Indie: Supervelmoc budoucnosti

Pozornost mnoha vojenských analytiků se v poslední době soustřeďuje na Indii. Tato země s miliardou obyvatel zaznamenává rychlý ekonomický, technologický i vojenský vzestup, který může budit obavy. Indie je nepochybně regionální velmocí a zřejmě už není daleko doba, kdy se stane i velmocí globální.

Indie se v posledních letech stává častým tématem debat vojenských odborníků, kteří se obávají rostoucích ambic dominantní země jižní Asie. Indie nakupuje nejmodernější zbraně, její zbrojní průmysl produkuje špičkovou techniku a pravděpodobně se zvyšuje i nukleární potenciál země. Indická populace přesáhla miliardu obyvatel, stále narůstá a je možné, že do pěti let překoná čínskou. Indie se nenápadně stala skutečnou velmocí a nyní usiluje o místo stálého člena Rady bezpečnosti OSN. Ale jaký cíl tím vším vlastně sleduje?

Nepřítel mého nepřítele…
Indie je v mnoha ohledech zvláštní země a její politiku nelze popsat nějakou stručnou definicí. Během studené války byla vůdčí zemí tzv. „hnutí nezúčastněných“ a snažila se udržovat korektní vztahy se Západem i Východem. Kvůli své socialisticky orientované ekonomice sice platila spíše za spojence SSSR, ale také udržovala silné vazby na Velkou Británii a navázala spolupráci s Francií. Po skončení studené války si zachovala vztahy s Ruskem, ale současně se sblížila s Izraelem a posléze i s USA. Po vyhlášení války proti terorismu byla dokonce jednou z prvních zemí, které nabídly Americe pomoc. Možným vysvětlením je úsloví o „nepříteli mého nepřítele“. USA, Rusko, Izrael i Indie totiž musejí čelit hrozbě islámských extrémistů, které v případě Indie představují muslimští separatisté v Kašmíru. Spojenectví s USA lze možná vysvětlit i snahou oslabit vztahy USA s Čínou a Pákistánem, dvěma hlavními mocenskými rivaly Indie.
Indickou zahraniční politiku dlouhodobě ovlivňují tři problémy. Prvním a nejdůležitějším je vztah k Pákistánu, resp. spor o Kašmír. Tuto horskou oblast na severozápadě Indie obývají převážně muslimové, jejichž podstatná část by si přála připojení regionu k Pákistánu. Pákistán kašmírské separatisty podporuje, i když oficiálně jde pouze o podporu morální. Indie a Pákistán už spolu vedly tři války, z toho dvě se týkaly Kašmíru (1947‑1949 a 1965‑1966) a třetí (1971‑1972) byla vlastně občanskou válkou v Pákistánu, do níž Indie vstoupila a jež skončila odtržením Bangladéše (dříve Východního Pákistánu). Situace se ještě zkomplikovala poté, co si oba státy pořídily nukleární zbraně a balistické střely. Nyní sice projevují ochotu o Kašmíru jednat, ale skutečné řešení je zřejmě ještě v nedohlednu.
Indie má značně napjaté vztahy i s Čínou, se kterou vede spor o pohraniční himalájská území (ten v roce 1962 vyústil v krátkou válku) a která je významným spojencem Pákistánu. Indie se angažuje také v konfliktu na Srí Lance. Indická vojska se účastnila odzbrojení hnutí Tamilských tygrů, ale není žádným tajemstvím, že Indie má k Tamilům celkem pozitivní vztah, protože jejich podstatná část žije v indickém státě Tamilnádu.

Hlavní jsou balistické střely
Indické ozbrojené síly zahrnují pozemní armádu, letectvo, námořnictvo a pobřežní stráž (celkem 1 210 000 mužů) a dalších osm ozbrojených složek (mj. policii, pohraniční stráž a různé gardy a bezpečnostní nebo ochranné jednotky); služba ve všech je čistě dobrovolná. Rozpočet ministerstva obrany se obvykle pohybuje okolo 10 miliard dolarů, což odpovídá 2,3 až 2,8 % HDP, resp. 13 % státního rozpočtu.
Výzbroj indických ozbrojených sil je z hlediska původu značně nesourodá, což souvisí s dobrými vztahy Indie vůči Rusku i Evropě. Největší část techniky pochází z Ruska, resp. bývalého SSSR; je málo známou skutečností, že Indie byla (a stále je) největším zahraničním uživatelem ruských zbraní. Významná část techniky pochází z Velké Británie a Francie a v poslední době narůstá import z Izraele. Indie se vždy snažila co nejvíce zahraniční techniky vyrábět licenčně, čímž získala zkušenosti pro vývoj zbraní vlastní konstrukce. Indický zbrojní průmysl odpovídá úrovni některých vyspělých zemí a zvládá i výrobu tak náročných zbraní, jakými jsou proudové letouny a balistické střely.
Právě jednotky s balistickými raketami jsou nejdůležitější složkou indické armády. Pro taktické úkoly je určeno cca 100 střel Prithvi‑I (SS‑150) s doletem 150 km, jejichž počet by měl vzrůst na 300. Přibývají k nim nové operačně taktické střely Prithvi‑II (SS‑250) s doletem 250 km a ve vývoji je verze Prithvi‑III (SS‑350). Střely řady Prithvi startují z mobilních ramp a podle indické vlády nemají jaderné hlavice, ale o pravdivosti tohoto údaje lze oprávněně pochybovat. Hlavními nosiči indických nukleárních hlavic jsou ovšem dvoustupňové rakety řady Agni. Typ Agni‑I s doletem 1500 až 2000 km a nosností 1000 kg byl poprvé otestován v květnu 1989 a nyní už se vyrábí vylepšený Agni‑II s doletem 2000 až 3000 km. Indie patrně vlastní několik desítek střel obou typů a ve vývoji se nachází Agni‑III, jehož dolet bude snad až 5000 km. Podle některých zdrojů Indie pracuje i na mezikontinentálních střelách Surya 1 a Surya 2 s dosahem 8000, resp. 12 000 km, které by měly vycházet z nosné kosmické rakety PSLV (Polar Space Launch Vehicle).
Bohužel chybějí přesná čísla týkající se samotných nukleárních zbraní. Odhady počtů indických jaderných hlavic se pohybují mezi 50 a 100 kusy. Jedná se o nejméně pět typů jaderných zbraní, z nichž nejsilnější je termonukleární hlavice o síle cca 200 až 300 kilotun. Jejich nosiči mohou být nejen balistické střely, ale i většina typů bojových letadel.

Indie vybírá nové houfnice
Hlavní bojovou silou indické pozemní armády je 310 ruských tanků T‑90S, jejichž koupě byla reakcí na pákistánský nákup tanků T‑80UD. Druhým moderním tankem je Arjun Mk 1 indické výroby, který se vzhledem i výkony podobá německému Leopardu 2. Indická armáda vlastní 124 Arjunů, dále asi 1700 tanků T‑72 a T‑72M1 Ajeya (počítá se s jejich modernizací) a cca 500 starších tanků Vijayanta (původně britské tanky Vickers Mk 1). Zastaralé T‑55 jsou vyřazovány a probíhá vývoj tanku 4. generace Karna.
Operace pěchoty podporuje především 800 bojových vozidel BMP‑1 a BMP‑2, která se v Indii vyrábějí licenčně pod jménem Sarath. Na bázi BMP‑2 vznikla i řada dalších vozidel, mj. NAMICA (Nag Missile Carrier), což je nosič indických protitankových řízených střel Nag. Obrněné transportéry zastupují ruské BTR‑50 a BTR‑60 (většina už je vyřazena), československé OT‑62 a OT‑64 a jihoafrické Casspir Mk 2.
Hlavní zbraní indického dělostřelectva je 410 houfnic Bofors FH‑77B ráže 155 mm, dále ruská 130mm děla M‑46 (včetně samohybné verze Catapult na podvozku Vijayanta) a lehká výsadková/horská 105mm děla IFG/LFG. Kromě modernizace těchto děl hodlá Indie koupit cca 200 nových tažených a samohybných houfnic a následně dalších 3000 až 4000 kusů vyrobit licenčně. O kontrakt se uchází švédská firma Bofors (tažený typ FH‑77BO5 L52 a samohybný kolový FH‑77AD), izraelská Soltam (tažený TIG 2002 a samohybný kolový ATMOS 2000) a jihoafrická Denel LIW (tažený G5‑2000 a samohybný Bhim, tj. věž T6 na podvozku tanku Arjun). Raketové dělostřelectvo dosud tvoří ruské systémy BM‑21 Grad (ATM 2/2004), jež jsou nahrazovány moderními 214mm indickými raketomety Pinaka s dostřelem až 42 km. Jejich počet by měl dosáhnout 150 a pro palbu na větší vzdálenost (až 90 km) bylo pořízeno 36 ruských systémů 9A52‑2T Smerč‑M.
Protivzdušnou obranu zajišťuje asi 2400 protiletadlových kanonů, včetně samohybných ZSU‑23‑4 Šilka, a 1800 protiletadlových řízených střel. Jde o britské rakety Tigercat a starší ruské systémy Pečora (SA‑3), Kvadrat (SA‑6), Strela (SA‑7, SA‑9 a SA‑13), Osa (SA‑8) a Igla (SA‑16); nejnovější ruskou protiletadlovou zbraní je 24 hybridních kompletů Tunguska (SA‑19). Probíhá vývoj rakety středního doletu Akash a rakety krátkého doletu Trishul a uvažuje se o nákupu izraelského protiraketového systému Arrow.

Porážka amerického letectva
Nejvýkonnějším typem indického letectva (IAF) je víceúčelový letoun Su‑30MKI (více v ATM 9/2003). Dodávky 50 kusů z Ruska již skončily a 28. listopadu 2004 byl předán první kus licenčně vyrobený v Indii (počítá se s výrobou 140). Dalšími ruskými bojovými letadly IAF je cca 60 MiG‑29 (indické jméno Baaz), 140 MiG‑27 (Bahadur), 60 MiG‑23 (Rakshak a Vijaay) a 250 MiG‑21 (Trishul a Vikram). Část je modernizována na verzi MiG‑21UPG (dříve MiG‑21‑93; více v ATM 2/2002) a zdokonalují se i MiG‑27.
Neruskými bojovými letouny IAF je cca 60 kusů Mirage 2000 (Vajra) a cca 100 strojů Jaguar (Shamsher). Indie si objednala další Mirage modernější verze 2000‑5 a firma Dassault dokonce nabídla stíhačky Rafale (ATM 6/2003). Indie vlastní i řadu letounů pro průzkum (včetně MiG‑25R), elektronický boj a včasnou výstrahu a v březnu 2004 podepsala smlouvu o dodávce izraelských AWACS typu IAI Phalcon. Hlavními typy vrtulníků IAF jsou útočné Mi‑25/35, dopravní Mi‑8/17 a víceúčelové SA‑315B Cheetah.
Indický letecký průmysl dosáhl velkého úspěchu, když úspěšně ukončil vývoj lehkého bojového letounu Tejas LCA (Light Combat Aircraft). Vývoj začal v roce 1985, prototyp vzlétl 4. ledna 2001 a indické letectvo plánuje pořízení 100 až 200 kusů. Na LCA by měl po roce 2010 navázat větší typ MCA (Medium Combat Aircraft), jehož vývoj by mohl být propojen s perspektivním ruským letounem 5. generace PAK FA. Indie už také vyvinula několik typů lehčích proudových cvičných letadel (ATM 7/2004 na str. 5).
O kvalitách IAF svědčí výsledek americko‑indického cvičení Cope India 2004, které se konalo v únoru 2004. Proti IAF nastoupilo elitní 3rd Wing USAF s letouny F‑15C Eagle, utrpělo ovšem těžkou porážku, o níž se zasloužily zejména letouny Su‑30. Američany překvapily nejen schopnosti radarů a raket ruské výroby, ale především úroveň taktiky vzdušného boje IAF. Indy totiž školili Rusové, Francouzi a Izraelci, takže IAF mělo možnost spojit to nejlepší ze všech přístupů.

Balistické střely pro hladinové lodě?
Největší lodí indického námořnictva je letadlový nosič Viraat (dříve britský HMS Hermes), z jehož paluby operuje 12 letounů Sea Harrier a 9 vrtulníků Sea King. Druhá loď této třídy Vikrant (HMS Glory) byla vyřazena v roce 1997. Viraat prošel generální opravou, dostal nové zbraně (izraelské protivzdušné střely Barak a ruské 30mm kanony AK‑630) a jeho životnost byla prodloužena do roku 2010, kdy jej má nahradit nosič Vikramaditya, tj. přestavěný ruský Admirál Gorškov (více v minulém ATM). Plánuje se i stavba dvou menších letadlových lodí ADS (Air Defence Ship), ale i ti největší optimisté nepředpokládají spuštění na vodu před rokem 2010.
Nejlepšími hladinovými loděmi postavenými v Indii jsou tři torpédoborce třídy Delhi, které nesou ruské protilodní střely Uran (SS‑N‑25), protiletadlové střely Štil (SA‑N‑7), 3D radiolokátor Top Plate a dva vrtulníky Sea King. Z Ruska pochází pět torpédoborců třídy Rajput (původně třída Kašin) a tři fregaty třídy Talwar (modifikace třídy Krivak). Indie dále provozuje okolo 12 fregat tříd Nilgiri (místní verze britské třídy Leander), Godavari (úprava Nilgiri s ruskými zbraněmi) a Brahmaputra (modernizovaná Godavari). Kromě nich vlastní cca 70 korvet a hlídkových člunů (včetně izraelských Super Dvora Mk II) a také přišla s jedním originálním nápadem: Plánuje některé své hladinové lodě vyzbrojit balistickými střelami Dhanush (námořní verze Prithvi‑III) s doletem 350 km.
Podmořskou flotilu Indie tvoří deset ponorek třídy Sindhughost (ruský Projekt 877EKM, kód NATO Kilo; více v ATM 4/2004), čtyři pobřežní ponorky třídy Shishumar (německé Type 209) a dvě staré ponorky třídy Karanj (ruský Projekt 641I, kód Foxtrot). Jedná se o dodávce dvou ruských nukleárních útočných ponorek Projekt 971 Bars (kód Akula) a šesti francouzských plavidel třídy Scorpene. Za pomoci ruských techniků probíhá vývoj nukleární ponorky ATV (Advanced Technology Vessel), která by mohla nést balistické rakety Sagarika (ponorková verze Prithvi‑III) s doletem až 300 km.

Co způsobily Tu‑22M3
Pod velení indického námořnictva spadají také letouny operující z pobřeží, především hlídkové a protiponorkové stroje Tu‑142M a Il‑38 a vrtulníky Ka‑25 a Ka‑27; všechny by měly v Rusku projít hloubkovou modernizací. Do námořní sféry patří i příklad nejužší vojenské spolupráce Ruska a Indie, a to moderní protilodní střela BrahMos PJ‑10, kterou vyvinula indická Organizace pro obranný výzkum a vývoj (DRDO) a moskevský Institut pro vědecký výzkum strojírenství (NPO-M). V současné době už je BrahMos ve stádiu sériové výroby (více o této střele najdete v ATM 12/2003).
Ze všech zbrojních programů Indie ovšem vzbudil největší rozruch plánovaný pronájem čtyř letounů Tu‑22M3 (více v ATM 10/2003), což jsou v podstatě strategické bombardéry, jejichž dolet při tankování za letu přesahuje 5000 km. Původně měly tyto čtyři letouny nést protilodní střely Ch‑15S, Ch‑22 nebo Ch‑35 (ATM 12/2003) a měly sloužit pro námořní útoky po dobu, kdy bude v Rusku probíhat upgrade indických hlídkových letadel. Pak se ale Indům myšlenka, že budou mít strategické bombardéry, nějak zalíbila a začali hovořit nikoli o pronájmu, ale o nákupu. Proti tomuto záměru se ale okamžitě zvedla vlna odporu, a to nejen z Pákistánu a Číny, ale také z dalších států, včetně Austrálie a USA. Bombardéry schopné nést 24 tun výzbroje (včetně nukleárních pum) už byly prostě příliš. Nátlak mezinárodního společenství nakonec způsobil, že nákup Tu‑22M3 byl zatím odložen, i když k definitivnímu zrušení nedošlo (ATM 8/2004).
USA, Čína, Pákistán či Austrálie ovšem nejeví velké nadšení ani z dalších indických vojenských projektů, zejména letadlových lodí, nukleárních ponorek a balistických střel. Otázkou je, zda jsou jejich obavy na místě. Jistě může působit nezvykle, že Indie nakupuje a vyrábí zbraně, jejichž vlastnictví jinak přísluší jen velmocím. Ale v tom je právě podstata celého problému, protože Indie už velmocí je. A „velmocenské“ zbraně jsou prostě důkazem toho, že Indie si svou roli v moderním světě uvědomuje.
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Indie: Základní údaje
Indie je rozlohou sedmá největší země světa a po Číně má druhý nejvyšší počet obyvatel, takže bývá označována za „největší demokracii na světě“. Její ekonomika se rychle rozvíjí, zejména díky poklesu státního vlivu a zavádění norem tržního hospodářství. V zemědělství sice pracuje přes 60 % obyvatel, ale jen málo potravin se exportuje, protože drtivou většinu spotřebuje miliardová populace Indie. Většinu exportu tvoří průmyslové výrobky, neboť některá odvětví indického průmyslu (např. těžký strojírenský, chemický a stavební) se pohybují na světové úrovni. Překvapivý je význam počítačového průmyslu; v žebříčku indického vývozu zabírá desáté místo software a počítačový servis.
Oficiální název
Indická republika
Hlavní město
Nové Dillí (New Delhi)
Rozloha
3 287 590 km2
Počet obyvatel
1 100 000 000
Úřední jazyky
hindština, bengálština, tamilština a 12 dalších
Měna
indická rupie
HDP
2600 USD/obyvatele

Tatry pro Indii
Automobily Tatra se v náročných podmínkách Indie osvědčily a vždy tam měly dobré jméno. V Indii jezdí přes 7000 Tater a toto číslo se stále zvětšuje. Část dodala přímo linka v Kopřivnici, část vyrobila v licenci firma Bharat Earth Movers Limited a část pochází ze závodu Tatra Trucks India Limited, který Tatra vybudovala ve městě Hosur ve spolupráci s britskou firmou Vectra. V květnu 2002 získala kontrakt na 1070 vozidel pro indickou armádu, což byla druhá největší zakázka Tatry za posledních deset let.
V armádě je nejrozšířenější varianta T815 8×8, která vedle běžných logistických úloh (nákladní automobil, tahač, autojeřáb) slouží i jako základ speciálních vozidel, např. mostního automobilu Sarvatra. Jsou na něm umístěny i zbraňové systémy jako balistická raketa Prithvi, raketomet Pinaka a systém střel země‑vzduch Akash. Tatra T816 10×10 nese ruský raketomet Smerč‑M a startovací rampu pro bezpilotní letoun ADE Nishant, zatímco na podvozku obří Tatry T816 12×12 jsou umístěny tři protilodní střely BrahMos.

Ozbrojené síly Indické republiky
Celkem v aktivní službě
1 210 000
Pozemní armáda
V aktivní službě
980 000
Záložníci (první i druhá linie)
800 000
Hlavní bojové tanky
2800
Další obrněná vozidla
1700
Těžké dělostřelectvo
4500
Vojenské letectvo
V aktivní službě
110 000
Bojové letouny
750
Ostatní letouny
500
Vrtulníky
600
Vojenské námořnictvo
V aktivní službě
55 000
V aktivní službě (Pobřežní stráž)
15 300
Bojová hladinová plavidla
84
Ponorky
16
Námořní letadla
150
Další ozbrojené (polovojenské) složky
V aktivní službě
190 000
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