Indonésie:
Komplexní přestavba ozbrojených sil

Nejlidnatější muslimská země světa patří mezi regionální velmoci jihovýchodní Asie, jenže její ozbrojené síly byly dlouhodobě budovány zejména proti vnitřním hrozbám. Až v poslední době se indonéská obranná politika mění. Indonésie si pořídila také českou a slovenskou vojenskou techniku a o dalších lukrativních kontraktech se jedná.

Indonésie absolvovala v průběhu 20. století mnoho dramatických změn, které se stále odrážejí v její politice a přístupu k obraně a bezpečnosti. Někdejší kolonie si vybojovala nezávislost na Nizozemí, pak prošla i dalšími vojenskými konflikty a po tři desítky let tam vládl autoritativní režim, jehož vůdce Suharto rezignoval až roku 1998. Armáda dlouho měla velice silnou úlohu ve vnitřní bezpečnosti a politice, čemuž odpovídala i její struktura, výzbroj a rozmístění, jenže současná situace v regionu jihovýchodní Asie předkládá nové a náročné požadavky, kterým se tedy musí přizpůsobovat také indonéské ozbrojené síly.

Kolonie, okupace a samostatnost
Území soudobé Indonésie dlouho představovalo nejvýznamnější nizozemskou kolonii, a proto bylo známé jako Nizozemská Východní Indie. Za druhé světové války bylo obsazeno Japonci, proti nimž byla vedena intenzivní partyzánská válka se silnou podporou Spojenců, ovšem část indonéských nacionalistů naopak s Japonskem spolupracovala. Budoucí důstojníci samostatné indonéské armády tak vlastně bojovali na obou stranách, ale po porážce Japonska k sobě záhy našli cestu v rámci boje proti Nizozemcům. Partyzánská válka proti okupantům tak v podstatě plynule přešla do ozbrojeného odporu proti koloniální vládě a v Nizozemí záhy zvítězil názor, že již nemá cenu udržovat větší přítomnost v zámoří, takže roku 1949 byla uznána nezávislost Indonésie. Ta se od počátku řadila mezi důležité členy tzv. hnutí nezúčastněných zemí a jevila velké ambice na mezinárodní scéně, avšak ty ostře kontrastovaly s neutěšenou domácí situací. Integritu státu ohrožovala řada povstání separatistů a islamistů. V první polovině 60. let dostal režim pod kontrolu území Západní Nové Guineje a udržoval přátelské vztahy se SSSR, odkud získal mnoho zbraní (dokonce i křižník Ordžonikidze s novým názvem Irian), mezi roky 1963 a 1965 se však odehrával také de facto válečný konflikt s rodící se Malajsií. Dne 30. září 1965 došlo k pokusu o komunistický převrat, který potlačila armáda. Do čela státu se posléze dostal autoritativní vůdce Suharto, jenž vsadil na podporu Západu a vybudoval centralizovaný režim, který dával velkou politickou moc armádě a zajistil impozantní ekonomický vzestup, avšak za cenu obrovské korupce a tvrdých represí proti opozici. Pro západní státy byl ovšem především důležitým spojencem proti vlivu SSSR a Číny v regionu.

Úloha armády ve fungování země
Suhartův režim charakterizoval mj. princip „Dwifungsi“ („Dvě funkce“), podle kterého nebyli vojáci jen ochránci vnější a vnitřní bezpečnosti a suverenity Indonésie, ale také těmi, kdo měli za úkol dohlížet na politiku a ekonomiku. Vlády tedy byly částečně vojenské, vojáci zasedali i v parlamentu a místní velitelé v praxi nezřídka vykonávali také správu území. Armáda získala pod kontrolu i značnou část ekonomiky. Od střetu s Malajsií nedošlo k rozsáhlému konfliktu a Indonésie vysílala vojáky hlavně do mírových misí OSN, každopádně však převládl dojem, že vnější vojenské hrozby jsou minimální, což v kombinaci s povahou Suhartova režimu změnilo indonéské ozbrojené síly (indonésky TNI, Tentara Nasional Indonesia) na dosti zvláštní entitu silně srostlou s politickou, ekonomickou a bezpečnostní správou Indonésie. Ekonomická krize a rostoucí aktivity opozice roku 1998 způsobily Suhartovu rezignaci, ovšem již od začátku 90. let čelila země opětovné nestabilitě kvůli hnutím separatistů a islamistů. V roce 1999 vyklidila armáda od roku 1975 okupovaný Východní Timor, při čemž chybělo velmi málo k propuknutí války s Austrálií. Vedle toho se Indonésie stala cílem řady teroristických útoků, sílilo pirátství a pašeráctví, došlo k několika rozsáhlým přírodním katastrofám a přidaly se ambice světových velmocí, které hodlají v regionu prosadit své zájmy. Před indonéskými ozbrojenými silami tak začaly vyvstávat nové náročné výzvy, kvůli nimž byl schválen dlouhodobý plán zbudovat tzv. Minimum Essential Force. Dosavadní zaměření TNI na boj proti vnitřnímu odporu se tedy má do roku 2024 změnit tak, aby mohly efektivně bránit území Indonésie proti konvenční agresi a aby v případě potřeby dokázaly zasahovat i v zahraničí.

Rozmanitá výzbroj pozemních sil
Pozemní síly Indonésie již přešly na brigádní strukturu a jejich páteří jsou tři pěší brigády a tři aeromobilní brigády, vedle kterých fungují také dva obrněné prapory. Ty provozují jediný typ „těžkého“ tanku v Indonésii, a to německý Leopard 2 ve verzích 2A7 a 2RI. Hodně početná je kategorie lehkých tanků a vozidel palebné podpory, která zahrnuje obrněnce AMX-13 (část je vyzbrojena novými 105mm děly), PT-76 či Scorpion 90. Pro průzkum slouží kolové obrněnce Ferret, Saladin a VBL. Společně s tanky Leopard 2 byla pořízena také bojová vozidla pěchoty Marder 1A3 (42 kusů) a slouží též jihokorejské šestikolové kanonové obrněnce Tarantula, což je speciální derivát transportéru Black Fox vyzbrojený 90mm kanonem. Početně velmi bohatá a typově ohromně pestrá je také kategorie obrněných transportérů. Mezi pásová vozidla náleží typy AMX-VCI, BTR-50PK, Alvis Stormer či M113, kdežto mezi kolová např. typy BTR-40, Saracen, VAB-VTT, LAV-150 Commando, čínský WZ551 a především šestikolový typ Anoa od domácí zbrojovky PT Pindad. Ta dodává i lehké obrněnce Komodo, kromě nichž se užívají také mj. vozidla Bushmaster, Casspir a Mamba kategorie MRAP. Do výbavy dělostřelectva se řadí špičková 155mm samohybná děla CAESAR, staré pásové houfnice M109 a AMX Mk 61, asi 130 tažených děl (mj. jihokorejská KH-178 a KH-179), cca 950 minometů a 36 moderních brazilských raketometů ASTROS II Mk 6. Pro ničení tanků slouží řízené střely SS.11, Milan a Maljutka a protivzdušná obrana užívá mj. raketové komplety Grom-2, RBS-70, QW-3, Rapier či TD-2000B a kanony ráže 20, 23, 40 a 57 mm. Pozemní síly vlastní též 17 výsadkových lodí a devět letounů. Bitevní vrtulníky čítají šest Mi-35P a narůstající počet nových strojů AH-64E Apache Guardian a mezi další provozované helikoptéry náleží stroje Bell 205, Bell 412, H120 Colibri, H125M Fennec, Bo-105, Mi-17 a Hughes 300.

Otázky nad budoucnosti letectva
Letectvo Indonésie vlastní celkově 26 stíhacích letounů F-16 Fighting Falcon (verze A, B, C a D) a dále 16 strojů Suchoj čtyř odlišných variant (dva Su-27SK, tři Su-27SKM, dva Su-30MK a devět Su-30MK2). Ve stavu letectva se občas uvádí i tucet stíhaček F-5E/F Tiger II, jenže ty téměř jistě nejsou funkční a soudí se, že skutečně bojeschopná bude patrně méně než polovina všech indonéských nadzvukových strojů. Velice pestrá je též paleta lehkých cvičných letounů, z nichž některé dokážou s výzbrojí fungovat i coby lehké útočné. Základní výcvik zabezpečují stroje Grob 120T, SF.260M, SF.260W Warrior a KT-1B Woongbi, kdežto pokročilý výcvik je prováděn na letounech Hawk Mk 109 a Mk 209, EMB-314 Super Tucano a odnedávna rovněž na nových nadzvukových T-50I Golden Eagle (15 kusů). Významná role přísluší i námořnímu hlídkování, o které se stará celkově devět letounů Boeing 737-200 a CN-235M-220 MPA. Pro transportní účely slouží celkem 16 letadel C-130 Hercules různých verzí (a jedno další má roli tankeru) a 24 lehkých dopravních letounů, a to CASA C-295, CN-235, C-212 Avicar a Fokker F-27 Friendship, zatímco k přepravě VIP se používá devět letounů Boeing 737 a Fokker F-28. Vzdušné síly vlastní také 24 záchranných a dopravních vrtulníků Puma, Super Puma a Cougar několika provedení a tucet lehkých H120 Colibri. Transportní kapacity by již v dohledné době mělo posílit pět strojů A400M Atlas a výrazný nárůst bojových schopností má přinést pořízení jedenácti ruských stíhaček Su-35 jako nástupců F-5E/F. Na místo F-16 by perspektivně mohlo nastoupit jihokorejské letadlo páté generace KF-X, na jehož vývoji se Indonésie podílí, ovšem podle posledních zpráv se nad těmito plány vznáší pochybnosti, jelikož indonéská vláda hodlá kvůli nedostatku financí přehodnotit účast v programu.

Flotila s nizozemskými fregatami
Podmořskou flotilu dnes reprezentují dvě starší ponorky třídy Cakra (německý Typ 209/1400) a dvě nové jihokorejské ponorky třídy Nagapasa (derivát designu Chang Bogo; má být dodána ještě třetí). Základ hladinové sestavy tvoří šest fregat třídy Ahmad Yani, které byly zakoupeny od Nizozemí (třída Van Speijk) a v původní podobě mají kanon kalibru 76 mm, protiletadlové rakety Mistral a protilodní střely Harpoon. U trojice lodí ale na místo poslední uvedené zbraně nastoupily ruské rakety Jachont, popř. čínské C-802. Navíc Indonésie (společně s Nizozemím) postavila dvě moderní raketové fregaty třídy Martadinata, které vedle 76mm děl nesou rovněž protilodní střely Exocet MM.40 a protivzdušné VL-MICA. Očekává se, že výhledově vznikne více jednotek coby náhrada za zastarávající třídu Ahmad Yani. Ve službě se nalézají také čtyři moderní nizozemské fregaty třídy Diponegoro, vyzbrojené raketami Exocet MM.40 a Mistral, a okolo dvaceti raketových korvet nizozemské či německé stavby, jež opět mají rakety Exocet MM.40 nebo starší MM.38. Dále Indonésie provozuje téměř stovku různých pobřežních člunů vybavených převážně kanony či kulomety, ačkoliv několik z nich nese též odpalovací zařízení pro střely Exocet, popř. pro čínské C-705 a C-802. Do sestavy flotily patří též osm minolovek, 24 podpůrných plavidel a téměř osmdesát výsadkových lodí, mezi kterými je největší plavidlo Dr. Soeharso (které ale slouží primárně jako nemocniční) a čtyři lodě třídy Makassar (každá je schopna dopravit až 500 vojáků). Námořní letectvo čítá asi 26 hlídkových letounů (mj. C-212, CN-235 a N-22), 32 přepravních letounů (hlavně Beech a C-212) a 35 vrtulníků (mj. Bell 412, H120 a Bo-105). Velmi silná je indonéská námořní pěchota (Korps Marinir), která provozuje i řadu obojživelných obrněnců, mj. BMP-3F, PT-76, AMX-10P PAC-90, BTR-80A či BTR-50; více o technice Korps Marinir najdete v ATM 3/2018.

Šance také pro Česko a Slovensko
Právě arzenál námořní pěchoty v roce 2016 obohatily také nové české a slovenské produkty, a to raketomety RM-70 Vampir a obrněné automobily Tatrapan a Aligator Master II (celkem by mělo jít o patnáct vozidel). Později v témže roce byla podepsána také další smlouva, podle níž by měla korporace General Dynamics Land Systems dodat mostní komplexy M3, zatímco s ní kooperující skupina Czechoslovak Group má zhotovit nákladní automobily Tatra a tři obrněné transportéry Pandur II ve velitelském provedení. Z Česka byly navíc v roce 2017 dodány čtyři obrněnce Pandur II kvůli zkouškám. Dva odpovídaly obrněným transportérům (nesly tudíž jen kulomety), třetí byl ve verzi bojového vozidla pěchoty s věží Ares se 30mm kanonem a čtvrtý, jenž jako jediný nedokázal plavat, byl konfigurován jako vozidlo palebné podpory s věží CMI se 105mm kanonem. Jejich zkoušky souvisí s plány indonéské armády a Korps Marinir zavést nová vozidla, jež zajistí transport a palebnou podporu pěchoty při obraně území a expedičních misích. Mezi uchazeče patří i šestikolový obrněnec Pindad Badak (vlastně varianta typu Anoa s 90mm kanonem), střední tank MMWT (více v č. 10/2018) a německý Marder Medium Tank RI. Jeho bojová až hmotnost 43 tun však vzbuzuje podobné pochybnosti jako dřívější akvizice obrněnců Marder 1A3 a Leopard 2, které podle řady hlasů z armády nejsou pro tamější terén a silniční síť ideální. Námořní pěchota si koupila ukrajinské transportéry BTR-4M, ale výsledky zkoušek nebyly přesvědčivé a nyní se mluví o možném nákupu ruských BT-3F. Navíc již byla objednána vozidla Sprut-SDM1, zatímco armáda projevila zájem o osmikolovou variantu typu Anoa. Budoucnost těchto ambiciózních plánů však pochopitelně závisí i na tom, jak Indonésie zvládne svoje současné ekonomické a politické problémy.

Lukáš Visingr
Foto: DVIDS, MO Indonésie, archiv autora

Indonéské polovojenské síly
Vedle tří složek ozbrojených sil v užším smyslu fungují v Indonésii i různé ozbrojené sbory, a to především tzv. Národní policie. Do roku 1999 byla přímo součástí ozbrojených sil, ale dnes již nepodléhá ministerstvu obrany, nýbrž prezidentovi. Zahrnuje cca 280 000 mužů, kteří mají chránit zákon a pořádek po celém území Indonésie. Do jejich výbavy spadá např. 34 obrněnců Alvis Tactica, zásahová vozidla zvláštních sil (mj. Pindad Komodo), pět letounů a dvě desítky vrtulníků, hlavně MBB Bo-105. Je ale třeba dodat, že Národní policie se doma ani v zahraničí netěší příliš dobré pověsti a mluví se o ní jako o enormně násilné, zkorumpované a neschopné organizaci. V Indonésii navíc fungují celkem čtyři odlišné složky či instituce, které se starají o bezpečnost a ochranu zákona na moři, a to Celní služba, Námořní policie, Pobřežní a námořní obranné velitelství a Námořní bezpečnostní agentura. Dohromady provozují přes 130 plavidel pro hlídkové účely. Poslední ozbrojenou složku v Indonésii reprezentuje tzv. Kamra či Lidová bezpečnost, což je milice čítající cca 40 000 mužů s třítýdenním výcvikem. Slouží na částečný úvazek především v úloze pomocné policie na venkově.

Indonéské speciální jednotky
Ve všech třech složkách indonéských ozbrojených sil fungují také zvláštní jednotky, pro které bylo v květnu 2018 zřízeno nové společné velitelství Koopsusgab, jež evidentně kopíruje vzor amerického velení SOCOM. Spadají pod něj armádní elitní síly Kopassus a průzkumné útvary Tontaipur, námořní jednotky INSFOC, síly žabích mužů Kopaska, speciální jednotky námořní pěchoty Taifib, námořní protiteroristický oddíl Denjaka, speciální útvar letectva Pashkas nebo elitní policejní jednotka Brimob. Obdobně jako jinde ve světě platí, že speciální síly používají i některé neobvyklé zbraně. U řadových indonéských sil je standardní útočnou puškou domácí typ Pindad SS1 a modernizovaná verze SS2, zatímco u zvláštních útvarů se vyskytují také mj. zbraně HK416, SIG SG550, Galil MAR, FN P90 či MP7 a v neposlední řadě též české útočné pušky CZ 805 BREN nebo samopaly Scorpion EVO 3.

Ozbrojené síly Indonéské republiky
Aktivní služba
395 500
Zálohy
400 000
Pozemní síly (TNI-AD)
Aktivní služba
300 400
Hlavní bitevní tanky
79
Lehká kanonová vozidla
492
Bojová vozidla pěchoty
64
Obrněné transportéry
584
Dělostřelecké systémy
1160
Protivzdušné systémy
506
Bitevní vrtulníky
14
Další vrtulníky a letouny
87
Vzdušné síly (TNI-AU)
Aktivní služba
30 100
Bojové proudové letouny
42
Cvičné a lehké letouny
109
Podpůrné letouny
56
Transportní vrtulníky
36
Námořní síly (TNI-AL)
Aktivní služba
65 000
Dieselelektrické ponorky
4
Raketové fregaty
12
Korvety, čluny a minolovky
116
Výsadkové a podpůrné lodě
103
Letouny a vrtulníky
81
Obrněnce námořní pěchoty
313
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