Egyptská armáda:
Vojenská síla i politický faktor

Střední východ dnes zažívá jedno z nejbouřlivějších období svojí moderní historie. Režimy, jež vládly třeba desítky let, se otřásají a hroutí. V lednu a únoru se pozornost světa soustředila na Egypt, kde po dlouhých protestech rezignoval prezident Mubarak a správu země poté převzala egyptská armáda, nejsilnější v arabském světě.

Události, které se označují jako „arabské jaro“ a díly kterým se mění dlouho vládnoucí režimy v řadě zemí regionu, začaly v prosinci 2010 v Tunisku. Pád tamního prezidenta ještě nepřitáhl tak velkou pozornost světa, ale o to větší zájem vyvolala následná série protestů v Egyptě, kde tisíce lidí žádaly rezignaci prezidenta Mubaraka a ukončení výjimečného stavu, který fakticky znamenal více či méně skrytou politickou nadvládu armády. Demonstranti kritizovali korupci, nízkou životní úroveň a porušování lidských práv. Za počátek „egyptské revoluce“ se pokládá 25. leden 2011, kdy se protesty rozšířily po celém Egyptě. Mubarak se snažil o různé ústupky, sliboval reformy a snad se opravdu pokoušel zahájit změny, opozice však dávala jasně najevo, že se nespokojí s ničím menším než prezidentovým odstoupením. Mubarak odstoupil z funkce 11. února a správu státu převzala armáda, jež má zajišťovat pořádek až do konání svobodných prezidentských voleb, s nimiž se počítá na září tohoto roku.

Ambice prezidenta Násira
Pozornost věnovaná změnám v Egyptě jen prokazuje faktický i symbolický význam této země pro celý arabský a islámský svět. To ostatně dokládají i pestré dějiny Egypta, který byl dlouho součástí arabského chalífátu, v letech 1517-1801 byl provincií Osmanské říše, poté o kontrolu země bojovala Anglie a Francie a v roce 1805 nastoupil jako místodržící Muhammad Alí, jenž se později stal místokrálem; tento titul vydržel egyptským vládcům do roku 1922, kdy vzniklo Egyptské království, jež bylo formálně nezávislé, reálně ovšem bylo pod velice silným vlivem Britů. Tuto éru ukončil až armádní převrat v roce 1952; následujícího roku pak byla vyhlášena republika a v roce 1954 se stal prezidentem charismatický Gamál Abdel Násir. Jeho ambice se rozhodně nedají popsat jako skromné; jeho ideologie panarabského socialismu získala velikou podporu a sám Násir se netajil snem vést jednotný stát všech Arabů (což ale nutně vyžadovalo i zničení Izraele, k němuž Násir choval nenávist možná až patologickou). Podařilo se mu však zrealizovat pouze soustátí se Sýrií a výsledná „Sjednocená arabská republika“ potom vydržela na politické mapě jen tři roky (1958-1961). Násir si uchoval popularitu i moc navzdory dvěma prohraným válkám s Izraelem (1956 a 1967) a ekonomickým potížím země. Dokázal skutečně dobře využít svou aureolu „bojovníka proti imperialismu“. S tím pak zákonitě souviselo i jeho nepřehlédnutelné angažmá na mezinárodně-politické scéně; přes těsné vazby na sovětský blok Násir zdaleka nebyl jen „loutka“ Sovětů a byl jedním z vůdců Hnutí nezúčastněných zemí, jak se nazývá volná koalice převážně rozvojových států, jež se pokusily hrát roli jakési „třetí síly“ mezi Západem a Východem (byť reálně byly určitě blíže Moskvě). Ze zpětného pohledu je ale zřejmé, že tato organizace, ačkoli dosud existuje, nikdy nezískala větší reálný význam a nikdo se o její názory příliš nezajímá. Gamál Násir však nesporně zásadně ovlivnil řadu vůdců (mezi nimi i Kaddáfího) a dodnes platí za „otce“ panarabismu.

Éra Sadata a Mubaraka
Násir zemřel roku 1970. Vystřídal jej Anvar Sadat, za jehož vlády se značně změnila egyptská zahraniční politika. Sadat brzy vykázal sovětské poradce a jednoznačně se orientoval na dobré vztahy se Západem. Ve válce na svátek Jom Kippur (1973) byl Egypt sice opět poražen, avšak arabským zemím se v ní dařilo přece jen lépe než v předchozích konfliktech s Izraelem, čehož Sadat náležitě využil. Po podepsání mírové smlouvy s Izraelem v roce 1979 se ale dostal mezi arabskými státy do izolace a vyvolal velké negativní emoce. Ty vyvrcholily 6. října 1981, kdy byl Sadat na vojenské přehlídce zavražděn islamisty. Tato událost znovu připomněla světu, že právě z Egypta moderní islámský fundamentalismus v podstatě vzešel. Organizace Muslimské bratrstvo, z jejíž ideologie vychází velká část současných islamistů, byla založena v roce 1928 a postupně se stala jednou z hlavních politických sil v Egyptě, a to i přesto (nebo možná právě proto?), že byla dlouhodobě terčem tvrdých represí. V této politice posléze pokračoval i Husní Mubarak, jenž zavražděného Sadata nahradil. Díky obratnému diplomatickému postupu se mu podařilo dostat Egypt z oné izolace, udržet mír s Izraelem, upevnit vazby na Západ a současně vytvořit či obnovit vztahy s dalšími mocnostmi (zejména Čínou). Každopádně ovšem platil za jednoho z nejspolehlivějších spojenců Ameriky v regionu, což se ostatně odráželo také v míře americké vojenské pomoci, která do Egypta permanentně mířila. Úzkou spolupráci obou zemí potvrzovala i opakovaná společná vojenská cvičení série Bright Star. Egypt v Mubarakově éře se nedá popsat jako vyložená diktatura, ale velké pravomoci prezidenta a výjimečný stav (jenž trval s krátkou přestávkou od roku 1967) neumožňovaly ani jeho řazení mezi demokracie. Ale tou složkou, jež měla v Egyptě největší politickou moc, byla vždy armáda. Všichni tři zmínění prezidenti byli důstojníci, generalita měla větší vliv než civilní vláda a armáda se těšila i velké podpoře obyvatel. To se ostatně prokázalo i po Mubarakově rezignaci, kdy se právě ozbrojené síly staly garantem transformace Egypta v demokracii.

Pestrá skladba výzbroje
Proměny zahraniční politiky Egypta se zákonitě odrážejí v pestré výbavě jeho ozbrojených sil, jež jsou nejpočetnější v arabském světě a platí za jedny z kvalitativně nejlepších. Silná armáda je pro Egypt nepostradatelná mj. kvůli problémům s tokem Nilu, resp. kvůli napětí ve vztazích se sousedním Súdánem, jež by mohlo v budoucnosti přerůst v opravdovou válku. Do Násirova převratu (a ještě krátce po něm) byla hlavním dodavatelem techniky Velká Británie, ale Egypt se záhy orientoval na Sovětský svaz a jeho satelity (díky tomu patřil i k největším zákazníkům československého zbrojního průmyslu). Po nástupu prezidenta Sadata došlo k radikální změně a koncem 70. let začal Egypt znovu nakupovat západní techniku, zejména americkou, britskou a francouzskou. Tyto akvizice pokračovaly i za vlády Husního Mubaraka, jenž ale také zlepšil vazby na Čínu a později na Rusko, a tudíž do Egypta začala znovu přicházet i výzbroj z těchto mocností. K významným dodavatelům patří také Itálie, Nizozemí či Švýcarsko. Egypt se dnes řadí mezi největší importéry zbraní vůbec. Kromě rozsáhlých nákupů se však již za prezidenta Násira vyvíjelo značné úsilí o vybudování domácího zbrojního průmyslu; jeho základy položil tým německých vědců (ti rozvíjeli své plány z druhé světové války včetně proudových stíhačů a balistických střel), potom pomáhali sovětští a českoslovenští odborníci, které koncem 70. let nahradila technologická podpora Západu. Egypt zvládá montáž nebo licenční produkci mnoha i poměrně vyspělých zbraní (včetně tanků Abrams nebo tryskových cvičných letadel K-8) a se zahraniční pomocí dokáže vyvíjet a vyrábět i novou techniku (mj. obrněné transportéry). Také často zajímavě kombinuje různé západní a východní prvky, jak dokládá např. samohybné dělo SP-122, což je 122mm úprava houfnice M109. V pestrém arzenálu Egypta najdeme také starší čínské nebo sovětské zbraně, jež prošly komplexními západními modernizacemi; příkladem je verze tanku T-55 se 105mm kanonem, nazvaná Ramses II. Egypt již v menším měřítku zbraně také vyváží, a to převážně do dalších arabských států.

Pozemní armáda
Egyptské pozemní síly zahrnují čtyři obrněné a sedm mechanizovaných divizí (každá z nich je složena ze čtyř brigád), jednu divizi pěchoty a 31 nezávislých brigád, a to pět obrněných, čtyři mechanizované, dvě pěchotní, dvě aeromobilní, jednu výsadkovou, patnáct brigád hlavňového dělostřelectva a raketometů a dvě brigády s balistickými raketami. Páteř tankových vojsk tvoří přibližně tisícovka tanků M1A1 Abrams, které doplňuje asi 1100 obrněnců M60 a 260 vozidel Ramses II; navíc je uskladněno přes 1300 tanků T-62 a T-54/55. Arzenál pěchotních obrněnců čítá přes 600 bojových vozidel BMP-1 a YPR-765 a více než 4000 transportérů, mezi kterými jsou nejpočetněji zastoupeny pásové M113, BTR-50 a OT-62 a kolové BMR-600P, BTR-60 a typy domácí výroby Fahd a Walid. Samohybné hlavňové dělostřelectvo představuje téměř pět stovek 155mm houfnic M109 či jejich 122mm úprav SP-122, zatímco tažené dělostřelectvo se skládá z bezmála tisícovky houfnic ráží 122, 130 a 155 mm (nejmodernější jsou finské GH52) a raketomety zahrnují pět stovek kompletů kalibrů od 122 do 240 mm. Vedle sovětských typů jsou k dispozici i americké MLRS a domácí systémy řady Sakr, které vycházejí ze sovětského BM-21 Grad. Vedle toho má Egypt okolo 2500 minometů (včetně stovky tažených) a více než 500 bezzákluzových kanonů; primární protitankovou sílu ale představuje přes 2300 komplexů řízených střel TOW-2, Milan a Maljutka (značná část je samohybná). Protiletadlovou ochranu vojsk obstarává přes 2000 přenosných raket Ain-as-Sakr (to je egyptská modernizace sovětské zbraně Strela-2) a FIM-92 Stinger, dále jsou v provozu mobilní systémy Chaparral, Avenger a Strela a více než 700 protiletadlových kulometů a kanonů (včetně 120 vozidel ZSU-23-4). Do vybavení pozemních sil náleží i moderní radiolokátory Firefinder pro navádění dělostřelectva. Pod ministerstvo obrany spadá rovněž polovojenská Národní garda (osm brigád) a Pohraniční stráž (osmnáct pluků); třetí polovojenskou složkou jsou Ústřední bezpečnostní síly, které však patří do resortu vnitra a zpravidla plní spíše policejní úkoly.

Letectvo a protivzdušná obrana
Egypt je čtvrtým největším uživatelem letounů F-16 na světě, jelikož základ jeho vzdušné síly tvoří 220 strojů tohoto typu (a dalších 20 je objednáno). Vedle toho Egypt provozuje 18 strojů Mirage 2000 a přes padesát starších Mirage 5, zhruba třicet F-4 Phantom II a navíc sedmdesát čínských stíhačů J-7 (kopie MiG-21). Pestrá je rovněž skladba cvičných letounů, kde najdeme např. typy Alpha Jet, L-59E Super Albatros, K-8 Karakorum, EMB-312 Tucano a Zlín Z-142; Egypt navíc vyráběl vrtulové cvičné letadlo Gomhouria, což byla varianta německého letounu Bü 181 Bestmann, získaného z ČSSR. Včasnou výstrahu zajišťuje šest letadel E-2C Hawkeye a o vzdušnou dopravu se starají zejména C-130H Hercules, DHC-5 Buffalo a An-74TK-200A (jde o nové letouny objednané od Ukrajiny). Pozůstatky sovětské doktríny odráží fakt, že jsou do letectva začleněny také vrtulníky; Egypt provozuje 35 bitevníků AH-64 Apache se střelami Hellfire a zhruba dvojnásobný počet helikoptér SA 342 Gazelle s raketami HOT, navíc vlastní asi čtyřicet univerzálních strojů Mi-8/17, dvacet UH-60 Black Hawk a podobné počty těžkých CH-47 Chinook a britských Westland Commando. Egypt získal rovněž bezpilotní letouny pro průzkum bojiště, jichž provozuje okolo pěti desítek; konkrétně se jedná o typy Teledyne Ryan Scarab a BAE Systems SkyEye. Podle sovětského vzoru je oddělenou složkou ozbrojených sil protivzdušná obrana, v Egyptě označovaná Velení PVO. Má pět geograficky členěných divizí, které disponují širokou škálou systémů. Jednoznačně nejvýkonnějším komplexem je americký Patriot, k dispozici jsou též modernizované sovětské S-75 Volchov/Dvina, S-125 Něva/Pečora a 2K12 Kub/Kvadrat, americké Improved HAWK a Chaparral a francouzské Crotale. Zvláštní zmínku si zaslouží integrovaný komplet Skyguard/Amoun, jenž propojuje rakety Aspide 2000 (a nyní RIM-7M Sea Sparrow) s 35mm kanony Oerlikon. PVO celkem provozuje kolem 1500 samohybných i tažených děl v rážích od 23 do 100 mm. Velké posílení by měl znamenat nový protivzdušný komplet, jenž má zemi ochránit před íránskými raketami. Favoritem je americký PAC-3, ale Egypt se prý zajímá i o ruskou řadu S-300/400.

Válečné námořnictvo
Základ hladinové síly egyptského námořnictva reprezentují čtyři americké fregaty třídy Oliver Hazard Perry (v Egyptě označené jako třída Mubarak) a dvě starší plavidla třídy Knox (místní označení Damyat); všech šest nese protilodní řízené střely Harpoon. V provozu jsou navíc dvě čínské fregaty třídy Jianghu s raketami HY-2 a dvě italské korvety Descubierta, jež také nesou rakety Harpoon. Egypťané dále vlastní dvě desítky raketových člunů; najdeme mezi nimi lodě sovětské výroby (třída Osa) s raketami P-15/20 Termit a jejich čínské kopie s raketami SY-2 a také modernější plavidla s italskými střelami Otomat; jde o německé čluny třídy Tiger a čluny britské výroby Ramadan. USA nyní pro Egypt stavějí čtyři moderní čluny Ambassador Mk III se střelami Harpoon a RAM. Pobřežní hlídkování provádějí torpédové a dělové čluny čínské a sovětské výroby, k dispozici jsou také sovětské a americké minonosky a minolovky. Egyptská výsadková flotila má dohromady dvanáct plavidel, a to tři lodě třídy Polnočnyj (každá dopraví šest tanků a 180 vojáků) a devět lodí Vydra (každá unese tři tanky nebo 100 vojáků). Opravdu výjimečným případem je egyptské ponorkové loďstvo, které sestává ze čtyř plavidel Type 035 Ming, což je čínská modernizace starší sovětské třídy Projekt 633 (západní kód Romeo). Čtyři egyptské lodě jsou ale mimořádné tím, že americké firmy zajistily jejich komplexní upgrade a vyzbrojily je střelami Harpoon. Není ovšem jasné, zda jsou ponorky provozuschopné, protože je už dlouho nikdo neviděl mimo přístav. Námořnictvo má k dispozici také letecké síly, byť ty formálně patří do struktury letectva; nejvýznamnějších je patnáct protiponorkových helikoptér SH-2G Super Seasprite a Sea King Mk 47. Pobřežní obrana provozuje odpalovací zařízení pro rakety S-2 Sopka a Otomat a několik desítek děl ráže 100, 130 a 152 mm. Ještě je třeba zmínit egyptskou Pobřežní stráž, jež podléhá námořnictvu; má okolo 2000 mužů a více než osmdesát lodí, vesměs malých pobřežních hlídkových člunů.

Minulost a budoucnost
Součástí egyptských pozemních sil jsou i dvě raketové brigády, které mají asi čtyřicet velkých dělostřeleckých raket FROG-7 a Sakr-80 a operačně-taktických raket Scud-B (sovětský název R-17 Elbrus); o jejich bojeschopnosti se však oprávněně pochybuje. Tyto zbraně jsou de facto relikty rozsáhlého projektu vývoje a produkce zbraní hromadného ničení a jejich nosičů, který zahájil prezident Násir za pomoci německých a poté sovětských expertů. Vznikly tři balistické střely na kapalné palivo Al-Zafer (dolet 300 km), Al-Kaher (450 km) a Al-Raed (700 km), ale žádná se nedostala do řadové služby. V 80. letech Egypt spolupracoval s Irákem a Argentinou na projektu rakety s doletem 1000 km, ale ani ten nevedl k úspěchu. S asistencí Severokorejců vybudovali Egypťané závody na licenční výrobu střel Scud (které poté i exportovali); navíc se snažili od KLDR koupit rakety středního doletu Nodong, avšak s největší pravděpodobností je nezískali. Co se týče samotných ZHN, na prvním místě je nutno jmenovat projekt chemických zbraní, jelikož Egypt je jednou z mála zemí, jež je v poválečném období prokazatelně použily; v jeho případě šlo o nasazení yperitu a fosgenu při intervenci do občanské války v Jemenu, ale předpokládá se, že Egypt vyrobil i nervové plyny. Dohodu o zákazu chemických zbraní dosud nepodepsal (při čemž samozřejmě argumentuje izraelskými ZHN) a zřejmě pořád vlastní malé zásoby bojových plynů a prostředků jejich dopravy. Dosti skromné jsou také zprávy o tamním biologickém programu; některá hlášení uvádí, že se pracovalo či pracuje na vojenském využití antraxu, moru a botulotoxinu, ale že Egypt nemá infrastrukturu pro hromadnou výrobu. Pokud jde o nukleární zbraně, Násir se příliš netajil svými ambicemi v tomto smyslu, avšak egyptský jaderný program zřejmě nikdy nic užitečného nevyprodukoval. Nyní je ale Egypt uváděn mezi státy, jež by v případě vstupu Íránu do „jaderného klubu“ jistě usilovaly o získání adekvátních odstrašujících nástrojů. To jenom potvrzuje, že Egypt si je dobře vědom své výjimečné pozice v arabském a islámském světě a že si ji chce udržet. Egyptské ozbrojené síly v tom rozhodně i nadále budou sehrávat jednu z rozhodujících rolí, neboť se dá předpokládat, že ani postupující demokratizace nezbaví armádu jejího reálného vlivu.
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Ozbrojené síly Egyptské arabské republiky
Vojenské síly – aktivní služba
468 500
Vojenské síly – záložníci
479 000
Polovojenské síly
397 000
Pozemní armáda
Aktivní služba
340 000
Záložníci
375 000
Hlavní bojové tanky
3723
Další těžká obrněná vozidla
4770
Dělostřelecké systémy
4480
Protivzdušné systémy
2800
Vojenské letectvo
Aktivní služba
30 000
Záložníci
20 000
Bojové letouny
423
Podpůrné letouny
387
Vrtulníky
250
Velení protivzdušné obrany
Aktivní služba
80 000
Záložníci
70 000
Protivzdušné raketové systémy
774
Protivzdušné hlavňové systémy
1566
Válečné námořnictvo
Aktivní služba
18 500
Záložníci
14 000
Ponorky
4
Fregaty a korvety
10
Pobřežní a minové lodě
55
Podpůrné a výsadkové lodě
32
Polovojenské síly
Národní garda
60 000
Pohraniční stráž
12 000
Ústřední bezpečnostní síly
325 000
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