Chorvatsko:
Strážce Jadranu zvedá hlavu

Chorvatsko představuje pro mnoho Čechů takřka synonymum letní dovolené, a proto se vyskytují tendence zapomínat, že jde o stát ležící na tradičně neklidném Balkánu. Tamní bezpečnostní situace je dlouhodobě nestabilní a téměř kdykoliv by mohla explodovat, na což se chtějí připravit i chorvatské ozbrojené síly.

V květnu 2021 přišly oficiální zprávy, že si Záhřeb kupuje dvanáct špičkových francouzských stíhaček Dassault Rafale, za něž zaplatí přibližně miliardu eur. Země, která pořád z velké části spoléhá na techniku z éry studené války, se tedy zanedlouho bude chlubit letadly, která budou v oblasti Balkánu patřit na absolutní špičku. Chorvatské rozhodnutí navíc výrazně kontrastuje s faktem, že se tamější resort obrany v posledních letech potýká s nedostatkem financí, a tudíž se mnoho projektů zpožďuje nebo odkládá na neurčito.

Stručné dějiny neklidné země
Dějiny chorvatského území a národa sahají až do časů římské říše, ačkoli nynější obyvatelstvo představuje zejména potomky Slovanů, kteří přišli v raném středověku. Strategicky významné teritorium potom prošlo érami faktické samostatnosti i podřízenosti různými cizím říším, mezi které patřila byzantská, osmanská, benátská či uherská. Právě díky té poslední pak Chorvatsko přešlo do struktury habsburské monarchie a roku 1529 vznikla tzv. Vojenská hranice, jak bylo označováno divoké konfliktní území mezi rakouskou a osmanskou říší. Chorvaté se díky tomu stali strážci významné přístupové cesty do Evropy a začal též jejich ekonomický i národnostní vzestup, jenž současně vzdoroval maďarizačnímu tlaku. Chorvaté se řadili mezi nejstatečnější vojáky monarchie za první světové války, kterou ale mocnářství nepřežilo, a proto na troskách habsburské říše vznikla řada nových samostatných států, mezi nimi Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, jak se původně nazývala Jugoslávie. Etnicky velice pestrý stát ale od začátku trpěl nestabilitou a změn se nejdůrazněji dožadovali právě Chorvaté, protože jejich hnutí ustašovců odmítalo srbskou dynastii na trůně a usilovalo o nezávislý stát. Tohoto napětí využily velmoci Osy a po rozbití Jugoslávie vsadily zejména právě na ambice ustašovců, kterým tedy poskytly formálně samostatný, byť fakticky pochopitelně Berlínu a Římu zcela podřízený stát. Po válce se Chorvatsko opět začlenilo do Jugoslávie a úsilí o národní sebeurčení bylo potlačeno, ovšem samozřejmě nezaniklo a někdy (zejména koncem 60. let) se veřejně projevovalo. Na konci 80. let nestabilita rostla a mnohonárodní stát mířil k rozpadu, jenže rozdělení komplikoval fakt, že velice pestré bylo i složení populace jednotlivých republik, což se v Chorvatsku týkalo hlavně početné srbské menšiny. Dne 8. října 1991 vyhlásil Záhřeb samostatnost, ale již v květnu byla vyhlášena Republika Srbská Krajina a propukly boje. Příměří na začátku roku 1992 však mělo být jen jakousi přestávkou před vrcholem konfliktu.

Konsolidování nového státu
Mezitím totiž začala válka v Bosně a Hercegovině, ve které se Chorvatsko rovněž angažovalo, jenže otázka srbské menšiny v Chorvatsku zůstávala otevřená. Situace se zcela změnila v roce 1995, kdy chorvatská armáda, která mezitím v utajení získávala zbraně a výcvik od západních zemí, provedla vojenské operace Bljesak („Blesk“) a Oluja („Bouře“), při nichž rozdrtila Srby a získala pod kontrolu území Krajiny, z něhož pak mnoho Srbů uteklo či bylo vyhnáno. Mimo kontrolu Záhřebu zůstala už jen Východní Slavonie, kterou střežily jednotky OSN a která byla do struktury Chorvatska plně začleněna v roce 1998. Nový stát se tím konsolidoval a důsledně se zaměřoval na co nejužší spolupráci se Západem, resp. s NATO a EU, takže se posléze stal i členem obou organizací. Je nutno zdůraznit, že chorvatský prezident Tudjman patrně nebyl po morální či etické stránce nijak zvlášť lepší než jeho srbský protějšek Milošević, ale právě díky sázce na „západní kartu“ se těšil dlouhodobé podpoře, ačkoli jeho přístup k srbské menšině se dá jen těžko označit za příkladný. Po ekonomické stránce si ovšem Chorvatsko vedlo výtečně, protože se stalo jednou z nejoblíbenějších turistických destinací. Kromě turistického ruchu ale podporovalo také domácí průmysl včetně zbrojního, který mohl těžit nejen z výsledků z údobí Jugoslávie, ale i z doby války o nezávislost, ve které se uplatnily četné improvizované zbraně. Zbrojní export zůstával omezený, avšak výrazně expandoval od roku 2012, kdy se Chorvatsko stalo jedním z hlavních zdrojů tajných dodávek pro syrskou opozici, ačkoli formálně byly tyto zbraně prodávány do Jordánska. Chorvatsko se zapojilo i do mezinárodních misí OSN, NATO a EU, a tudíž se podílelo mj. na operacích v Kosovu a Afghánistánu, na hlídkách proti pirátům či na předsunuté přítomnosti v Pobaltí. To vše ale hodně kontrastuje se skutečností, že armáda stále palčivěji pociťuje zastaralost svého vybavení.

Staré typy i obrněnce Patria
Většinu výzbroje totiž stále představují vzory ze studené války, kdežto moderní technika tvoří pouze malou část. Mezi výjimky se řadí pěchotní výzbroj, protože chorvatská armáda používá útočné pušky domácí konstrukce řady VHS, ačkoliv poměrně často lze vidět i zahraniční typy, zejména od německé značky Heckler & Koch. Pozemní síly zahrnují dvě brigády, a sice jednu obrněnou a jednu mechanizovanou, kromě nichž funguje několik dalších podpůrných útvarů a jeden prapor speciálních sil. Obrněné útvary užívají 72 tanků M-84A4 Snajper, jak se jmenuje modernizovaná varianta jugoslávského klonu sovětského vozidla T-72, která dostala mj. nový systém řízení palby a výkonnější německý motor. V provozu se nachází 102 bojových vozidel pěchoty M-80 a menší počet starých obrněných transportérů BTR-50P či BOV-VP, ale páteřní typ obrněnce pro dopravu a podporu pěchoty dnes představuje osmikolový Patria AMV, který je nyní používán v počtu 126 vozidel. Osm z nich má moderní izraelské věže bez osádky Elbit UT30 Mk2 a plánuje se pořízení dalších dvaceti takových. Navíc byl avizován plán zakoupit i 130 bojových vozidel pěchoty M2A2 Bradley, která vyřazuje americká armáda. V arzenálu se nacházejí také menší kolové obrněnce, a to MaxxPro Plus, M-ATV, RG-33 a Iveco LMV. Pro ničení tanků slouží staré řízené rakety Maljutka, Fagot, Konkurs či Metis, kdežto protivzdušná obrana vojsk sází na mobilní systémy Strela-10M3, přenosné střely Igla-1 a konečně i mobilní 20mm kanony BOV-3. Do dělostřelectva spadají samohybné houfnice 2S1 Gvozdika ráže 122 mm (8 kusů), nové německé zbraně PzH 2000 ráže 155 mm (12 kusů), vedle nich staré tažené houfnice D-30, 122mm raketomety BM-21 Grad a M-91 Vulkan (druhý typ původně používal střely ráže 128 mm, po jejich vystřílení se však přešlo na kalibr 122 mm) a konečně minomety ráží 82 a 120 mm. Zmínku zasluhují také odminovací a požární roboty firmy DOK-ING, které si připisují i působivé úspěchy na mezinárodním trhu.

Stará technika vzdušných sil
Nevyhovující stav chorvatské vojenské techniky je snad ještě více vidět u vzdušných sil, které postrádají moderní bojové letouny. Jejich hlavní typ totiž představuje stíhač MiG-21, a to osm letounů MiG-21bisD a tři dvoumístné MiG-21UMD. Letadla prošla omezenou modernizací, o niž se postarali Rumuni, takže částečně odpovídají rumunské verzi LanceR, jenže samozřejmě ani tak nemohou stačit požadavkům současného vzdušného boje. Základní výcvik se odehrává na čtveřici českých letounů Zlín Z-242L a k pokročilému slouží 14 letounů Pilatus PC-9M. Za hodně vážný nedostatek se musí považovat slabost dopravního letectva, jelikož Záhřeb vlastní pouze dvojici starých strojů An-32, jež se navíc nyní nalézají mimo provoz. K dopravě se tedy používají pouze vrtulníky, a sice 24 helikoptér Mi-8T, Mi-8MTV a Mi-171Š, z nichž poslední verze může nosit i výzbroj. Totéž platí rovněž o lehkých průzkumných a bojových vrtulnících OH-58D Kiowa Warrior, kterých létá 15 kusů a které mohou odpalovat řízené rakety Hellfire. Do sestavy chorvatského letectva náleží ještě osm lehkých vrtulníků Bell 206B-3, které slouží k výcviku, a několik průzkumných dronů Hermes 450. Chorvatské specifikum ale představuje fakt, že letectvo obsahuje také útvary hasičských letadel, která se uplatňují při častých lesních požárech. Jde o šestici lehkých strojů Air Tractor AT-802 a stejný počet hydroplánů Canadair CL-415. Protivzdušná obrana státu vlastní jen lehké rakety Strela-1, Strela-3 a Igla-1, přestože se dosud vedou debaty, co se stalo s výkonným raketovým systémem S-300, který Chorvatsko získalo (údajně) v roce 1994. Některé zdroje totiž soudí, že jej kvůli zkouškám tajně odkoupili Američané, podle jiných byl naopak dodán do Íránu. Ještě jiné prameny však říkají, že Záhřeb zřejmě získal jen některé součásti a systém nikdy nefungoval, a ruská média dokonce tvrdí, že se žádné dodávky „třístovek“ nikdy neuskutečnily.

Pět člunů s raketami RBS-15
Chorvatsko si tradičně zakládá na své roli „strážce Jadranu“, neboť jeho námořnictvo se může chlubit skutečně impozantními bojovými tradicemi, zvláště z údobí první světové války. Také samostatná Jugoslávie (nejdříve jako království a poté jako socialistická federativní republika) měla relativně silné námořnictvo a dokázala též sama stavět válečné lodě, a to dokonce včetně malých ponorek. Současné chorvatské loďstvo ale představuje už jenom stín této slávy, ačkoli zcela zanedbatelná síla to zajisté také není. Funkci vlajkového plavidla zastává velký raketový člun Šibenik jugoslávské třídy Končar a sekundují mu další čtyři raketové čluny. Dva patří do domácí třídy Kralj a obdržely jména Kralj Petar Krešimir IV a Kralj Dmitar Zvonimir, kdežto druhá dvojice se nazývá Vukovar a Dubrovnik a byla koupena od Finska, jež ji postavilo coby lodě třídy Helsinki. Pětice člunů sice nepředstavuje úplně nejnovější konstrukce, ovšem jejich bojovou hodnotu dramaticky zvyšuje fakt, že všechny nesou odpalovací zařízení pro špičkové švédské protilodní rakety RBS-15B (na Šibeniku je jich osm, zbylé nesou po čtyřech kusech). Kromě toho se pod vlajkou chorvatského námořnictva plaví i jedna minolovka Korčula, pětice malých výsadkových lodí a jedno pomocné plavidlo. Loďstvu však podléhá též Pobřežní stráž s celkem osmi hlídkovými a pomocnými loděmi. Mezi hlídkové patří čtyři čluny třídy Mirna a jedno zcela nové plavidlo domácí stavby Omiš, které vstoupilo do služby v roce 2018. Jde tak o vůbec nejmodernější chorvatskou loď, jež by se měla výhledově dočkat čtveřice sesterských exemplářů. Do struktury chorvatského námořnictva náleží též malá jednotka námořní pěchoty a jednotka pobřežní obrany, která provozuje trojici mobilních odpalovacích zařízení MOL pro protilodní řízené rakety RBS-15 na podvozku Tatra. Chorvatské námořnictvo plánuje pořízení dvojice nových korvet schopných zajistit operace v celém Středomoří, nedostatek financí však znamená, že celý projekt dosud postrádá časový rámec.

Výběr francouzských letadel
Velmi podobná situace panuje také u pozemních a vzdušných sil, protože Chorvatsko má řadu ambiciózních modernizačních záměrů, realizace však zatím pokulhává právě kvůli nedostatku finančních prostředků. Pozemní síly zvažují mj. další modernizaci tanků M-84A4 Snajper, ale ozývají se rovněž hlasy volající po pořízení úplně nových tanků. Favoritem by údajně měl být německý Leopard 2A7/2A8, mezi kandidáty ovšem patří i francouzský Leclerc a jihokorejský K2. Dělostřelectvo jeví zájem o nákup dalších houfnic PzH 2000 z Německa a stejná země by mohla poskytnout i zánovní 227mm raketomety M270 MLRS. V seznamu plánů se vyskytuje též nákup nových protiletadlových raketových systémů krátkého a středního dosahu. Vzdušné síly mají získat zhruba tucet nových transportních helikoptér jako náhradu Mi-8 a je prakticky jisté, že volba padne na UH-60M Black Hawk, neboť Záhřeb již dva kusy dostal od USA jako dar a další dva si objednal. Jako hlavní téma se však dlouhodobě vnímá otázka nadzvukových stíhaček, jelikož letouny MiG-21 se musí nahradit opravdu nezbytně. Záhřeb vypsal výběrové řízení, kde porovnával stroje F-16, Gripen, Typhoon a Rafale. Z finančních důvodů se rozhodl koupit zánovní F-16 od Izraele, ale obchod zablokoval Washington, jenž nabízel nové letouny F-16 Block 70/72. Chorvatsko tedy vyhlásilo nové výběrové řízení a v květnu 2021 oznámilo, že koupí dvanáct strojů Dassault Rafale ve verzi F3R, jež pocházejí z výzbroje francouzského letectva. Chorvatské vzdušné síly tedy prodělají vskutku ohromný skok, protože jejich letouny budou náležet mezi nejlepší v tomto neklidném regionu. Právě fakt, že se bezpečnostní situace v celé Evropě i Středomoří průběžně zhoršuje, zřejmě představuje i hlavní důvod, proč Záhřeb vybral tak výkonné stíhačky. Lze ještě dodat poměrně málo známý fakt, že Chorvatsko vlastní i velká ložiska strategicky stále cennějšího zemního plynu, jejichž střežení tak bude jistě patřit mezi důležitá poslání nových chorvatských letounů.
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Ozbrojené síly Chorvatské republiky
Celkem v aktivní službě
15 200
Pozemní síly
V aktivní službě
10 750
Hlavní bitevní tanky
75
Pěchotní obrněnce
300
Dělostřelecké systémy
167
Protivzdušné systémy
42
Vzdušné síly
V aktivní službě
1300
Bojové letouny
11
Cvičné letouny
21
Ostatní letouny
12
Vrtulníky
47
Námořní síly
V aktivní službě
1300
Raketové čluny
5
Ostatní plavidla
7
Lodě Pobřežní stráže
8
Systémy pobřežní obrany
3

Chorvatské tankové ambice
Podobně jako další republiky bývalé Jugoslávie též Chorvatsko převzalo do své armády tanky M-84, jak se jmenuje jugoslávská varianta sovětského vozidla T-72. Velkou výhodu Chorvatů ovšem představoval fakt, že se na jejich území nachází továrna Đuro Đaković, která prováděla finální kompletaci tanků, byť na výrobě se pochopitelně podílela i řada dalších podniků. Právě pro Chorvatsko tudíž bylo nejsnazší pokračovat v dalším vývoji této konstrukce, protože už za jugoslávské éry se zrodil projekt nového tanku M-91 Vihor. Na ten potom navázal chorvatský program M-95 Degman, o němž se hodně hovořilo v 90. letech. V té době se vyskytovala řada projektů modernizace zastaralých vozidel T-72 či jejich variant a právě tomu chorvatskému se dávaly velké exportní šance. Typ M-95 měl dostat mj. kompletně přepracovanou věž s novým dynamickým pancířem, špičkový systém řízení palby nebo rychleji pracující nabíjecí automat. Kromě modernizace stávajících vozidel existovala i možnost dodávek zcela nových tanků, ale realita za očekáváním dramaticky zaostala. Žádný zahraniční klient si totiž M-95 neobjednal a chorvatská armáda pozastavila oznámený plán modernizovat část vozidel M-84A4 na variantu M-84A5 neboli M-84D, jež by v podstatě odpovídala standardu M-95. Domácí armáda nadále váhá mezi modernizací „čtyřiaosmdesátek“ a nákupem nových zahraničních vozidel, ale firma Đuro Đaković se nevzdává ani exportních nadějí, neboť Kuvajt již před časem oznámil, že má zájem o modernizaci svých 149 obrněnců M-84AB.
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