéská armáda a jí podporované (převážně muslimské) milice zahájily vlnu násilí proti převážně křesťanským Timořanům. Situace se blížila genocidě. Australané pozoruhodně rychle zareagovali, vytvořili koalici jménem INTERFET (International Force for East Timor), postavili se do jejího čela a již 12. září 1999 první vojáci ADF přistáli ve Východním Timoru, kde okamžitě zahájili akce proti indonéským milicím (a místy i proti indonéské armádě). Celá operace, ačkoli šlo fakticky o improvizaci, je hodnocena jako vysoce povedená. Australané se od počátku soustředili na podporu timorské domobrany a zahájili řadu rozvojových programů, současně však měli k dispozici impozantní palebnou sílu, jejíž demonstrace přiměla Indonésii, aby nezávislost Východního Timoru uznala. Mise INTERFET skončila v roce 2005, ovšem už v květnu 2006 byli Australané na Východní Timor posláni znovu, aby pomohli potlačit rebely v tamních ozbrojených silách, a v zemi pořád působí přes 400 Australanů. Operace prokázala, že ADF dokáže samostatně realizovat rozsáhlé nasazení v zahraničí, současně však upozornila na určité nedostatky, což vedlo k dalším změnám v rozvoji kapacit pro „projekci síly“. Kromě toho Austrálie samozřejmě rozhodně podpořila válku proti terorismu a vyslala kontingenty do Afghánistánu a Iráku (účastnilo se také letectvo a námořnictvo); v letošním roce se Australané z Iráku stáhli, avšak v Afghánistánu nadále zůstávají.

Australian Army
Australská armáda (tj. pozemní síly) je organizována po vzoru britské; základními jednotkami jsou divize a brigády, rozdělené do pluků a praporů. Armáda má fakticky tři velké části. První z nich je 1. divize, jež tvoří trvale připravené jádro pozemních sil; skládá se z vojáků v aktivní službě a člení se do tří brigád (a to mechanizované, pěchotní a motorizované). Druhá část nese jméno Forces Command a odpovídá za záložníky a výcvik; náleží pod ni 2. divize (ta čítá šest brigád rezervistů) a tři podpůrné brigády. A třetí část je Special Operations Command, jež velí silám speciálního určení, což je pluk SAS, dva pluky Commandos, pluk „reakce na incidenty“ (zajišťuje ochranu proti ZHN) a eskadra vrtulníků UH-60 Black Hawk. Australská armáda má 59 tanků M1A1SA Abrams, které nahradily staré Leopardy AS1 (část z nich je ještě v záloze). Z pásových vozidel je nejpočetnější transportér M113; slouží zhruba 700 kusů, z nichž část by měla prodělat modernizaci na verze M113AS3 či M113AS4 (druhá jmenovaná je prodloužená a má jednomístnou kulometnou věž). Armáda provozuje také 255 kolových obrněnců ASLAV (to je místní modifikace typu LAV-25, resp. MOWAG Piranha 8×8) v několika verzích a přes 830 kolových obrněných vozů Bushmaster PMV (oproti obecně rozšířenému mínění se ovšem nejedná o typ čistě australského původu, protože design vytvořila irská firma Timoney). Co se týče dělostřelectva, Austrálie má asi 260 starších tažených houfnic M198, M2 a L118 ráží 155 a 105 mm, avšak ty mají postupně nahradit moderní lehké 155mm zbraně M777, dodávané od konce roku 2010. K ničení tanků se používají řízené střely Javelin a bezzákluzové zbraně typu Carl Gustav, protivzdušnou obranu představuje 36 raketových systémů RBS70. Jako kuriozitu lze zmínit šestikolovou verzi terénních vozů Mercedes-Benz G z výzbroje sil SAS. Celý výčet ale ukazuje, že ADF postrádá řadu běžných kategorií zbraní, zejména bojová vozidla pěchoty, samohybná děla a protivzdušnou obranu středního či dalekého dosahu. To má ale řešit několik nových programů. V rámci projektu Land 400 má být zakoupeno asi tisíc obrněnců dvou typů (první pásový, druhý kolový). Firma BAE Systems nabízí typy CV90 a RG-41, kdežto značka General Dynamics prosazuje kombinaci ASCOD a Piranha V a tým zbrojovek Boeing, KMW a Rheinmetall sází na typy Puma a Boxer. Plánuje se i nákup samohybných houfnic (hlavními uchazeči jsou PzH 2000 a K-9 Thunder) a výkonnějších komplexů PVO (favoritem je švédský BAMSE, avšak uvažuje se i o systémech z USA). Hlavní útočnou silou vojskového letectva je 22 bitevních vrtulníků Tiger ARH, v provozu jsou rovněž průzkumné stroje Kiowa a dopravní MRH90 (tj. evropské NH90), Black Hawk a Chinook.

Royal Australian Air Force
Primárním víceúčelovým bojovým letounem RAAF je F/A-18A/B Hornet, zařazený do služby v počtu 71 kusů. Do prosince loňského roku provozovala Austrálie též vysoce výkonné stíhací bombardéry F-111C Aardvark. Jako jejich nástupce byl určen letoun F-35A Lightning II, jenž má být pořízen v počtu zhruba 100 kusů, avšak proti této zakázce existuje velmi silná opozice, která poukazuje nejen na technické, finanční i časové potíže projektu F-35, ale také na výkony letounu, jež jsou prostě nedostatečné. Odpůrci F-35 tvrdí, že Austrálie vzhledem ke své pozici a ambicím nezbytně potřebuje těžké letouny s dlouhým doletem a velkou nosností. Dříve bylo jejich největším přáním prodloužení životnosti a modernizace F-111 na variantu F-111S, která měla obdržet úpravy pro obtížnou zjistitelnost, pohonné jednotky se schopností „supercruise“, zdokonalené senzory a rozšířený arzenál zbraní (včetně střel AIM-120 AMRAAM). Ale kvůli vysokým nákladům na provoz opustily F-111 službu, a tak odpůrci F-35 nyní prosazují hlavně nákup jiného, výkonnějšího typu. Favoritem je samozřejmě F-22 Raptor, alternativou by mohl být F-15SE Silent Eagle, případně i Eurofighter Typhoon. Tyto názory hlásají nejen odborníci z civilního sektoru, ale i část vojáků a politiků, a proto je budoucnost RAAF z tohoto hlediska stále otevřená. Pro „překlenutí“ doby mezi vyřazením F-111 a pořízením F-35 (či jiného typu) se Austrálie rozhodla zakoupit 24 dvoumístných letounů F/A-18F Super Hornet, z nichž zatím dorazilo dvacet. Pro výcvik pilotů slouží turbovrtulové letouny Pilatus PC-9 a proudové stroje BAE Systems Hawk 127. Letos v červenci RAAF převzalo poslední ze šestice radiolokačních strojů včasné výstrahy a vzdušné kontroly Boeing 737 AEW&C Wedgetail, v červnu odebralo druhý z pěti objednaných tankovacích letounů Airbus KC-30A MRTT a v září získalo již pátý střední transportní stroj C-17A Globemaster III (o šestém se uvažuje). Coby taktická dopravní letadla slouží dvacet C-130H Hercules a C-130J-30 Super Hercules a další menší letouny mají za úkol zejména dopravu VIP. O námořní hlídkování se stará 18 strojů AP-3C Orion, ale ty by do roku 2018 měly být vyřazeny, nejspíše ve prospěch akvizice osmi letounů P-8A Poseidon a sedmi velkých bezpilotních strojů (favorizován je samozřejmě americký RQ-4 Global Hawk). RAAF už má s letadly bez osádky své praktické zkušenosti, jelikož v Afghánistánu provozuje dva izraelské IAI Heron, pronajaté od Kanady.

Royal Australian Navy
Dnes nejvýkonnější bojová plavidla RAN představuje čtveřice fregat třídy Adelaide. Fakticky jde o upravené americké lodě třídy Oliver Hazard Perry. Nesou mj. protilodní střely Harpoon, protivzdušné rakety Standard SM-1 a Evolved Sea Sparrow a dvojici vrtulníků. Kromě nich je ve výzbroji osm velkých fregat třídy Anzac, jež vycházejí z německého designu MEKO 200 a nesou rakety proti vzdušným cílům Sea Sparrow a ESSM; navíc mají vypouštěcí zařízení střel Harpoon, avšak ta standardně nejsou nabíjena. Pro operace u pobřeží slouží čtrnáct moderních rychlých člunů třídy Armidale a šest minolovek třídy Huon. K dispozici je deset výsadkových plavidel pro obojživelné mise a dvě desítky podpůrných lodí. Námořní letectvo (tzv. Fleet Air Arm) čítá třicet vrtulníků, z nichž má hlavní roli patnáct protiponorkových S-70B-2 Seahawk; v červnu 2011 si FAA objednalo 24 kusů MH-60R Romeo Seahawk. Tato akvizice je součástí komplexního přezbrojení RAN, z něhož dva nejdůležitější projekty dostaly jména SEA 4000 a JP 2048. První z nich označuje pořízení tří protivzdušných torpédoborců třídy Hobart, jež jsou založeny na fregatách španělské konstrukce Álvaro de Bazán, využívají však americký systém AN/SPY-1D(V) Aegis. Předpokládá se jejich vyzbrojení střelami SM-3, takže budou schopné zajistit také protiraketovou obranu; vedle toho ponesou střely Harpoon, ESSM, SM-2, SM-6 a možná i střely s plochou dráhou letu Tomahawk. První kus má být zařazen do výzbroje v roce 2014. Program JP 2048 je názvem pro zakoupení dvojice velkých vrtulníkových výsadkových lodí odvozených ze španělské konstrukce Juan Carlos I. První plavidlo jménem Canberra bylo spuštěno na vodu v únoru 2011 a má vstoupit do výzbroje v roce 2014, druhá loď Adelaide by měla následovat za dva roky. Každá loď bude schopná dopravit zhruba tisíc vojáků a 16 až 24 vrtulníků; „skokanský můstek“ na přídi pak umožní i operace strojů s pevným křídlem, patrně typu F-35B. Průběžně se navíc objevují spekulace o tom, že RAN by chtělo znovu provozovat i „opravdové“ letadlové lodě (v minulosti mělo tři, poslední byla vyřazena roku 1982). Jednou z alternativ je stavba třetího, avšak modifikovaného plavidla třídy Canberra, jež by umožnilo i působení letounů s klasickým startem. Ponorkovou flotilu RAN představuje šest plavidel třídy Collins, což je modifikace švédské třídy Västergötland; jsou to největší ponorky s nejaderným pohonem na světě. Bezprecedentní posílení RAN by znamenalo zvažované pořízení jaderných ponorek třídy Los Angeles (zřejmě se střelami s plochou dráhou letu Tomahawk), o kterém se od počátku tohoto roku v Austrálii intenzivně diskutuje.

Globální strategický imperativ
V souvislosti s jadernými ponorkami se téměř zákonitě objevilo i téma jaderných zbraní. Dnes už není příliš známým faktem, že Austrálie o ně v minulosti opravdu usilovala. V 50. letech se plánovalo zakoupení od Velké Británie, ale posléze se rozběhl domácí výrobní program, který využíval faktu, že Austrálie je největším světovým dodavatelem uranu. Uvádělo se, že projekt skončil roku 1973, kdy Austrálie podepsala Smlouvu o nešíření jaderných zbraní, jenže v roce 2007 překvapivě vyšlo najevo, že přísně tajné obohacování uranu pokračovalo až do poloviny 80. let. Možné jaderné vyzbrojení Austrálie zřejmě souviselo i s nákupem F-111C, protože jen pro konvenční mise by byl takový letoun zkrátka zbytečným luxusem. V uplynulých letech se v Austrálii debata o nukleárním arzenálu znovu několikrát objevila, a to i oficiálně na nejvyšší politické úrovni. Je zcela nepochybné, že Austrálie má pro tento krok všechny nutné kapacity, takže jde pouze o politické rozhodnutí. Jaderná zbraň by asi byla „nejvyšší metou“ pro ty, kdo dlouhodobě prosazují pozici Austrálie jako regionálního hegemona a podporují nákupy zbraní pro „projekci síly“ do zahraničí. A je zřejmé, že současné posilování ADF (především letectva a námořnictva) přesně odpovídá jejich představám. Stíhací bombardéry doplněné tankovacími a transportními letouny, velké výsadkové (eventuálně letadlové) lodě s ochranou zajišťovanou loděmi se systémem Aegis a flotila výkonných ponorek (možná i jaderných a nesoucích střely Tomahawk) bude představovat obrovský potenciál, jenž zařadí Austrálii mezi hlavní vojenské mocnosti světa. Je velmi příznačné, že australské zbrojení se děje s maximální podporou USA (dokonce se tvrdí, že plán pořídit jaderné ponorky nevzešel z Austrálie, ale že jej navrhli sami Američané), jejichž spojenectví s Austrálií je hodně blízké „zvláštním vztahům“ se Spojeným královstvím. Austrálie díky své geografické pozici nabízí zcela výjimečnou základnu k vedení rozsáhlých operací ve východní Asii a Pacifiku a již mnohokrát jednoznačně dokázala, že tyto operace reálně zvládá, ať již nezávisle nebo v koalici. Navíc se ukazuje, že nemusí jít jenom o stabilizační či humanitární nasazení. Zejména vojenské posilování Číny a stále napjaté vztahy s Indonésií (tj. nejlidnatější muslimskou zemí na světě) znamenají, že větší ozbrojený konflikt nelze úplně vyloučit. A je tady ještě jedna okolnost. USA si dobře uvědomují, že jejich takřka permanentní angažmá na Středním východě omezuje kapacity, jež by poté chyběly v možném konfliktu v Tichomoří. Austrálie coby spolehlivý spojenec a současně vojenská mocnost by je mohla suplovat. ADF má proto nejen nesporný význam jako prvek regionální bezpečnosti, ale také svou specifickou úlohu v globální vojenské strategii.
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