Blackwater: Arzenál kontroverzní firmy

Mezi významné trendy v soudobém vojenství patří i stále silnější zapojování tzv. soukromých vojenských firem (PMC, Private Military Corporations), tj. komerčních subjektů, jež plní část úkolů, které jinak spadají do působnosti klasických národních ozbrojených sil. Zejména války v Afghánistánu a Iráku přinesly takovým společnostem výjimečnou příležitost k výdělku. Ale angažmá soukromých subjektů určitě není bez problémů a spolu s jejich rostoucím významem a silou sílí také varování před možnými riziky. V těchto upozorněních se často objevuje název americké firmy Blackwater, která je zřejmě největším subjektem tohoto druhu na světě a která symbolizuje jak úspěchy, tak problémy svého sektoru.

Srovnání žoldnéřů a PMC
Společnosti typu PMC svým způsobem navazují na tradici žoldnéřů, tedy vojáků bojujících za úplatu pro stát, jehož občany nejsou. Žoldnéřství dosáhlo svého vrcholu během studené války, kdy tisíce žoldnéřů bojovaly hlavně v konfliktech ve státech třetího světa, nejvíce v rovníkové Africe. Od té doby ovšem jejich důležitost značně poklesla a v současné době jsou již žoldnéři „staré školy“ spíše výjimkou. Privatizace vojenství jako taková ale prožívá velký vzestup, a to právě díky soukromým vojenským firmám. Ty se sice klasickým žoldnéřům podobají hlavním účelem, tj. poskytováním služeb vojenského charakteru s cílem zisku, zároveň se však od nich v několika klíčových vlastnostech odlišují. Především nejde o jednotlivce či skupiny, působící na spíše ilegální bázi, nýbrž o zcela legálně založené, registrované a provozované firmy, které jsou četnými vazbami propojené s globální ekonomikou (mj. s výrobci zbraní či společnostmi, které se zabývají těžbou či zpracováním přírodních surovin). Pro zákazníka pracují na základě řádných smluv a finance nesměřují přímo ke konkrétním vojákům, ale k firmě, která poté platí své zaměstnance. Podobně jako v případě žoldnéřů bývají tito zaměstnanci zejména vysloužilí profesionální vojáci, na rozdíl od žoldnéřů však poskytují PMC mnohem rozsáhlejší spektrum služeb, takže také kvalifikace zaměstnanců je daleko pestřejší. Některé z těchto společností už disponují kapacitami tak silnými a širokými, že by byly prakticky schopné kompletně nahradit ozbrojené síly nějakého menšího národního státu.

Tří úrovně nabídky
Způsobů členění privátních vojenských firem je několik, ale nejrozšířenější je typologie, která se označuje jako „Tip of the Spear“ (Hrot kopí) a je postavena na „vzdálenosti od bojiště“ (ne tak úplně fyzické, ale spíše symbolické), v níž různé kategorie firem působí. Na prvním místě jsou to „podpůrné“ Military Support Firms, jež pracují převážně v sektoru logistiky. Do jejich oboru tedy spadá zásobování nejrůznějším materiálem od potravin po munici, údržba a opravy techniky a v neposlední řadě stavba či provoz vojenských základen. Dnes už lze bez jakékoliv nadsázky říci, že bez působení takových firem by vojenské operace vyspělých západních zemí vůbec nebyly možné, a největší společnost tohoto druhu Halliburton bývá často popisována až jako „logistické oddělení Pentagonu“. Kromě logistiky zajišťují podpůrné firmy také průzkum a další činnosti. Druhou úroveň PMC představují „poradenské“ Military Consulting Firms, do jejichž působnosti náleží hlavně výcvik. Jeho spektrum sahá od základní vojenské přípravy po vysoce náročné typu pilotáže či elektronického boje. Služeb takových společností zcela běžně využívají i ozbrojené síly z nejvyspělejších zemí světa. Konečně na nejvyšším stupni můžeme nalézt Military Provider Firms, které už poskytují služby přímo „na bojišti“. Určitě nejčastější je hlídání osob a objektů, avšak nijak vzácné nejsou ani přímé ofenzivní operace, ačkoliv dnes prakticky výhradně proti nepřátelům na vlastním území země, která si příslušnou firmu najala, tedy zejména proti povstalcům nebo teroristům.

Kontroverzní značka
Největší soukromou vojenskou společností na světě je firma Xe Services LLC, která je ovšem daleko známější pod původním jménem Blackwater. Založil ji v roce 1997 v Severní Karolíně bývalý člen jednotek SEAL Eric Prince, a to pod jménem Blackwater USA. V říjnu 2007 byla (snad kvůli vyjádření globálního charakteru) přejmenována na Blackwater Worldwide, ovšem kvůli kontroverzím spojeným s tímto slovem změnila v únoru 2009 název na Xe. Evidentně to příliš nepomohlo, jelikož bývá pořád běžně označována původním jménem, a to s pozitivními i negativními konotacemi. Každopádně se nejprve soustřeďovala zejména na vojenský výcvik a poradenství, avšak po začátku války proti terorismu prudce expandovala a začala poskytovat i přímé bojové nasazení, které se poté stalo její hlavní doménou. Získala pak mnoho kontraktů pro americkou okupační správu Iráku (mj. ochranu samotného správce Paula L. Bremera nebo ochranu diplomatů amerického velvyslanectví) a posléze pro novou iráckou vládu. Pracovníci firmy Blackwater si ovšem vydobyli velmi rozporuplnou pověst. Na jedné straně bylo zjištěno mnoho případů, kdy si vedli výborně, profesionálně chránili životy svých „svěřenců“ a rovněž zásadně pomohli při bojových akcích americkým či iráckým vojákům, avšak na stranu druhou byla zaznamenána i řada incidentů, kdy muži firmy Blackwater zabili či zranili civilisty. To se bohužel při vojenských konfliktech stává vždycky, ale na rozdíl od vojáků pravidelné armády, u nichž existuje jasná hierarchie nadřízených, se dá u pracovníků soukromé firmy velice těžko určit, kdo má vlastně nést odpovědnost. Nasazení soukromých vojenských společností se totiž z větší části stále nachází ve faktickém právním vakuu.

Co dokáže Blackwater
Zenitu svého působení dosáhla společnost Blackwater pravděpodobně v roce 2006, kdy pro ni pracovalo cca 300 mužů na území USA, přes 800 mužů v Iráku, přibližně 200 v Afghánistánu a minimálně 500 v nejméně čtyřech dalších zemích světa. Kromě již zmíněné ochrany osob či objektů a bojových akcí zajišťovali nejrůznější formy výcviku (od pěchotního po pilotní), dále leteckou dopravu, pozemní i vzdušný průzkum, zpravodajskou činnost (tj. sběr a analýzu dat), pohraniční a námořní hlídkování, údržbu či opravy nejrůznější techniky, zásobování, stavební práce, ale také humanitární či záchranářskou činnost. V letech svých největších úspěchů firma Blackwater uváděla, že je schopna nasadit „armádu“ zhruba tisícovky perfektně vyzbrojených a vycvičených mužů pro „konflikt vysoké intenzity“ (tj. regulérní válku na bojišti); později se toto číslo mělo zvětšit na cca 1700 mužů. Druhou variantou, o níž se mluvilo, mělo být rychlé rozmístění kompletní jednotky o síle brigády (tedy 3000 až 5000 vojáků) pro „konflikty nízké intenzity“ (tj. operace proti povstalcům či teroristům) nebo humanitární akce. Společnost poté s touto nabídkou úplně vážně oslovila OSN a dokládala, že taková alternativa by byla levnější a efektivnější než nasazení vojáků klasických národních armád. „Hvězda“ značky Blackwater ale od té doby poněkud pohasla; zejména v důsledku kontroverzí spojených s okupací Iráku je firma v nemilosti některých vlád (včetně stávající administrativy USA), své „bojové“ činnosti utlumuje a více se orientuje na výcvik a podporu.

Obrněné vozidlo Grizzly
Od většiny soukromých vojenských firem se ale Xe (resp. Blackwater) pořád výrazně odlišuje také tím, jakým technickým vybavením disponuje. Stejně jako u dalších společností utváří její vozový park hlavně obrněné (popř. i lehce ozbrojené) úpravy civilních terénních a užitkových vozidel (více o nich ve Střelecké revue 7/2007), avšak vedle toho může poskytnout i speciální vojenský obrněný automobil jménem Grizzly, který je přímo jejím výrobkem a je konstruován pro operace ve městech. Vozidlo Grizzly vyrobila divize Blackwater Armored Vehicle, jež ho představila počátkem roku 2007 s cílem dodat ho americké armádě, ale neuspěla. Menší počet byl postaven pro nespecifikované kupce (a pochopitelně i pro potřeby firmy Blackwater), poté ale produkce skončila. Prototyp Grizzly využíval komerční šasi značky GMC, zatímco sériové kusy jsou stavěné na podvozcích společnosti Seagrave, která dodává především hasičská auta. Zajímavostí je, že na úpravách podvozků a dieselových motorů se podíleli i konstruktéři, kteří dříve stavěli vozy pro závody „Monster Trucks“. Ocelové pancéřování Grizzly zastaví munici ráže 12,7 mm a lze je doplnit ještě vnějšími bloky modulárního pancíře EXO Scale, jež chrání před explozivní protipancéřovou municí. Vozidlo má pět střílen (dvě na každém boku a jednu zadní) a dva stropní průlezy, z nichž jeden je opatřen oběžným kruhem pro kulomet ráže 12,7 mm; v případě zájmu lze instalovat zařízení pro dálkové ovládaní kulometu zevnitř. Navíc má Grizzly výjimečně silné halogenové světlomety. Existují varianty se čtyřmi a šesti koly a váha se podle síly pancéřování pohybuje od 15 do 22 tun.

Privátní vojenské letectvo
Do struktur společnosti Xe spadá i několik dceřinných firem, jež působí v oboru letectví, např. Aviation Worldwide Services, Presidential Airways, STI Aviation a EP Aviation. Zaobírají se nejen provozem letounů a vrtulníků pro potřeby samotné firmy Xe a jejích zákazníků, ale také leteckým výcvikem a údržbou či opravami letadel. Největší zájem však pochopitelně vzbuzují jejich vzdušné vojenské operace; je známo, že stroje zmíněných společností zajišťovaly (nebo stále zajišťují) některé úkoly pro americké ozbrojené síly, ministerstvo zahraničí a CIA. Co se týče jejich leteckého parku, jde převážně o civilní vrtulníky a užitkové letouny, z nichž část je uzpůsobena pro vojenské využití. Z vrtulníků jsou to především víceúčelové typy Bell 214ST, Bell 412, Aérospatiale SA 330J Puma a Hughes/MD 369 a 530. Některé z nich jsou opatřené i dveřním závěsem, na který lze při bojových operacích zavěšovat různé typy kulometů; nejvíce se užívají zbraně M249 SAW ráže 5,56 mm. Mezi stroji s pevným křídlem hrají nejdůležitější úlohu lehká dopravní letadla CASA C.212 Aviocar (nosnost 2,5 tuny), jež slouží primárně pro zásobování a shazování výsadkářů. Jedno z nich bylo však také pokusně ozbrojeno, když byly do boku zabudovány dva kulomety M2 ráže 12,7 mm; není ale známo, že by byla tato obměna opravdu nasazena v boji. Ale určitě největší zájem vzbudila informace, že značka EP Aviation koupila turbovrtulový letoun EMB-314 Super Tucano brazilské firmy EMBRAER. Jedná se o vysokovýkonný stroj, který lze použít k výcviku i boji, mj. pro přímou leteckou podporu, akce proti povstalcům, předsunuté letecké návodčí atd. Je vybaven elektronikou, jež se může směle měřit i s proudovými stíhačkami, nese dva pevné 12,7mm kulomety v křídle a dále až 1500 kg výzbroje (včetně naváděných pum a raket) pod pěti závěsnými body. Společnost však tvrdí, že si letoun pořídila beze zbraní a pouze pro výcvik.

Nutnost právní regulace
Vedle vrtulníků a letounů má Xe ve výbavě také dálkově ovládané vzducholodě Polar 400, jež jsou rovněž jejími vlastními produkty (pobočka Blackwater Airships) a slouží pro dlouhodobé pozorování a hlídkování. Další nezvyklou položkou v arzenálu je loď McArthur, kterou divize Blackwater Maritime Solutions koupila od vládní vědecké agentury NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Toto víceúčelové plavidlo má výtlak necelých tisíc tun a na délku měří 53 m. Na palubě nyní dopravuje dva lehké vrtulníky MD 530, tři nafukovací čluny s pevným trupem (RHIB) a posádku přibližně 35 mužů. Společnost Xe používá loď McArthur pro výcvik i pro bezpečnostní akce; aktuálně ji nabízí pro doprovod obchodních lodí u Afriky, resp. coby ochranu proti somálským pirátům. To zní možná lákavě, znovu by to ovšem mohlo znamenat právní problémy, jelikož z hlediska mezinárodního práva je McArthur pouze civilní plavidlo v soukromých rukách, které nesmí nést zbraně, jinak by samo mohlo být posuzováno jako pirátské. Právě z tohoto důvodu se samy soukromé vojenské firmy (byť to může na první pohled vypadat paradoxně) zasazují o účinnou právní úpravu své činnosti, jelikož nyní vlastně operují v právním vakuu, neboť mezinárodní právo s podobnými subjekty jednoduše nepočítá. Lze očekávat, že vzhledem k nesporné důležitosti těchto společností se nějaká právní regulace dříve či později ukáže jako nezbytná. Soukromé vojenské firmy nepochybně mohou znamenat v některých sektorech velký přínos a zvýšení efektivity, zároveň je však nutno dbát, aby jejich činnost nenarušovala křehkou stabilitu současného světa.
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