Čínské rakety v Kataru:
Zvyšování sázek navzdory blokádě

Ozbrojené síly Kataru provedly dne 18. prosince 2017 největší vojenskou přehlídku v dějinách tohoto malého státu. Kromě již známých typů techniky se však dostavilo překvapení, o které se postaraly balistické rakety čínského původu. Vzhledem k situaci v regionu lze usoudit, že jde o protiváhu výzbroje dalších „ropných“ monarchií.

Vedle otevřených ozbrojených konfliktů probíhá na Středním Východě i soupeření, v němž se na jedné straně nachází Katar s podporou Turecka, kdežto na té druhé další bohaté monarchie, které patří do organizace GCC, zejména Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty. Ačkoli se napětí mezi nimi dalo sledovat již řadu let, klíčový zlom se dostavil až v červnu 2017, kdy byl Katar takřka „odříznut“ a dostal se pod blokádu. Kroky jeho soupeřů se ovšem vesměs minuly účinkem, o čemž svědčí i nový přírůstek v arzenálu Kataru.

Eskalace „raketových závodů“
Západní země s Katarem nepřerušily vztahy a chystají se mu dodat celkově 96 stíhaček (a sice letouny F-15QA, Typhoon a Rafale), a jestliže ostatní členové GCC usilovali o oslabení styků Kataru s Tureckem a Íránem, dosáhli absolutního opaku. Obě muslimské republiky se starají o udržování leteckého mostu, díky němuž Katar obchází blokádu. Je pravděpodobné, že takto se do „odříznuté“ monarchie dostala také novinka, jež způsobila značné překvapení na přehlídce, která se konala 18. prosince 2017 v katarském hlavním městě Dauhá. Před nadšenými davy se totiž objevila i čtyři vozidla, jež reprezentují prvky čínského raketového systému JARM (Joint Attack Rocket & Missile). V komunitě expertů se zprávy o jednání Kataru a Číny vyskytovaly už nějakou dobu, samo uzavření dohody a dodání těchto zbraní však přece jen překvapilo, což ostatně dokazují i reakce arabského tisku. Tuto akvizici lze interpretovat jako odpověď Kataru na fakt, že dva vůdčí státy GCC, tedy Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty, už disponují balistickými raketami. V prvním případě se jedná o čínské rakety DF-3A a DF-21 (více o nich v č. 7/2009 a 11/2013), zatímco Emiráty vlastní určitý počet raket Hwasong-5 (tedy kopií střel Scud z KLDR, přestože o jejich funkčnosti panují značné pochybnosti) a řadí se mezi zájemce o ruské střely Iskander-E. Díky systému JARM nyní Katar získal zbraň, která dokáže ohrozit i Rijád a Abú Zábí, tedy hlavní města obou jeho soupeřů, jelikož maximální dostřel těchto raket by mohl činit až 400 km, byť se o tom vedou diskuse.

Dva typy raket systému JARM
Není totiž dosud úplně jisté, co přesně Katar zakoupil. Čínská firma CPMIEC (China National Precision Machinery Import and Export Corporation) označuje termínem JARM systém, který na jedné platformě kombinuje dva typy střel. První z nich se nazývá BP-12A, DF-12A či M20 a představuje exportní derivát balistické rakety DF-12, zařazené i v čínské armádě. Její dostřel i nosnost se podřizují režimu MTCR, takže tato raketa dovede na vzdálenost 280 km přepravit hlavici o váze 480 kg (má tedy shodné výkony jako Iskander-E). Byla představena na veletrhu Air Show China 2010 ve Zhuhai, ale již o dva roky dříve se předvedla raketa SY400, která má s hlavicí o hmotnosti 200 až 300 kg dosah údajně až 400 km. Firma CPMIEC tvrdí, že nejde o balistickou střelu, nýbrž o přesnou dělostřeleckou raketu, na niž se tedy nevztahují limity dané MTCR. Je to velice podivná interpretace, avšak vzhledem k samotné povaze režimu MTCR se prakticky nedá napadnout. K odpalování raket slouží osmikolový vůz Wanshan WS2400, jenž má dvě zvedací konzoly. Na každou se dá namontovat buď kontejner se střelou BP-12A, nebo kontejner se čtyřmi raketami SY400. Shodnou kapacitu má i vozidlo nabíjecí, které lze poznat podle jeřábu na zádi. Na přehlídce v Kataru projela dvě vozidla odpalovací a dvě nabíjecí a na každém se nacházely dva kontejnery pro střely BP-12A, avšak armáda informovala o pořízení raket SY400. Každopádně jde o hodně důraznou zprávu pro Saúdskou Arábii a Emiráty a také o nepochybný úspěch čínského zbrojního průmyslu, je však pochopitelně otázkou, jak se tento krok Kataru odrazí na jeho vztazích s dalšími zeměmi.
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