Irsko:
Obránci zeleného ostrova

Dramatické dění okolo brexitu znovu upozornilo na dlouhodobé rozdělení ostrova Irsko, jehož menší severní část podléhá Londýnu, zatímco většinu tvoří Irská republika. Ačkoli jde o neutrální a vojensky vcelku slabý stát, irští vojáci se těší ve světě velkému respektu především díky účasti v mezinárodních misích.

Golanské výšiny, Kongo, Libanon, Libérie, Východní Timor, to jsou jen některé z neklidných nebo přímo nebezpečných lokalit, kde působili či stále působí Irové jako příslušníci mírových jednotek OSN. Irsko patří do již nepříliš početné skupiny vojensky neutrálních států, avšak na rozdíl od Švédska či Švýcarska se nemůže chlubit tak dobře vybavenou armádou a výkonným zbrojním průmyslem. Sama zeměpisná pozice Irska totiž znamená, že riziko konvenční agrese či invaze z kontinentu je minimální, jeho bezpečnostní situaci však stále definuje složitý vztah s Velkou Británií, jenž se nyní možná ještě zkomplikuje.

Dlouhá a krvavá historie
Celý ostrov Irsko byl po staletí ovládán menšinou, která náležela k anglikánské církvi, a proto pochopitelně jevila loajalitu vůči Londýnu. Většina obyvatelstva ale patřila mezi katolíky, což představovalo základ pro dlouhodobé rozdělení irské společnosti, jelikož s menším politickým vlivem katolíků se logicky pojil též horší společenský a ekonomický status. Tato situace proto způsobovala stále větší odpor, který někdy nabýval násilných forem a byl využíván i nepřáteli Londýna, mj. Francouzi. Veliký vzestup irského nacionalismu přišel po hladomoru v polovině 19. století a irští radikálové začali sahat k teroristickým metodám. Dokonce lze říci, že to bylo právě hnutí tzv. feniánů, které patřilo mezi „tvůrce“ terorismu v dnešním smyslu. Londýn sice s Iry jednal o autonomii, jenže tento proces přerušila první světová válka, která přivodila další radikalizaci. V lednu 1919 tak část nacionalistů vyhlásila Irskou republiku, kterou ale Británie samozřejmě neuznala, a proto vypukl válečný konflikt, v němž se britské polovojenské útvary dopouštěly četných zločinů, zatímco bomby irských radikálů zabíjely i mnoho civilistů. Válka skončila v roce 1921 a vzniklo dominium zvané Irský svobodný stát, avšak sever ostrova stále kontroloval Londýn. Část irských nacionalistů se s tím však nesmířila, takže záhy začaly další boje, tentokrát mezi samotnými Iry, jež skončily až roku 1923, kdy největší radikálové z Irské republikánské armády (IRA) složili zbraně. V roce 1937 byla vyhlášena Irská republika, která zůstala neutrální též za druhé světové války, ale stav armády v té době výrazně vzrostl, jelikož Irové se obávali invaze. Její plány rozpracovali jak Němci, tak Britové, avšak Irsko po většinu války tiše podporovalo úsilí Spojenců, zatímco Němci podporovali radikály z IRA proti Velké Británii. Převážně katoličtí irští nacionalisté byli pořád aktivní zejména na severu, což později vedlo k rozsáhlým násilným událostem v Severním Irsku.

Sázka na mírumilovnost
Naproti tomu v samostatném Irsku panoval vesměs klid, ačkoli dlouho šlo o chudou zemi, což se pochopitelně odráželo i ve stavu ozbrojených sil. Ty se obvykle musely spokojit se staršími typy techniky, které už vyspělejší země vyřazovaly. Irsko tedy v podstatě nikdy nevybudovalo efektivní tankové vojsko či proudové bojové letectvo. Důsledně trvalo na neutralitě, avšak její zajištění se výrazně lišilo od cesty, kterou zvolili Švédové nebo Švýcaři, jejichž ozbrojené síly vždy budily velký respekt. Irsko vsadilo na rozsáhlé angažmá na mezinárodní scéně a posílalo početné kontingenty do mírových operací OSN, a tudíž postupně získalo image „mírumilovné země“, jež se snažila udržovat dobré vztahy takřka s každým. Historický vývoj (snad naštěstí) nikdy neposkytl možnost ověřit, jestli by byl tento status Irska respektován, pokud by opravdu propukl rozsáhlý válečný konflikt. Lze ale oprávněně odhadovat, že na neutralitu by se nejspíš velké ohledy nebraly. Poměrně málo se však dosud ví, že několikrát existovala možnost, že by se Irsko mohlo dostat do války s Velkou Británií. Koncem 60. a počátkem 70. let se totiž irská armáda soustředila na ochranu hranice se Severním Irskem, kde tehdy probíhaly boje radikálů z IRA proti protestantským loajalistům a britským vojákům. Spekulovalo se tedy o tom, že by irské jednotky mohly překročit hranici a ochránit severoirské katolíky, ale k ničemu takovému nakonec nedošlo. Rozsáhlý násilný konflikt v Severním Irsku zakončila mírová dohoda z roku 1998, byť napětí pochopitelně stále existuje, zatímco armáda samostatného Irska musela projít velkými změnami. Vedle klasických válečných konfliktů začala zohledňovat také další hrozby jako terorismus, kybernetické útoky či přírodní pohromy. V roce 2000 tak byla zahájena velká reforma ozbrojených sil, s níž souvisí i komplexní reorganizace záloh (RDF, Reserve Defence Forces), jež v irské bezpečnosti hrají tradičně silnou roli.

80 obrněnců Piranha III
Pozemní armáda Irska čítá především dvě pěší brigády, dále jednu mechanizovanou jednotku, jednu obrněnou průzkumnou jednotku a konečně speciální síly, které se obvykle označují jako Army Ranger Wing (v irštině Sciathán Fiannóglaigh an Airm). Do armády patří celkově devět druhů vojsk, a to pěchota, dělostřelectvo, kavalerie, ženisté, zbrojní služba, doprava, vojenská policie, zdravotníci a spojaři. Neobvyklá pozornost patří zbrojní službě (Ordnance Corps), jež zahrnuje i pyrotechniky, což je kapacita, na níž si Irsko dlouhodobě zakládá, protože likvidace min, výbušných nástrah či nevybuchlé munice patří mezi hlavní úkoly irských vojáků, kteří se účastní mezinárodních operací. Irové si v tomto oboru získali skutečně pozoruhodný respekt a pyrotechnické týmy vybavují nejlepší technikou, kam patří mj. malé robotické manipulátory a velké pásové odminovací prostředky DOK-ING MV-4 z Chorvatska. Co se týče běžných typů výzbroje, standardní pušku irských vojáků představuje rakouská Steyr AUG, dosluhují zbraně FN FAL a u speciálních sil se užívají i německé HK416. Často bývají vidět též odstřelovačské pušky značky Accuracy International či kulomety FN MAG, kdežto proti tankům se používají pancéřovky AT4 SRAAW a Carl Gustaf či řízené rakety FGM-148 Javelin. Dělostřelectvo má celkově 275 minometů Hotchkiss Brandt a RUAG kalibru 81 a 120 mm a 23 tažených kanonů L118 a L119 ráže 105 mm. Protivzdušnou obranu zajišťují tažené kanony Bofors ráže 40 mm, které jsou napojené na radary Flycatcher, a přenosné raketové komplety RBS-70, k nimž patří radary Giraffe. Hlavní typ obrněného vozidla představuje švýcarský Piranha IIIH, který slouží v počtu 80 kusů, jenže pouze šest vozidel verze CRV má opravdu výkonnou výzbroj v podobě 30mm kanonů Bushmaster; většina osmikolových obrněnců má nanejvýš 12,7mm kulomety či 40mm granátomety. Irsko dále provozuje 27 obrněných vozidel RG-32M a u jednotky rangerů působí tři vozidla ACMAT VLRA. Armádní vozový park zahrnuje mj. také automobily Iveco, Leyland, MOWAG Duro, Mercedes-Benz nebo Scania.

Zakoupí se také stíhačky?
U letectva (Irish Air Corps) se přisuzuje největší význam dvojici námořních hlídkových strojů CASA CN-235 MPA, jež střeží výsostné vody země a podílejí se i na pátracích a záchranných operacích. S irskými znaky létá dále jeden Learjet 45, jenž slouží pro dopravu VIP a uplatňuje se také jaké létající ambulance. Donedávna sloužilo i několik letadel Reims Rocket FR-172H, jak se označuje francouzská licenční verze proslulého amerického typu Cessna 172, jenže tyto stroje právě v současnosti opouštějí službu, která trvala neuvěřitelných 47 roků. Výcvik pilotů se odehrává na osmi turbovrtulových letadlech Pilatus PC-9M, která mohou nosit i kontejnery s 12,7mm kulomety a raketnice pro 70mm neřízené rakety, takže dnes představují jediné irské letouny schopné provádět útočné akce. Do leteckého parku dále náleží i šestice víceúčelových helikoptér AW139 (užívají se např. pro vysazování rangerů) a dva lehké vrtulníky H135, které slouží především jako cvičné a záchranářské. V sestavě irského letectva se občas uvádí i jeden hlídkový letoun Britten-Norman Defender, což je však spíše formalita, protože tento stroj plní úkoly pro irskou policii (tzv. Garda Síchoána). Letectvo by mělo v tomto roce převzít tři nové užitkové stroje Pilatus PC-12 NG coby náhradu za vyřazované FR-172H a do roku 2023 by se měly nahradit i hlídkové letouny CN-235, na jejichž místo nastoupí nové C-295 MPA. Hovoří se i o vystřídání cvičných PC-9M, ale stále častěji se ozývají i hlasy volající po tom, aby Irsko zavedlo plnohodnotná bojová proudová letadla. Jeho vzdušný prostor je totiž běžně narušován zejména ruskými letouny a chybí schopnost zasáhnout v situaci, že by došlo k únosu civilního stroje. Bývalý velitel letectva nedávno uvedl, že by Irsko mělo koupit 16 stíhaček, a nejčastěji se v tomto smyslu spekuluje o typu JAS-39 Gripen. Zvažuje se i nákup velkého pozorovacího radaru, který by zajistil dohled nad vzdušným prostorem.

Plavidla se jmény literátů
Irské námořnictvo tradičně provozovalo pouze lehká plavidla, ponejvíce hlídkové čluny, popř. minolovky. V současné době se pod irskou vlajkou plaví celkem deset velkých lodí. Nejstarší, ale současně vlajkovou je hlídková loď Eithne, která vstoupila do služby v roce 1984. Mělo jít o vrtulníkové plavidlo pro provádění dálkového dohledu nad rybařením, jelikož lov ryb náleží mezi nejvýznamnější sektory irské ekonomiky. Plavidlo Eithne současně představuje poslední velkou loď postavenou v Irsku. Nese 57mm dělo Bofors a dva 20mm kanony Rheinmetall. Na jeho palubě se původně nacházel vrtulník SA 365F Dauphin, který ale již opustil službu. Mělo se postavit několik lodí této třídy, ale plány byly zrušeny, a přestože Eithne zůstává vlajkovou lodí, aktuálně se kvůli nedostatku personálu nachází v „operační záloze“. Obdobně je na tom i jedna ze dvou hlídkových korvet britské třídy Peacock, jež nesou 76mm kanony. Korveta Orla se nalézá v rezervě, zatímco druhý exemplář Ciara se nadále plaví. Irské námořnictvo vlastní i dvě hlídkové lodě Roísín a Niamh, jež na přelomu 20. a 21. století vyrobily kanadské loděnice Appledore Shipbuilders a které nesou kanony ráže 76 a 20 mm. Páteř loďstva však představují čtyři špičková hlídková plavidla třídy Samuel Beckett, jež vstoupila do služby mezi roky 2014 a 2019. Vznikla opět v kanadských loděnicích Appledore, nesou kanony kalibru 76 a 20 mm a dostala jména podle čtyř slavných irských literátů, a to Samuel Beckett, James Joyce, William Butler Yeats a George Bernard Shaw. Námořnictvo vlastní i dvě velké logistické lodě a kromě nich i spoustu malých člunů. V následující dekádě se plánuje pořízení trojice nových plavidel, a sice dvou menších hlídkových lodí (jež by měly nahradit korvety Ciara a Orla) a jedné velké víceúčelové lodě jako náhrady za Eithne. Ta by měla zajistit mj. dopravu pěchoty a helikoptér a podílet se na mírových a humanitárních operacích. Podle dostupných informací by mohlo jít o modifikaci designu novozélandské lodě Canterbury.

Nasazení po celém světě
Sestava požadavků na nové plavidlo dokládá, že irské ozbrojené síly nadále přikládají zásadní význam angažmá v zahraničních misích (nejen) pod vlajkou OSN. Poprvé nasadily své vojáky s modrými přilbami již v roce 1960, pouhých pět let po vstupu do OSN, a to v Kongu. Poté se irští vojáci dostali i do spousty dalších neklidných destinací. V minulosti byli rozmístěni např. v Čadu, na Kypru, v Libérii, Somálsku či Východním Timoru a stále působí v deseti lokacích. Největší počty se nalézají v Libanonu (více než 350 mužů), na Golanských výšinách (přes 120 osob) a v Mali (20 mužů), ale s tím, že do poslední uvedené země zamířili nikoliv pod vlajkou OSN, nýbrž jako součást mise EU. Obdobně je to tomu také v Bosně, kdežto v Kosovu působí Irové pod velením NATO. Na bezpečnostní spolupráci v rámci EU se Irsko podílí také tím, že vysílá do Středomoří lodě, které hledají pašeráky ilegálních migrantů. Neoficiálně se uvádí, že se rangeři účastnili tajných operací mj. v Afghánistánu, Iráku či Súdánu. Zahraničních misí se týkají též některé modernizační plány, protože se zamýšlejí mj. nákupy nové výbavy pro týmy pyrotechniků či pořízení většího počtu bezpilotních průzkumných letadel. V současnosti Irové provozují čtrnáct malých izraelských dronů Aeronautics Orbiter, jež zabezpečují průzkum pro dělostřelce, pravděpodobně však dojde k rozšíření těchto schopností. Velení hodlá vytvořit též nové kapacity pro kybernetickou válku. V posledních letech ovšem stále častěji zaznívají také varování, že Irsko povážlivě zaostává z hlediska vedení konvenčních konfliktů, s čímž souvisí také ony úvahy o stíhačkách. Začínají se objevovat chmurné spekulace o budoucnosti Evropy, resp. Britských ostrovů, protože vznik pevné hranice po brexitu by byl pro mnoho katolických nacionalistů zřejmě nepřijatelný. Vyskytly se tudíž i divoké prognózy, že by na ostrově mohla opět propuknout občanská válka, nebo dokonce další britsko-irský konflikt, po němž by mohli toužit naopak protestantští loajalisté ze severu. Každopádně se však zdá, že obránce „zeleného ostrova“ může čekat opravdu velmi neklidná budoucnost.
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Světový úspěch značky Timoney
Irský zbrojní průmysl není příliš silný, takže v arzenálu irských ozbrojených sil převládá směs převážně amerických, britských, belgických či švédských typů techniky. Přece jen se ale musí zmínit jedna významná domácí značka, a to Timoney Technology Limited of Ireland, která se zabývá především dodávkami podvozkových komponentů pro civilní či vojenská vozidla, a to včetně obrněných. Svého času dokonce též sama vyráběla lehké obrněné transportéry a kromě toho funguje jako konstrukční kancelář, jež tvoří projekty obrněných vozidel pro jiné výrobce. Právě v tomto sektoru dosáhla několika skutečně pozoruhodných úspěchů, z nichž zajisté patří mezi nejznámější čtyřkolový obrněnec Bushmaster. Sériová výroba probíhá u australské firmy Thales Australia (dříve státní podnik ADI), ale jeho design se zrodil v Irsku. Také osmikolový obrněný transportér Terrex, který se nalézá v nabídce singapurské společnosti ST Kinetics, lze označit za původně irskou konstrukci. Dalším zákazníkem se stal Tchaj-wan, pro který experti značky Timoney navrhli nejdříve šestikolový transportér CM31 a následně osmikolový CM32 neboli Yunpao (Levhart obláčkový), nyní standardní typ obrněnce v armádě Čínské republiky. Firma Timoney stále vyvíjí technologie také pro jiné zahraniční subjekty, např. pro americkou agenturu DARPA nebo německou zbrojovku Rheinmetall, avšak žádný z „jejích“ obrněnců se paradoxně nenalézá v arzenálu samotné irské armády.
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