Izrael:
Země ve válce, národ ve zbrani

Izrael je zemí, která si rozhodně nemůže stěžovat na nedostatek pozornosti médií. Snad každý den přicházejí čerstvé zprávy o izraelsko-palestinském konfliktu, úvahy o možném úderu proti nukleárnímu programu Íránu nebo novinky o špičkových izraelských zbraních. Jak se vlastně země o velikosti Moravy stala respektovanou vojenskou velmocí, jež má na Středním východě dominantní pozici a zásadně ovlivňuje světovou politiku?

Nezávislost a první války
Od kterého roku počítat dějiny moderního Izraele? Často se uvádí rok 1917, kdy byla vydána tzv. Balfourova deklarace, v níž Velká Británie slíbila zřízení „národní domoviny židovského lidu v Palestině“. Území Palestiny, dříve patřící Osmanské říši, bylo od roku 1920 mandátním územím Spojeného království a směřovalo do něj stále více Židů, což však vzbuzovalo odpor místních Arabů, které Britové zjevně upřednostňovali. Židé vytvořili ilegální ozbrojené síly a zahájili partyzánský boj proti Britům i Arabům. Británie se rozhodla předat problém k řešení OSN, jejíž Valné shromáždění v roce 1947 odsouhlasilo rozdělení Palestiny na dva nezávislé státy, židovský a arabský. Židé přijali a 14. května 1948 vyhlásili Stát Izrael, naopak Arabové plán odmítli. Hned dalšího dne zaútočily na Izrael armády pěti arabských zemí a začala první izraelsko-arabská válka, tzv. válka o nezávislost. Navzdory počáteční zoufalé situaci dokázali Židé útok odrazit a svou samostatnost uhájit. Konflikt skončil 20. července 1949 sérií dohod o příměří s arabskými zeměmi, do nichž během války odešlo zhruba 80 % palestinských Arabů. Jednou z hlavních příčin (obecně nepříliš očekávaného) vítězství Izraele byly dodávky zbraní z Československa, neboť socialistický blok (v rámci mnoha paradoxů oné doby) stál na straně židovského státu, zatímco západní země podporovaly spíše Araby. Tato situace se ovšem brzy obrátila v důsledku politických změn v arabských státech, zvláště v Egyptě a Sýrii, kde přišly k moci nacionalisticky a socialisticky orientované vlády, jež začal podporovat Sovětský svaz. Tento vývoj vyvrcholil v roce 1956, kdy egyptský prezident Násir znárodnil Suezský průplav. Velká Británie, Francie a Izrael uzavřely tajnou dohodu o společné operaci proti Egyptu, která začala 29. října 1956 izraelským útokem na Sinajský poloostrov (to bylo zdůvodněno akcemi palestinských Arabů proti Izraeli ze Sinaje) a počátkem listopadu anglo-francouzské jednotky obsadily oblast Suezu. Společný nátlak USA a SSSR ovšem přiměl evropské mocnosti a pak i Izrael ke stažení a na Sinaj přišla vojska OSN.

Červen 1967 a říjen 1973
Je příznačné, že se arabské státy příliš nesnažily o opravdovou pomoc palestinským Arabům a pouze je využívaly jako „páku“ proti Izraeli. (To nejlépe dokládají události v Jordánsku v roce 1970; Palestinci se pokusili získat moc při povstání, avšak jordánský režim je krvavě rozdrtil.) Arabové se každopádně těšili silné podpoře SSSR, kdežto Západ stále více podporoval Izrael. Od poloviny 60. let bylo již zřejmé, že se blíží další válka; docházelo k pozemním i leteckým střetům a obě strany horečně zbrojily. Potenciál arabských zemí (především jejich letadel) byl pro židovský stát velkou hrozbou, takže padlo rozhodnutí provést riskantní plán preventivního úderu, známý jako Operace Zaměření (Moked). Ráno 5. června 1967 zničilo izraelské letectvo většinu vzdušných sil Egypta, Sýrie a Jordánska, kdežto pozemní síly zahájily postup na Sinaj a do Pásma Gazy, následně obsadily i Východní Jeruzalém, Západní břeh Jordánu a Golanské výšiny. Tzv. šestidenní válka, při níž Izrael zvětšil své území na zhruba trojnásobek a arabské státy utrpěly zničující porážku, skončila 10. června 1967. Rozhodně však nenastal klid, neboť se záhy rozhořel další konflikt, známý jako „vyčerpávací válka“. Za její začátek se nejčastěji pokládá 21. říjen 1967, kdy Egypťané potopili izraelský torpédoborec Eilat. Docházelo k řadě lokálních střetů ve vzduchu, na zemi i na vodě, avšak nevytvářely se klasické fronty a nebylo trvale obsazováno území. Konflikt trval až do září 1970, kdy egyptský prezident Násir zemřel a jeho nástupce Sadat souhlasil s ukončením bojů. O tři roky později se však Izrael ocitnul na hranici přežití, protože 6. října 1973 (na svátek Jom Kippur) se arabským státům po dlouhých přípravách podařilo uskutečnit překvapivou ofenzívu. Egypťané postupovali na Sinaj a Syřané zaútočili na sever Izraele, angažovala se i vojska dalších arabských států. Situace byla kritická a izraelská vláda se zcela vážně připravovala k použití nukleárních zbraní, nakonec se ovšem povedlo nápor (mj. díky mohutné podpoře od USA) zastavit i bez nich a Izrael obrátil hrozící zkázu ve velký triumf. Boje skončily 25. října 1973.

Neklidná osmdesátá léta
Egyptský prezident Sadat se brzy ukázal zejména jako pragmatik, jelikož v roce 1978 uzavřel s Izraelem mírovou dohodu (za což se o tři roky později stal obětí atentátu). Současně se však začala zhoršovat situace v jižním Libanonu, kam se stáhnuly palestinské jednotky po vyhnání z Jordánska a odkud útočily na sever Izraele. Ten roku 1978 odpověděl tzv. operací Litani, jež vedla k několika dnům těžkých bojů. Další zásadní událost přišla v roce 1979, když se změnil režim v Íránu. Prozápadní monarchie (do té doby spojenec Izraele) byla nahrazena „islámskou republikou“, jež se rychle dostala do střetu se sousedním Irákem. Pro Izraelce znamenal tento konflikt jistý „oddech“ od neustálého arabského tlaku, a proto (byť je to vzhledem k současné situaci paradoxní) všestranně podporovali Írán. V roce 1982 proběhl konflikt, jenž se obvykle pokládá za pátou izraelsko-arabskou válku, jinak je znám i jako „první libanonská válka“, ale nejčastěji se označuje jako operace Mír pro Galileu. Izraelci zahájili 6. června 1982 invazi do Libanonu, kde chtěli definitivně ukončit přítomnost palestinských bojůvek a také podpořit své křesťanské spojence, kteří měli zajistit neutralitu země. Izraelci se tam však střetli i se syrskou armádou, kterou opět drtivě porazili. Přibližně po týdnu bojů vytlačili Palestince z jihu země a začali obléhat hlavní město Bejrút. Tato válka fakticky skončila v září 1982, avšak formálně ji ukončila dohoda z května 1983, po níž se izraelské síly začaly stahovat zpět na jih. Spřátelený režim v Bejrútu se totiž nepodařilo ustavit, takže se Izraelci rozhodli vytvořit „nárazníkovou“ zónu na jihu Libanonu, odkud odešli až v roce 2000 a kde sváděli asymetrický konflikt s nově vzniklým šíitským hnutím Hizballáh, silně podporovaným Sýrií a Íránem. Vedle této rozsáhlé operace provedl Izrael v 80. letech ještě dvě úspěšné „izolované“ letecké akce, a sice zničení jaderného reaktoru Osirak v Iráku a sídla palestinského vedení v Tunisku. V roce 1987 začala „první intifáda“, mohutné povstání Palestinců na okupovaných územích, tj. v Pásmu Gazy, na Západním břehu Jordánu a ve Východním Jeruzalémě. Kromě nenásilných akci probíhaly též asymetrické útoky proti izraelské armádě a masivní násilí mezi Palestinci samotnými. To dost poškodilo legitimitu Organizace pro osvobození Palestiny a podpořilo vzestup islamistických skupin, hlavně Hamásu. Povstání skončilo roku 1993 uzavřením tzv. Mírových dohod z Osla, podle nichž se začala vytvářet palestinská samospráva a byly založeny jakési seriózní základy pro budoucí vznik Palestiny coby samostatného státu.

Židovský stát v novém světě
Právě tato událost byla dosti příznačná pro svět, který se objevil po konci studené války. USA sice samozřejmě nadále velmi podporovaly Izrael, ovšem současně začaly i stále více tlačit na vyřešení celého izraelsko-palestinského konfliktu. Organizace pro osvobození Palestiny, resp. její hlavní frakce Fatah se rozhodla pro ukončení násilí, což však značně zvýšilo vliv radikálů z organizací Hamás a Palestinský islámský džihád, kteří jakoukoli dohodu odmítají a usilují o zničení Izraele. (Je paradoxní, že Izrael kdysi islamistické skupiny skrytě podporoval v zájmu rozštěpení palestinského hnutí.) Ve druhé polovině 90. let se mírový proces prakticky zastavil a v roce 2000 vypukla „druhá intifáda“, pro niž byli typické sebevražedné atentáty a následné izraelské represe. Názory na to, kdy (resp. zda vůbec) skončila, se liší, ovšem nejčastěji se za konec pokládá rok 2005, kdy Izrael jednostranně stáhl jednotky z Pásma Gazy. O rok později proběhl konflikt, obvykle označovaný „druhá libanonská válka“. Začal útokem Hizballáhu na izraelskou hranici a únosem dvou příslušníků izraelské armády. 14. července 2006 odpověděl Izrael rozsáhlou invazi do Libanonu s cílem osvobodit zajatce a rovněž radikálně oslabit hnutí Hizballáh. Boje trvaly zhruba měsíc a skončily příměřím sjednaným OSN. Poněkud rozpačitý výsledek se někdy označuje za „první porážku Izraele“, ale tento dojem zřejmě vzniká jenom ve srovnání s dřívějšími brilantními úspěchy Izraelců. Ti sice nedosáhli všech svých cílů, ale Hizballáh v každém případě utrpěl velmi těžké ztráty a současná situace na hranici obou zemí je nejstabilnější od konce 70. let. Záhy se ale obnovilo napětí na „palestinské frontě“, protože extrémisté z Hamásu pokračovali v útocích proti Izraeli, především za použití dělostřeleckých raket, což vedlo k zatím poslední rozsáhlé izraelské vojenské akci, a sice k operaci Lité olovo. 27. prosince 2008 uskutečnilo izraelské letectvo úder na Pásmo Gazy, po kterém následovala i pozemní invaze a tři týdny těžkých bojů. Od té doby byla uzavřena řada příměří mezi Izraelci a Hamásem, avšak většina příliš dlouho nevydržela. „Standardním“ scénářem je raketový útok Hamásu, po kterém následuje odvetný izraelský úder.

Zahraniční a zbrojní politika
Často se (a oprávněně) hovoří o izraelské dominanci na Středním východě, ale bylo by velkou chybou zužovat ji na vojenskou převahu. Izrael totiž vždy uměl praktikovat velmi důmyslnou zahraniční politiku, především co se týče hledání spojenců proti svým hlavním nepřátelům, tj. nacionalistickým a socialistickým vládám arabských zemí. Přesně dle hesla o „nepříteli mého nepřítele“ se mezi jeho spojence dostalo mj. Turecko, šáhův Írán, řada států „černé“ Afriky a v neposlední řadě i různé náboženské menšiny, mj. muslimští drúzové či maronitští křesťané. Tento „řetěz spojenců“ se však začal postupně rozpadat a situace se do určité míry „obrátila“, protože dnes je za hlavní hrozbu samozřejmě považován Írán, jenž spolu se Sýrií, Hamásem a Hizballáhem tvoří jakousi nesourodou koalici. V poslední době se významně zhoršily i vztahy s Tureckem. Paradoxně nejblíže má nyní Izrael k autoritativním arabským vládám, které s ním našly jakýsi „modus vivendi“; proto se Izrael dívá dosti opatrně na „arabské jaro“, které zcela evidentně ohrožuje jeho strategickou pozici. Zásadní změny prodělaly i vazby Izraele na další země, což se odráželo i v původu užívané vojenské techniky. Na samém počátku měli Izraelci hlavně podporu východního bloku, kterou nahradil „patronát“ Británie a Francie. V roce 1969 ale Francie uvalila na židovský stát zbrojní embargo a Izraelci se rozhodli pro silnou orientaci na USA a současně rozvoj domácího zbrojního potenciálu. Díky velkým investicím (zejména do nejpokročilejšího výzkumu) se podařilo zbudovat vyspělý zbrojní průmysl, který se v řadě oborů pohybuje na absolutní světové špičce a zajišťuje nejenom kvalitní techniku pro IDF, ale má i silnou pozici na mezinárodním trhu (v žebříčku největších exportérů zbraní obvykle patří Izraeli čtvrté až páté místo). Největším odběratelem izraelské techniky je Indie, která se stala i jedním z hlavních politických spojenců Izraele. Svého času měl Izrael dobré vztahy i s Čínou a v poslední době se hodně upevnily vazby na Rusko; navíc je nutno uvést „klub vyděděnců“, tedy dřívější pragmatickou alianci s dalšími dvěma „párii“ mezinárodního společenství, a sice Jihoafrickou republikou a Tchaj-wanem (více v ATM 1/2009).

Vysoce militarizovaná země
Izraelské obranné síly (Israel Defense Forces, hebrejsky Cva Ha-hagana Le’Jisrael) v podstatě navazují na židovské domobranecké milice, které vznikly již počátkem 20. století. Za přímého předchůdce dnešních IDF se pokládá organizace Hagana (Obrana), vytvořená v Palestině roku 1920. První rozkaz premiéra Davida Ben-Guriona po vyhlášení nezávislosti Izraele směřoval právě k založení IDF, pravidelných ozbrojených sil. Židovský stát se na samém počátku velmi radikálně „odstřihl“ od dřívější umírněnosti až pacifismu Židů v diaspoře (odtud známé heslo „už nikdy jako ovce“, připomínající hrůzy holocaustu) a stal se určitě nejvíce militarizovaným demokratickým státem světa. Snad žádná země v dějinách nerealizovala tak důsledně koncept „národa ve zbrani“. Vojenská služba je povinná pro všechny občany Státu Izrael (pro muže na tři, pro ženy na dva roky), osvobozeny jsou jen některé národnostní a náboženské menšiny. Za zmínku stojí, že izraelské ozbrojené síly mají i výcvikové programy pro cizince. Specifická je doktrína IDF, ve které se odráží geostrategické podmínky země, resp. její malá rozloha a malý počet obyvatel. Doktrína přímo říká, že „Izrael si nemůže dovolit prohrát ani jedinou válku“ a musí vést celý boj na komplexní strategické úrovni. Je nutno snažit se válku odvracet pomocí politických prostředků a věrohodného odstrašování, ale jestliže k válce dojde, pak Izrael musí okamžitě převzít iniciativu a v krátkém rychlém konfliktu dosáhnout rozhodného vítězství. Za každou cenu je nutné udržovat co nejmenší počet vlastních ztrát. Příznačná je věta, že je třeba „přenášet boj na území nepřítele“, čímž se v podstatě předjímají i preventivní údery. Jak říkají sami Izraelci, někdy se musí „dát první rána“, protože tak malá země by už zkrátka nemusela mít šanci „dát druhou“. Malý počet obyvatel zcela zákonitě vede také k důslednému trvání na vysoké kvalitě výcviku i výzbroje, neboť jenom tak lze efektivně vyrovnávat početní převahu, které se reální i potencionální nepřátele Izraele těší.

Pozemní armáda
Izraelské pozemní síly podléhají třem regionálním velitelstvím (a to Severnímu, Centrálnímu a Jižnímu) a mají dohromady dvě obrněné divize, čtyři pěší divize, patnáct obrněných brigád, dvanáct pěších brigád, osm výsadkových brigád a dvanáct pluků dělostřelectva. Páteří výbavy obrněných jednotek jsou tanky Merkava; nyní je ve službě téměř 200 kusů nejnovější obměny Mk 4 a po cca 450 kusech od každé ze starších verzí (Mk 1, 2 a 3). Vedle toho mají IDF téměř 1400 tanků řady Magach, jak se nazývají americké tanky M48 a M60 (nejnovější variantou je Magach-7). Dosud slouží také cca dvě stovky britských Centurionů. Zbytek z 3500 tanků IDF tvoří asi 380 kořistních vozidel T-54/55 a T-62, modernizovaných v projektu Tiran. Izraelské mechanizované útvary provozují několik desítek nových těžkých transportérů Namer (na bázi Merkavy) a 276 vozidel Achzarit (na podvozcích T-55), ovšem početně nejsilnějším typem je M113A1/A2, zavedený v počtu téměř 3400 kusů. Pro pomocné úkoly slouží 400 transportérů na podvozcích Centurionů (mj. typy Puma, Nagmachon a Nakpadon). IDF pořád vlastní i cca 3500 polopásových transportérů (typy M2 a M3) a čtyři desítky kořistních kolových obrněnců řady BTR. Pro průzkum slouží okolo 400 obrněných automobilů RBY-1 a několik německých vozidel Fuchs. Samohybné dělostřelectvo má zhruba 150 domácích 155mm houfnic L-33, 350 amerických M109A1, 50 starších M50 a kromě toho i 72 starších děl M107 a M110 ráže 175, resp. 203 mm. Tažená děla čítají přes 450 zbraní ráže 105, 122, 130 a 155 mm; jak naznačují „východní“ ráže, velkou část z nich tvoří zbraně ukořistěné. Také raketometné jednotky mají 94 sovětských systémů BM-21 a BM-24, ačkoliv hlavní silou je 60 amerických zbraní MLRS ráže 227 mm a 70 domácích kompletů LAR-160 a LAR-290 (číslo udává ráži v milimetrech). Izrael také vždy hodně sázel na minomety, a proto má ve výzbroji přes 4000 těchto zbraní ráží 52, 81, 120 a 160 mm. K boji proti tankům slouží široké spektrum střel, z nichž nejvýkonnější je několik desítek domácích zbraní řad MAPATS a Spike. Izrael vlastní také přes 300 systémů TOW-2A/B a 900 kompletů Dragon. Ve výzbroji je navíc asi 250 bezzákluzových děl kalibru 106 mm. Protivzdušnou obranu vojsk zajišťuje dvacet vozidel Machbet (modernizace vozidla M163 Vulcan) a přenosné řízené střely Redeye a Stinger.

Letectvo a protivzdušná obrana
Izrael je největším zahraničním uživatelem amerických letounů F-15 a F-16, jichž má celkem téměř 400 kusů. Jedná se o cca 70 stíhacích F-15A/B/C/D (zvaných Baz), 25 úderných F-15I Ra’am, zhruba dvě stovky F-16A/B Netz a F-16C/D Barak a konečně stovku úderných F-16I Sufa. Kromě toho vlastní izraelské letectvo kolem 240 letounů A-4 Skyhawk, F-4 Phantom II (včetně vysoce modernizovaných Kurnass 2000) a Kfir-C7, většina z nich je však uskladněna v rezervě. Pro výcvik slouží celkem stovka letounů T-6 Texan II, Grob G-120, A-26 Bonanza, TB-21 Pashosh a TA-4 Skyhawk. Hlavními prostředky pro včasnou výstrahu a vzdušné řízení jsou letouny nesoucí supermoderní radiolokátory Phalcon; konkrétně se jedná o tři B707 a tři stroje Gulfstream G550; další stroje těchto typů slouží spolu s americkými EC-130H také pro elektronický průzkum a boj. Průzkum bojiště provádějí letadla RC-12D Guardrail, nad mořem hlídkují IAI-1124 Seascan. Páteří dopravní flotily je desítka letadel C-130E/H Hercules, která doplňují menší stroje jako BN-2 Islander, Beech Super King Air či IAI-20 Arava; doplňování paliva za letu zajišťují KC-130H a upravené B707. Do sestavy letectva patří i vrtulníky. Izrael vlastní kolem 80 bitevních helikoptér, z nichž většinu tvoří AH-64 Apache (včetně 18 nových AH-64D Longbow) a menšinu AH-1E/F Cobra. Spektrum víceúčelových a transportních typů zahrnuje americké stroje jako CH-53D Sea Stallion, UH-60 Black Hawk, Bell 206 JetRanger a Bell 212, z evropských jsou to AS 565 Panther. Samozřejmě nelze neuvést bezpilotní stroje, kterých byli Izraelci vždy největšími pionýry; nyní letectvo vlastní několik desítek středních a velkých UAV, např. typů Heron, Hermes, Hunter či Searcher. Pokud jde o budoucnost, Izrael objednal prvních dvacet stíhačů F-35I a celkově počítá s více než sto kusy; rád by však získal i F-22 Raptor a izraelská lobby velice tlačí na povolení exportu. Do výbavy mají přibýt i nové nadzvukové cvičné stroje (T-50 Golden Eagle nebo M-346 Master), transportní C-130J Super Hercules a konvertoplány V-22 Osprey. Izraelské letectvo zajišťuje též protivzdušnou obranu země, pro niž slouží protiraketové komplexy Arrow 2, dále několik desítek systémů MIM-104 Patriot (včetně varianty PAC-3), MIM-23B Improved HAWK a více než devět stovek kanonů ráže od 20 do 40 mm. Do působnosti letectva spadají i vesmírné prostředky, protože Izrael má na oběžné dráze několik moderních průzkumných družic.

Válečné námořnictvo
Loďstvo je tradičně nejmenší složkou IDF, to však rozhodně neznamená, že by bylo skutečně slabé. Největšími hladinovými plavidly jsou tři velké korvety třídy Eilat (typ Sa’ar 5), jež jsou vybaveny řízenými střelami RGM-84C Harpoon a protiletadlovými raketami Barak. Izrael má i deset velkých raketových člunů tříd Hetz a Reshef  (typy Sa’ar 4,5 a 4), vybavených střelami Harpoon a Gabriel, čtyřicet menších torpédových a hlídkových člunů tříd Dabur, Super Dvora a Shaldag a jedenáct malých pobřežních člunů Tzira a Stingray. Hladinovou flotilu doplňuje i několik výsadkových, logistických a podpůrných plavidel. Ve výzbroji izraelského loďstva se nacházejí i dálkově řízené čluny Rafael Protector. Je však třeba zdůraznit, že za nejdůležitější lodě izraelského námořnictva se považují ponorky opatřené řízenými střelami. V současnosti se jedná o trojici plavidel třídy Dolphin, jež vycházejí z německého Typu 209, ovšem původní design se změnil natolik, že Dolphin se zpravidla pokládá za samostatnou třídu a běžně se řadí mezi nejmodernější dieselelektrické ponorky světa. Tři plavidla jménem Dolphin, Leviathan a Tekumah mají deset torpédometů ráže 533 a 650 mm, ze kterých lze vypouštět nejen torpéda, miny a protilodní střely Harpoon, ale s největší pravděpodobností také střely s plochou dráhou letu. USA odmítly Izraeli poskytnout střely Tomahawk, a proto židovský stát vyrobil námořní úpravu letecké zbraně Popeye. Izraelskou ponorkovou flotilu by v budoucnu měly posílit další tři ponorky, odvozené od německého Typu 212 a vybavené pohonem nezávislým na vzduchu. Mezi hladinové lodě mají přibýt nové velké korvety nebo malé fregaty; Izrael původně počítal s akvizicí amerických Littoral Combat Ships, vzhledem k problémům tohoto projektu se však obrátil na německé loděnice a nyní se zvažuje objednávka dvojice lodí založených na designu MEKO A100. Plánuje se také nákup dalších člunů tříd Sa’ar, Super Dvora a Shaldag a hovoří se o rozšíření kapacit pro obojživelné výsadkové operace.

Odstrašující potenciál
Izrael nikdy jednoznačně nepotvrdil ani nevyvrátil vlastnictví jaderných zbraní, avšak již řadu let neexistují vážnější pochybnosti o tom, že patří mezi atomové mocnosti. Podrobnosti o jeho nukleárním a raketovém programu přinesly články v ATM 1/2009; zde se omezíme na stručné konstatování, že izraelský jaderný program začal již v 50. letech a v polovině 60. let už zřejmě vyprodukoval funkční zbraně. Současné odhady počtu hlavic se pohybují mezi 75 a 400 kusy, nejčastěji bývá uváděno číslo 200. Vedle leteckých pum, dělostřeleckých granátů a hlavic pro zmíněné střely Popeye zkonstruoval Izrael též hlavice pro balistické rakety série Jericho. Nyní má k dispozici rakety středního doletu Jericho-2, jejichž dosah se podle různých odhadů může pohybovat mezi 1500 a 3500 km; starší zbraně Jericho-1 (dolet 500 km) byly pravděpodobně již vyřazeny, ovšem nyní už je nejspíše zavedena ve službě zbraň Jericho-3, která může patřit mezi zbraně mezikontinentální (uvádí se dostřel až 7000 km). Celkový počet raket Jericho se má pohybovat kolem sta kusů, ale takové číslo je více než cokoli jiného spekulace. Vedle střel Jericho vlastní Izraelci rovněž americké taktické rakety Lance. Pokud jde o náplně uvedených zbraní, předpokládá se, že židovský stát má nejen moderní nukleární arzenál, ale že disponuje i rozsáhlými kapacitami pro vývoj a výrobu chemických a biologických bojových látek. To je (stejně jako jaderný program) často terčem mezinárodní kritiky ve smyslu, že „Izrael porušuje dohody o zákazu zbraní hromadného ničení“. Je však nutno zdůraznit, že taková argumentace postrádá elementární logiku, protože Izrael tyto dohody nepodepsal či neratifikoval, a proto je ani nemůže porušovat. Raketové a atomové zbraně jsou nesmírně důležitým (třebaže oficiálně nedeklarovaným) prvkem v izraelské vojenské strategii. Nestabilní region Blízkého východu, kde Izrael od počátku bojoval s velkou přesilou nepřátel, v zásadě ani neumožňuje jiné řešení než kombinaci pružné zahraniční politiky, odstrašování (podporovaného důležitým „faktorem nejistoty“) a udržování kvalitativní vojenské převahy.

Lukáš Visingr
Spolupráce: Michal Mádl
Foto: IDF a archiv

Některé operace Izraelských obranných sil
Operace Dárek (27.-28. prosince 1968): Na letišti v Bejrútu zničily izraelské zvláštní jednotky třináct dopravních letounů společnosti Middle East Airlines. Izrael tak reagoval na palestinský útok na izraelské letadlo v Aténách.
Operace Hromoklín (později Jonathan; 4. července 1976): Izraelské speciální jednotky uletěly vzdálenost více než 4000 km a na letišti v ugandském Entebbe osvobodily rukojmí, které tam zadržovali palestinští a němečtí teroristé po únosu letadla.
Operace Opera (7. června 1981): Osm izraelských letadel F-16A s doprovodem šestice F-15A bombardovalo a zničilo irácký nukleární reaktor Osirak.
Operace Dřevěná noha (1. října 1985): Osm izraelských F-15A bombardovalo a zničilo velení Organizace pro osvobození Palestiny v Tunisku.
Útok na Ain es Saheb (5. října 2003): Čtyři stroje F-16C v reakci na sebevražedný teroristický útok bombardovaly tábor teroristů u syrského Damašku.
Operace Ovocná zahrada (6. září 2007): Izraelská letadla F-16I a F-15I zničila utajený jaderný reaktor umístěný v lokalitě Deir ez-Zor v Sýrii.
Letecké údery v Súdánu: V lednu 2009 provedla izraelská letadla (patrně včetně bezpilotních) útok proti konvoji, který vezl zbraně do Pásma Gazy. 5. dubna 2011 byl zabit velitel zbrojních nákupů hnutí Hamás (zřejmě útok izraelského vrtulníku).
Záchranné letecké mosty: Izrael provedl několik operací, při nichž dopravil na své území Židy z Iráku (1950–1952), Súdánu (1984) a Etiopie (1985 a 1991).

Ozbrojené síly Státu Izrael
IDF jako celek – aktivní služba
176 500
IDF jako celek – záložníci
565 000
Polovojenské síly – aktivní služba
8050
Pozemní armáda
Aktivní služba
133 000
Záložníci
500 000
Hlavní bojové tanky
3500
Obrněné transportéry
10 418
Dělostřelecké systémy
5432
Protitankové řízené střely
1225
Protiletadlové systémy
1270
Vzdušné síly
Aktivní služba
34 000
Záložníci
55 000
Bojové letouny
435
Podpůrné letouny
182
Vrtulníky
288
Protivzdušné systémy
1000
Námořnictvo
Aktivní služba
9500
Záložníci
10 000
Ponorky
3
Korvety
3
Hlídkové a pobřežní lodě
61
Podpůrné a výsadkové lodě
5
Polovojenské síly
Pohraniční policie – aktivní služba
8000
Pobřežní stráž – aktivní služba
50
Pobřežní stráž – hlídkové lodě
4
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