Hunter Killer: Bitva o saúdskou ropu

Ambiciózní princ chce usednout na královský trůn Saúdské Arábie, vrátit zemi k islámským a beduínským kořenům a skoncovat s neuvěřitelně nákladným životem svých příbuzných, který pouštní monarchii finančně ruinuje. Francie usiluje o zajištění levných dodávek saúdské ropy, o další lukrativní smlouvy a o opětovné posílení své pozice na Středním Východě. Formuje se podivná aliance islámských fundamentalistů a francouzských mocenských elit, kterou spojuje snaha omezit mocenský vliv USA. Tak začíná děj další knihy proslulého britského spisovatele Patricka Robinsona, která nese název Hunter Killer. A podobně jako v jiných jeho dílech hrají hlavní roli operace ponorek, speciálních jednotek a tajných služeb.

Velké ropné spiknutí
Březen 2010. Deset největších ropných rafinérií a přístavních terminálů v Saúdské Arábii bez nejmenšího varování vybuchuje. Země, která pokrývá čtvrtinu světové spotřeby ropy, nemůže náhle dodat ani galon „černého zlata“ a ocitá se v situaci finančního kolapsu. Téměř okamžitě začínají nepokoje. Neznámí útočníci napadají největší saúdskou vojenskou leteckou základnu, která brzy kapituluje. Povstalci poté útočí i na hlavní město Rijád a demoralizované ozbrojené síly kladou jen malý odpor. Saúdská vládnoucí garnitura je rychle smetena a novým králem se stává mladý princ Násir, který nejen okamžitě nastoluje fundamentalistický kurs, ale současně podepisuje řadu smluv s Francií. Svět se ale zatím propadá do těžké energetické a ekonomické krize, neboť bez levné saúdské ropy jednoduše nemůže fungovat. A téměř nikdo na světě ještě netuší, že za vším stojí francouzská vláda. Byly to francouzské útočné ponorky, řízené střely a speciální jednotky, kdo za vydatné podpory islámských radikálů zničil saúdský ropný průmysl a pomohl provést převrat. Avšak americké zpravodajské služby začínají rozplétat nitky tohoto spiknutí, které přivedlo světovou ekonomiku na pokraj katastrofy. USA se chystají k vojenské odvetě proti Francii a ke slovu přicházejí americké nukleární ponorky. Rozbíhá se ale i souboj amerických a francouzských tajných služeb a speciálních jednotek: Američané horečně pátrají po muži, který jako jediný dokáže před světem podat svědectví o bezohledném jednání Paříže, kdežto Francouzi se jej pokoušejí navždy umlčet.

Neklidná pouštní monarchie
Stejně jako předchozí Robinsonovy romány je i Hunter Killer výsledkem pečlivého rešeršního úsilí, díky kterému představuje v podstatě jakousi „extrapolaci“ reálných událostí a fenoménů. Na prvním místě je to kontroverzní úloha Saúdské Arábie, jejíž královský rod musí již dlouho hrát takříkajíc „dvojí hru“. Pouštní monarchie vlastní největší potvrzené zásoby ropy na světě, intenzivně obchoduje se západními státy a představuje i významného spojence USA, avšak na druhé straně je jedním z center islámského radikalismu a terorismu. Navzdory příjmům z ropy není celkový stav ekonomiky a společnosti zrovna uspokojivý. Rozmařilý života mnoha členů rozvětvené královské rodiny a veliké investice do ozbrojených sil odčerpávají obrovské sumy, vedle těžby a zpracování ropy a plynu v zemi v podstatě neexistuje vyspělý průmysl či služby, chybějí moderní vzdělávací instituce a většinu veškeré práce v zemi ve skutečnosti obstarávají zahraniční dělníci. Možnost pokusu o fundamentalistický převrat není vůbec vyloučena a řada analytiků upozorňuje, že by patrně získal značnou podporu obyvatelstva. Západní svět se však bez Saúdské Arábie v této chvíli může jen těžko obejít. Laciná saúdská ropa (oproti obecnému mínění) není životně důležitá pro USA (všechny státy Perského zálivu ve skutečnosti dodávají jen asi 16 % americké spotřeby), je ovšem zcela nepostradatelná pro západní Evropu a většinu Asie. Destabilizace pouštního království by opravdu mohla rozpoutat světovou krizi (mnohem horší než tu, jakou zažíváme dnes) a lze oprávněně předpokládat, že vyspělé státy včetně USA by v takovém případě mohly sáhnout třeba i k silovému řešení, resp. mohly by se rozhodnout, že zajistí dodávky saúdské ropy vojenskými prostředky.

Francie v roli nepřítele?
Ani napětí mezi USA a Francií určitě není autorovým výmyslem. Patrně je ještě v živé paměti spor, který byl vyvolán kontroverzní invazí do Iráku, proti níž se Francie ostře stavěla. Vztahy obou mocností se dostaly na asi nejchladnější úroveň od roku 1966, kdy Francie pod vedením Charlese de Gaulla opustila vojenskou složku NATO; mluvilo se o „staré a nové Evropě“ a na obou stranách Atlantiku zněla ne právě přátelská slova. Občas se říkává, že zahraniční politika Paříže je „implicitně protiamerická“, realita je ovšem trochu složitější. Francie se hlavně snaží udržet si nezávislost a svobodu jednání a usiluje o rovnováhu mezinárodního prostředí, což ve vztahu k výjimečné pozici USA může vyvolat dojem, že Francie jedná „protiamericky“, avšak zájmy obou mocností se přímo střetávají spíše vzácně. A také je známo, že kvůli zvláštnostem francouzského politického systému jsou konkrétní činy v oblasti zahraničních vztahů enormně závislé na osobě prezidenta. Nejlepším příkladem může být vstřícnost vůči USA, která nastala v roce 2007, kdy Jacquese Chiraca v Elysejském paláci vystřídal ambiciózní Nicolas Sarkozy; oba politici přitom patří k téže straně. Ale i při tak výrazných výkyvech politického kyvadla si lze jen těžko představit vojenský konflikt mezi USA a Francií. Za autorskou licenci lze zajisté pokládat také myšlenku aliance Paříže s islámskými radikály; vždyť sama Francie má s těmito elementy (hlavně ze severní Afriky) veliké potíže a její zpravodajská služba DGSE je proslulá ne právě jemným zacházením s teroristy. Co naopak vychází z událostí ve skutečném světě, to je rozvoj francouzsko-saúdských vztahů; pouštní království tradičně kupovalo zbraně zejména amerického a britského původu, avšak v poslední době uzavřelo nemálo kontraktů na dodávky špičkové francouzské vojenské techniky včetně helikoptér od firmy Eurocopter, samohybných děl, pozemních radiolokátorů a válečných lodí.

Nejmenší jaderné ponorky
Ostatně francouzská námořní technika sehrává klíčovou úlohu také v ději knihy Hunter Killer. Konkrétně se jedná o dvě útočné nukleární ponorky francouzského loďstva, které nesou názvy Améthyste a Perle. Obě precizně splní své úkoly a mají větší štěstí než další francouzské lodě; vzhledem k jejich technické úrovni lze předpokládat, že v realitě by se jejich kvality potvrdily obdobným způsobem. Francie patří do úzkého „klubu“ pouhých pěti zemí, jež zvládly vyrobit vlastní ponorky s jaderným pohonem (těmi zbylými jsou USA, SSSR/Rusko, Velká Británie a Čína; brzy se patrně přidá Indie a Brazílie). V současnosti vlastní šest ponorek třídy Rubis, jež se jmenují S 601 Rubis, S 602 Saphir, S 603 Casabianca, S 604 Émeraude, S 605 Améthyste a S 606 Perle. První z nich vstoupila do služby v únoru 1983 a poslední v červenci 1993; stavba sedmé a osmé (S 607 Turquoise a S 608 Diamant) byla zrušena. Lodě Améthyste a Perle (tedy ty, které se objevují v románu) byly postaveny s určitými modernizacemi a odlišnostmi (cílem bylo hlavně snížení hlučnosti a modernizace senzorů), které byly následně aplikovány zpětně i na první čtyři. Výjimkou je jen tvar přídě, který je u Améthyste a Perle odlišný (zaoblený) než u první čtveřice (rovný). Dnes běžně hovoří o třídě Rubis/Améthyste; toto slovo však není jen jméno drahokamu, ale také zkratka příslušného vývojového programu (Amelioration Tactique Hydrodynamique, Silence Transmission). Každopádně jde o nejmenší bojové jaderné ponorky na světě a s výjimkou několika speciálních hloubkových plavidel vlastně o nejmenší nukleární ponorky vůbec. Na délku měří 73,6 m, šířka činí 7,6 m a ponor při běžné hladinové poloze 6,4 m; výtlak na hladině činí jen 2385 tun a pod hladinou 2670 tun. Pohon zajišťuje reaktor K48 o výkonu 48 MW spojený se dvěma turboalternátory a elektromotorem. Posádku tvoří 70 mužů. Ponorky dosahují maximální rychlosti přes 25 uzlů.

Řízené střely SCALP Naval
Výzbroj plavidel tvoří čtveřice příďových torpédometů ráže 533 mm, ze kterých lze vypouštět nejen torpéda, ale také protilodní řízené střely SM-39 Exocet nebo miny. Značnou slabinou (a to nejen této třídy ponorek, ale vlastně všech lodí francouzského námořnictva) je však fakt, že postrádají přesně naváděné zbraně proti pozemním cílům, jaké vlastní americké či britské lodě v podobě proslulých střel s plochou dráhou letu Tomahawk. Ale patrně už v příštím roce by se situace mohla změnit, neboť francouzské námořnictvo má získat první střely s plochou dráhou letu SCALP Naval, které jsou v románu odpáleny proti některým saúdským cílům. Tuto střelu chystá francouzsko-britská firma MBDA na bázi zavedené letecké zbraně SCALP EG (známé také pod britským názvem Storm Shadow). Pravdou ovšem je, že připravovaná námořní střela svého leteckého příbuzného příliš nepřipomíná: SCALP EG se vyznačuje hranatými tvary, jež mají snížit riziko zachycení radarem, kdežto SCALP Naval se musí přizpůsobit nutnosti startu z torpédometů ponorek a vertikálních šachet hladinových lodí, a proto má válcový tvar. Dosah letecké verze činí 400 km, kdežto námořní má mít dostřel až 1000 km. S proudovým motorem má dosahovat rychlosti 1000 km/h a cíl zasáhne hlavicí o váze 400 kg. Francie si už objednala prvních 250 kusů, z nich 200 pro fregaty třídy FREMM a 50 pro nové nukleární ponorky třídy Barracuda, které by měly vystřídat třídu Rubis/Améthyste. Nelze však vyloučit, že tyto zbraně se dostanou i do výzbroje stávajících ponorek. Snad bude nutnost jejich nasazení co nejmenší, a pokud už nastane, tak pouze proti vojenským cílům, jejichž zničení snad nezpůsobí politický převrat či světovou hospodářskou krizi. Francie má určitě řadu sympatičtějších nástrojů, jimiž může v dnešním světě prosazovat své zájmy.
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