Indie:
Od rozvojové země k asijské velmoci

V listopadu 2013 indické námořnictvo konečně získalo letadlovou loď Vikramaditya, která má přinést další výrazné posílení vojenských kapacit Indie. Té již jednoznačně patří pozice silné a nezávislé regionální mocnosti, ovšem nárůst jejích schopností naznačuje, že její ambice sahají ještě mnohem dále. Indie evidentně usiluje o zvýšení svého globálního vlivu a patrně i o pozici nejsilnější země celého asijského kontinentu.

Víc než milion mužů ve zbrani v řadových ozbrojených silách, zhruba stejně záložníků a další milion v polovojenských jednotkách, pět tisíc obrněných bojových vozidel, okolo osmi stovek bojových letounů, desítky válečných lodí včetně nosičů letadel, nově také ponorky s jaderným pohonem, arzenál balistických raket s jadernými hlavicemi. Schopnost bránit území i provádět expediční mise, slavná minulost s několika přesvědčivě vyhranými konflikty, pozice nesporné regionální velmoci, samostatná zahraniční politika, flexibilní přizpůsobování v nynějším světě a velké ambice v globálním měřítku. Tak se dá popsat obranná a bezpečnostní politika Indické republiky, o níž se mluví i jako o supervelmoci budoucnosti.

Dějiny válek nejen s Pákistánem
Kvůli rivalitě a konfliktním vztahům Indie a Pákistánu se občas zapomíná, že původně vlastně šlo o jeden stát, ačkoli ovládaný britskou koloniální správou. V roce 1947 dali Britové tomuto území samostatnost ve formě dominia a současně došlo k rozdělení na převážně hinduistickou Indii a převážně muslimský Pákistán, tehdy však tvořený dvěma oddělenými částmi na západě a východě. Mezi čerstvě samostatnými státy ale téměř ihned vzplály boje, později označované jako první indicko-pákistánská válka. Předmětem byla horská oblast Kašmíru, rozdělená mezi obě země, ale obě dvě si činily (a dodnes činí) nárok na celé území. Válka trvala od října 1947 do prosince 1948 a skončila faktickým vítězstvím Indie. Ta se 26. ledna 1950 stala republikou a navzdory často dosti neklidné vnitřní politice (včetně atentátů na prezidenty a premiéry) v ní nikdy nedošlo k žádnému převratu a vláda se neměnila jinak než demokratickými volbami. To získalo Indii s dnes miliardovou populací označení „největší demokracie světa“. Roku 1961 se indická armáda znovu zapojila do akce, když Indové v krátkém konfliktu porazili Portugalce a získali portugalskou kolonii Goa. O rok později vedla Indie válku s Čínou, v níž však fakticky prohrála a po které v průběhu let proběhly další menší indicko-čínské incidenty. Roku 1965 se Indie podruhé utkala s Pákistánem o Kašmír a opět zvítězila, neboť zmařila pokus Pákistánu o připojení sporných území. Třetí válka obou velmocí proběhla v prosinci 1971, ale tentokrát ne o Kašmír. Prakticky se jednalo o úspěšnou intervenci Indie do občanské války, která probíhala v tehdejším Východním Pákistánu, který si i díky indické pomoci vybojoval samostatnost pod dnešním názvem Bangladéš. Oblast Kašmíru se ale neuklidnila, spíše naopak, jelikož Pákistán pokračoval v podpoře islámských povstalců na území Indie. Došlo také k několika incidentům mezi armádami oběma států. V roce 1999 proběhla čtvrtá válka, tzv. válka o Kargil, která opět skončila vítězstvím Indie. Ta se však neomezila pouze na obranu svého teritoria a stále více se zapojovala i do misí OSN, kde je dnes jedním z největších „dodavatelů“ vojáků. Za její hlavní angažmá v zahraničí lze považovat mírovou operaci na Srí Lance v letech 1987–1990, operaci proti pirátům u Somálska (stále probíhá) a zřízení první indické zahraniční vojenské základny, kterou od roku 2005 představuje letiště Farkhor v Tádžikistánu.

Bezpečnostní politika pro nový svět
Pokud se z oblasti ryze vojenské přesuneme do širší bezpečnostní a zahraniční politiky, pak se dá konstatovat, že se Indie od začátku nezávislé existence snaží vystupovat velmi pragmaticky a samostatně. Udržela si dobré vztahy s evropskými mocnostmi, kromě Velké Británie rovněž s Francií, což jí však nebránilo vytvořit silné ekonomické a vojenské vztahy se SSSR. Stala se největším odběratelem sovětských zbraní (a stále i je největším zákazníkem ruského zbrojního průmyslu), naprosto kategoricky se ovšem vzepřela snaze Moskvy ovlivňovat indickou vnitřní či zahraniční politiku. Indové dali jasně najevo, že se nezbavili britské nadvlády jen proto, aby ji vyměnili za nadvládu sovětskou. Indie se poté zařadila mezi nejdůležitější státy v tzv. Hnutí nezúčastněných, tedy sdružení převážně rozvojových zemí, jež (přinejmenším proklamativně) chtěly stát mimo soupeření USA a SSSR. Právě tato důsledná nezávislost Indii velmi pomohla po rozpadu bipolárního světa, protože Indové v podstatě mohli pokračovat ve své pragmatické politice, nesvázané ideologiemi a zaměřené na konkrétní zisky. Indie navíc zahájila významný ekonomický a vědecko-technický rozvoj, díky kterému se docela „nenápadně“ vypracovala na regionální velmoc, aniž by vyvolala znepokojení a obavy (čímž se liší zejména od Číny). Dále udržuje velice pevné vztahy s Ruskem, které ji pokládá za zřejmě nejvýznamnějšího spojence, jakého v Asii má, a všestranně spolupracuje též se státy západní Evropy. Nejdůležitější změnu v indické zahraniční politice na přelomu století tak reprezentuje sblížení s USA. V éře studené války byly indicko-americké vztahy spíše chladné a Indie byla nezřídka chápána jako faktický spojenec SSSR. První „pokusné balónky“ vypustil již prezident Clinton, ale zásadní průlom se dostavil za prezidenta Bushe, za jehož vlády se obě mocnosti staly strategickými partnery. Pro USA je Indie vlastně přirozeným spojencem nejen coby velká demokracie, ale i jako protivník expanze Číny a radikálního islámu. Indie se dnes těší mimořádně výhodné situaci, protože její regionální politiku podporují USA, západní Evropa i Rusko, jež jsou zjevně ochotny uznat její roli faktického hegemona jižní a jihovýchodní Asie.

Expanze zbrojního průmyslu
„Mnohostrannost“ a pragmatismus indické zahraniční politiky se silně odráží také v nákupech vojenské techniky, jejíž složení je opravdu výjimečně pestré. Jak již bylo řečeno, Indie byla (a stále je) hlavním odběratelem ruských zbraní, kromě toho nakoupila nemálo techniky také mj. od Polska a Československa. Pro nás je jistě velice zajímavé, že rozsáhle provozuje i nákladní automobily značky Tatra, jež se vyrábějí přímo v Indii a slouží především coby platformy pro moderní zbraňové a senzorové systémy. Indie však kupuje techniku i ze států západní Evropy, především Velké Británie a Francie, v menším měřítku rovněž Německa a Švédska. Od konce 90. let se dostala na pozici největšího zákazníka zbrojního průmyslu Izraele a v současné době nakupuje stále větší objemy amerických zbraní. Bez ohledu na původ ale Indie vždycky trvala na licenční výrobě techniky a technologických transferech, díky čemuž si postupně zbudovala rozsáhlý a v řadě oblastí opravdu vyspělý zbrojní průmysl. Navzdory faktu, že stále patří mezi největší importéry vojenské techniky, dovede reálně zvyšovat svou samostatnost a zapojuje se i do mezinárodních vývojových projektů, především s Ruskem. O vývoj zbraní se v Indii stará zejména agentura DRDO (Defence Research and Development Organisation), zatímco výrobu mohou zajistit čtyři desítky domácích zbrojovek, mezi nimiž patří k hlavním HAL (Hindustan Aeronautics Limited) nebo Bharat Dynamics. Indie dnes vyvíjí (a)nebo vyrábí takřka všechny kategorie zbraní, ale je nutno poznamenat, že se to rozhodně neděje bez problémů, neboť řada ambiciózních programů naráží na technické potíže a značná zpoždění. Zřejmě nejkřiklavějším případem je lehký bojový letoun Tejas LCA, který začal být vyvíjen v 80. letech coby náhrada typu MiG-21, avšak počáteční operační způsobilosti dosáhl teprve v roce 2011. Naopak velice působivé jsou výsledky v oboru řízených raket, v nichž se Indie může směle měřit se světovou špičkou. Slabinou indického průmyslu zůstává malé exportní uplatnění, protože se zatím příliš nedaří získávat zakázky ze zahraničí. O relativně úspěšném vývozu se dosud dá mluvit zřejmě jen v případě lehkých víceúčelových vrtulníků HAL Dhruv. 

Armáda podle britského vzoru
Ačkoli indické pozemní síly prošly řadou změn, v zásadě stále udržují slavný britský plukovní systém, což je důsledek obrovské pestrosti obyvatelstva Indie. Pěší pluky jsou proto budovány na základě etnického, místního nebo náboženského původu. Z hlediska organizace má nynější indická armáda sedmnáct lehkých pěších divizí, dvanáct horských divizí, tři pancéřové divize, čtyři divize rychlé mechanizované pěchoty a dvě dělostřelecké divize a vedle toho přes dvacet samostatných brigád. Útvary podléhají šesti regionálním velitelstvím. Velice zajímavý je fakt, že indická armáda je výhradně dobrovolná a představuje největší dobrovolnou ozbrojenou sílu na světě (a početně je třetí největší armádou světa). Základní pěchotní zbraní je puška INSAS, prakticky moderní derivát systému Kalašnikov na munici 5,56 mm NATO, kromě ní se ovšem užívá mnoho dalších typů pušek (včetně našeho vz. 58). Páteř obrněných sil představuje téměř tisícovka tanků T-90S Bishma, ale pokračující licenční produkce a nákup nových T-90MS má jejich celkový počet dostat na přibližně dva tisíce. Také se nakupují nové domácí tanky Arjun, probíhá modernizace cca 2400 tanků T-72M Ajeya, kdežto v rezervě se nalézá mnoho starších tanků T-55 a Vickers Vijayanta. Základním typem obrněnce pro přepravu a podporu pěšáků je BMP-2 Sarath (užívaný i v řadě speciálních modifikací), dále pořád slouží britské transportéry FV432, československé OT-62 TOPAS a OT-64 SKOT a sovětské obrněnce série BTR. Co se týče dělostřelectva, základem palebné síly je zhruba 200 švédských 155mm houfnic FH-77B a stovky sovětských 130mm kanonů M-46 (část postupně modernizuje Izrael), vedle nich slouží stovky starších typů děl nejrůznějšího původu a ráže. Připravuje se nákup amerických lehkých houfnic M777 a také kolem 3000 až 4000 nových houfnic v několika tažených i samohybných provedeních. Dělostřelecké raketomety zahrnují domácí typ Pinaka a ruské typy Grad a Smerč v celkovém počtu okolo 300 kusů, ve výzbroji se nachází i přes 6500 minometů a několik tisíc bezzákluzových děl. Z protitankových řízených raket slouží mnoho sovětských a ruských typů a vedle nich západoevropský MILAN a domácí Nag, navíc probíhá rozhodování mezi střelami Javelin a Spike. Protivzdušnou obranu zajišťují mobilní a přenosné komplety Kub, Osa, Strela a Igla, hybridní systémy Tunguska a kanony ráže 23 a 40 mm. Vojskové letectvo vlastní lehké vrtulníky od firmy HAL (Dhruv, Rudra, Cheetah, Chetak a Lancer) a ruské Mi-17, přibýt mají mj. lehké bitevníky HAL LCH. Armáda provozuje též desítky bezpilotních letounů, konkrétně izraelské stroje IAI Heron a Searcher a domácí Nishant.

Patnáct set vojenských letadel
Indické letectvo dnes reprezentuje skutečně impozantní sílu a zamýšlené nákupy by měly jeho schopnosti ještě zvýšit. Dnes provozovaná bojová letadla zahrnují cca 170 ruských Su-30MKI (bude dodána ještě asi stovka), okolo šedesáti MiG-29 (modernizují se na verzi MiG-29UPG), kolem padesáti Mirage 2000 (modernizují se na verzi 2000-5 Mk 2), přes 250 stíhačů MiG-21 (z nich část je modernizována na verzi Bison, ale probíhá vyřazování), několik prvních letadel typu Tejas LCA domácí výroby, přes 140 útočných strojů SEPECAT Jaguar a necelou stovku stíhacích bombardérů MiG-27ML Bahadur. Toto typové spektrum ovšem ještě obohatí letadla Dassault Rafale (má být dodáno nejméně 126 kusů) a ve vzdálenější budoucnosti letouny páté generace, a sice těžký rusko-indický FGFA (obměna letadla Su-50 PAK FA) a domácí střední AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft). O výcvik se starají především vrtulové letouny HPT-32 Deeptak a proudové HJT-16 Kiran a BAE Hawk Mk 132, nově budou pořízeny stroje Pilatus PC-7 Mk II a HJT-36 Sitara. Včasnou výstrahu a vzdušné řízení zabezpečují komplety EL/W-2090 Phalcon, tedy vlastně A-50 s izraelskými radary, které mají doplnit menší letouny AEWACS, fakticky ERJ 145 s domácími radiolokátory. Nejsilnější položku vzdušné logistiky reprezentují americké letouny C-17A Globemaster III (čtyři dodány a dalších šest má dorazit), které mají nahradit stárnoucí Il-76MD. V provozu je také šest C-130J Super Hercules (dalších šest je ještě objednáno), zatímco tankování ve vzduchu zajišťuje sedm strojů Il-78MKI. Vedle nich létá s indickými znaky také zhruba stovka letadel An-32 a několik desítek štábních a VIP dopravních strojů. Přibýt mají rusko-indické taktické dopravní letouny Il-214 MTA a též nové tankovací letouny. Spektrum vrtulníků opět zahrnuje množství lehkých strojů od firmy HAL a přepravních Mi-8 a Mi-17, kromě nich čtveřici transportních gigantů Mi-26 a dvacet bitevních Mi-35. Flotilu vrtulníků by mělo výhledově posílit a omladit minimálně 80 nových Mi-17V-5, patnáct velkých transportních CH-47F a také 22 bitevníků AH-64E Apache Guardian. Indické letectvo provozuje i mnoho bezpilotních letounů izraelské výroby (včetně bojových) a stará se o protivzdušnou obranu státu, a to pomocí systémů Pečora, Osa a Igla, které mají záhy doplnit samohybné domácí systémy Akash a izraelské SPYDER.

Dominance v Indickém oceánu
Indické námořnictvo se již jednoznačně stává oceánskou silou („Blue Water Navy“), která má či brzy bude mít kapacity pro dominantní působení v Indickém oceánu a expediční operace do vzdálenějších zón. Tomu nasvědčují i čerstvé akvizice v podobě letadlové lodě Vikramaditya, což je konverze ruského nosiče Admirál Gorškov, a víceúčelové nukleární ponorky Chakra, tj. plavidla ruského Projektu 971 (kód Akula), pronajatého od Ruska na deset let. Na tomto místě lze připomenout, že je to vlastně už „druhá Chakra“, neboť Indové měli již od SSSR půjčenou ponorku Projektu 670 (kód Charlie) se stejným jménem. V současné době se už vedou jednání o pronájmu druhého plavidla Projektu 971. Také s letadlovými loděmi mají Indové zkušenosti v podobě stále sloužícího plavidla Viraat a už vyřazeného nosiče Vikrant. Nosič Vikramaditya ponese primárně stíhačky MiG-29K/KUB, zatímco Viraat slouží pro letadla Sea Harrier. Indie navíc spustila na vodu vlastní nosič se „staronovým“ jménem Vikrant a plánuje stavbu dalšího se jménem Vishal. Kromě letadlových lodí tvoří základ indické hladinové flotily torpédoborce tříd Rajput (původně sovětské Projekt 61, kód Kashin, pět exemplářů) a Delhi (domácí původ, tři lodě). Dále jsou provozovány fregaty domácí stavby tříd Godavari, Brahmaputra a Shivalik (každá třída po třech plavidlech) a Rusko prodalo fregaty třídy Talwar (Projekt 11356, celkem šest kusů). Nejstarší torpédoborce a fregaty by však měly nahradit nové domácí lodě, chystané pod označením Project 15A (tři torpédoborce) a Project 17A (sedm fregat). Kromě toho slouží celkem 24 korvet čtyř tříd Kora, Khukri, Veer a Abhay a zkoušky prodělává první kus domácí třídy korvet Kamorta, jichž má nakonec být dvanáct. Ke zmíněným indickým lodím lze dodat, že vesměs nesou ruské protilodní střely Termit, Moskit, Uran a Club a některé už i nové střely rusko-indické výroby BrahMos. Z hladinových lodí zaslouží uvést ještě velká obojživelná loď Jalashwa, původně americká Trenton. Co se týče dieselových ponorek, Indové si koupili deset ruských plavidel Projektu 877EKM (kód Kilo, třída Sindhughosh), jedno však nedávno ztratili při havárii. Pořád slouží čtyři starší ponorky třídy Shishumar (derivát německého Typu 209) a byla získána licence na šest francouzsko-španělských plavidel Scorpène. Námořní letectvo má (vedle zmíněných MiG-29K a Sea Harrier) především hlídkové letouny Il-38SD a Tu-142ME, druhý zmíněný typ ale vystřídá dvanáct amerických letadel P-8I Poseidon. Dále létají cvičné a dopravní letouny a zhruba stovka helikoptér, kromě lehkých typů firmy HAL především ruské Ka-25, Ka-28 a Ka-31 a americko-britské Sea King.

Strategický odstrašující arzenál
Jak známo, Indie se řadí mezi atomové zbrojní mocnosti, což prokázala 16. května 1974, když provedla svůj první pokusný výbuch. V současné době vlastní patrně přes sto jaderných hlavic (včetně termonukleárních), za něž odpovídá Velení strategických sil. Přestože jsou k dispozici letecké pumy, hlavní nástroj přepravy na cíl tvoří balistické rakety, které provozují všechny tři složky indických ozbrojených sil. Rakety krátkého doletu Prithvi (dosah podle verze mezi 150 a 350 km) vlastní pozemní síly, letectvo i námořnictvo, zatímco zbraně delšího doletu ze série Agni náleží výlučně do struktury pozemní armády. Nyní jsou ve službě zbraně Agni-I, II a III, z nichž poslední má dosah možná až 5000 km, takže se nalézá na horní hranici kategorie raket středního doletu. A nesporně mezikontinentální zbraní je nová střela Agni-V, které se v tomto čísle věnuje samostatný článek. Další generaci indických balistických zbraní představují střely řady K, vyvíjené primárně pro raketonosné ponorky. V současné době Indie zkouší svou první ponorku s jaderným pohonem Arihant. Nynější raketa K-15 Sagarika má dolet asi 700 km, ale vyvíjené typy K-4 a K-5 mají nabízet dostřel 3500, resp. 5000 km. Povedená raketa K-15 byla navíc „de-navalizována“ na podobu Shaurya. Indie pracuje i na spektru střel s plochou dráhou letu; původně protilodní BrahMos byl již upraven na protizemní zbraň a také je vyvíjena zcela nová křižující střela Nirbhay. Status Indie coby velmoci potvrzuje rovněž dvouvrstvá soustava protiraketové ochrany a program kosmických nosičů, díky kterému Indie v srpnu 2013 vyslala na orbit svůj první vojenský satelit GSAT-7. (Indickým raketovým zbraním nové generace byl věnován článek v ATM 4/2012.) Je evidentní, že indický strategický arzenál hodně překračuje úroveň nutnou k odstrašení Pákistánu. V současnosti se (ostatně podobně jako i rozvoj dalších schopností) orientuje na vytvoření parity s Čínou a výhledově nejspíše na dosažení dominance v regionu jižní a jihovýchodní Asie. Obrovské konvenční i jaderné zbrojní kapacity, vyspělost techniky, ohromný lidský i ekonomický potenciál, samostatná pragmatická zahraniční politika a v neposlední řadě široká podpora ze strany dalších (super)velmocí dokazují, že Indie má pro uskutečnění svých ambicí více než dobrý základ a že se s jejím rostoucím vlivem musí počítat nejen na regionální, ale také už na světové úrovni.

Lukáš Visingr
Foto: Indian MoD, archiv

Spektrum polovojenských sil
Oficiální termín „Polovojenské síly“ (Paramilitary Forces) byl v Indii jasně definován až roku 2011 jako společný název pro trojici sil, a sice pro Assamské střelce (Assam Rifles), Speciální pohraniční síly (Special Frontier Force, SFF) a Pobřežní stráž (Coast Guard). Assamští střelci, z těchto tří složek zdaleka nejpočetnější, mají tradici sahající do roku 1835 a dnes fungují jako vysoce kvalifikovaná ozbrojená síla, která se stará primárně o vnitřní a pohraniční bezpečnost, ale věnuje se též nevojenským rozvojovým aktivitám v chudých oblastech. Z čistě vojenského pohledu jde o lehkou motorizovanou pěchotu. Jednotky SFF byly vytvořeny roku 1962 hlavně pro zvláštní a zpravodajské operace poblíž hranic s Čínou a dosud podléhají indické rozvědce. Jejich primárně „proti-čínské“ zaměření dokládá též fakt, že naprostou většinu personálu tvoří etničtí Tibeťané. SFF představuje skutečně elitní sílu, schopnou provádět horské, obojživelné, výsadkové či pralesní operace. Disponuje převážně lehkými zbraněmi, do jejího arzenálu však náleží také vrtulníky. Konečně Pobřežní stráž slouží především pro hlídkování v teritoriálních vodách Indie, pro což disponuje téměř stovkou lodí (vybavených zejména kanony a kulomety) a desítkami letounů (typ Do 228) i vrtulníků (Dhruv a Chetak). Je ale třeba dodat, že se termín „polovojenské síly“ stále kvazi-oficiálně používá rovněž pro množství dalších sil, které náleží různým resortům a plní rozmanité úkoly. Konkrétně sem spadá např. Pohraniční bezpečnostní stráž (ta má téměř 200 000 mužů), Ústřední záložní policejní síly (okolo 230 000 osob), Státní ozbrojená policie (450 000 mužů), dále útvary pro ochranu průmyslu a železničních tratí nebo elitní útvary sloužící na horských hranicích s Tibetem, Nepálem a Bhútánem. Jestliže zmíněné tři „oficiální“ polovojenské síly mají celkově asi 70 000 osob, pak všechny další útvary, jež se tak kvazi-oficiálně označují, čítají více než milion mužů.

Vojenské síly Indické republiky
Celkem v aktivní službě
1 315 450
Celkem v záloze
1 155 000
Pozemní síly
Aktivní služba
1 129 900
Záložníci
960 000
Hlavní bojové tanky
3200
Pěchotní obrněná vozidla
1800
Těžké dělostřelecké systémy
9600
Protitankové řízené střely
80 000
Protivzdušné systémy raketové
3500
Protivzdušné systémy hlavňové
2400
Balistické rakety
60
Dopravní a víceúčelové vrtulníky
230
Vzdušné síly
Aktivní služba
127 200
Záložníci
140 000
Bojové proudové letouny
790
Cvičné letouny
210
Transportní a ostatní letouny
230
Bitevní vrtulníky
20
Ostatní vrtulníky
320
Námořnictvo
Aktivní služba
58 350
Záložníci
55 000
Víceúčelové ponorky
16
Letadlové lodě
2
Raketové torpédoborce
8
Fregaty a korvety
39
Pobřežní čluny a minolovky
38
Výsadkové a pomocné lodě
61
Bojové proudové letouny
32
Ostatní letouny
54
Vrtulníky
116
Polovojenské síly Indické republiky
Assamští střelci
50 000
Speciální pohraniční síly
10 000
Pobřežní stráž
10 000
Pobřežní stráž – plavidla
93
Pobřežní stráž – letouny a vrtulníky
65
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