Izraelské ozbrojené síly:
Meč a štít s Davidovou hvězdou

Pokud by se vojenská síla zemí přepočítávala na jejich velikost, Stát Izrael by zřejmě byl favoritem na první místo. Židovský stát, přestože má rozlohu jen přibližně jako Morava, je zcela výjimečně respektovanou mocností, má za sebou mimořádnou historii válečných úspěchů a těší se pevné pozici regionálního hegemona.

Stát Izrael je výjimečným fenoménem, jakých na světě existuje pouze málo. Lze jej obdivovat a lze jej zatracovat, ale rozhodně jej nelze ignorovat. Navzdory velké nenávisti a odporu, která jej od počátku jeho existence provází, si získal výjimečné množství nadšených příznivců, kteří jej podporují jako jediný skutečně „západní“ a demokratický stát Středního Východu, jenž má na kontě zcela mimořádné úspěchy. Ty sice nejsou jen vojenského charakteru, avšak vojenství je tím, za co židovský stát získává největší obdiv a za co vděčí své existenci, protože v situaci, v jaké se fakticky od dne svého založení nachází, nemá vlastně jinou realistickou možnost než udržovat si nad svými nepřáteli vojenskou převahu.

Zrození vojenské mocnosti
Historie izraelsko-arabských válek již byla mnohokrát detailně popsána, a proto tady uvedeme pouze krátké shrnutí. Židovský stát se ocitnul ve válce od začátku existence, kterou si v letech 1948–1949 musel doslova vybojovat ve válce o nezávislost, v níž mu velice zásadně pomohly zbraně z Československa. V roce 1956 proběhla další (tzv. suezská) válka, kdy Izrael po boku Velké Británie a Francie uštědřil krutou porážku Egyptu, jehož prezident Násir trpěl zřejmě až patologickou nenávistí vůči Židům. Třetí (a zatím asi nejpůsobivější) vítězství si Izrael připsal v červnu 1967 v tzv. šestidenní válce. Arabské státy se chystaly zaútočit, židovský stát je však předešel. V perfektně naplánované operaci nejprve zničil arabská letectva, aby potom zahájily postup jeho pozemní síly, jež obsadily Sinaj, Gazu, východ Jeruzaléma, Západní břeh Jordánu a Golanské výšiny. Izrael takto zvětšil své území zhruba na trojnásobek a arabské země zažily ponižující debakl. Následovala tzv. opotřebovávací válka, ve které docházelo k řadě lokálních střetů na zemi, ve vzduchu i na moři, nebylo ovšem trvale obsazováno území a nevytvářely se klasické fronty. Tato situace trvala do roku 1970. Ale v té době už se Arabové připravovali na další konflikt, v němž se jim povedlo Izrael překvapit. Válka v říjnu 1973 (známá i jako válka na svátek Jom Kippur) dostala Izrael na hranici přežití, ale (mj. díky vydatné pomoci USA) se Izraelcům podařilo tuto hrozbu obrátit v další skvělé vítězství. Později se Izrael velmi výrazně angažoval (a stále angažuje) v Libanonu a samozřejmě na palestinských územích. Uskutečnil i několik jednorázových akcí, z nichž k nejznámějším náleží protiteroristická operace v Ugandě (1976) či nálet na irácký jaderný reaktor (1981).

Militarizovaná společnost
Množství válek a prakticky trvalé ohrožení jak symetrickým konfliktem, tak terorismem vedlo v Izraeli ke vzniku velice specifické společnosti, jejíž úroveň militarizace skutečně nemá mezi demokratickými státy obdobu. Izraelské obranné síly (hebrejsky Cva Ha-hagana Le’Jisrael) se vytvořily jako následovník židovské domobrany (Hagana) a spoléhají na povinnou službu, jež je v Izraeli povinná nejen pro muže (na tři roky), ale také pro ženy (na dva roky). Osvobozeny jsou některé menšinové skupiny. Izraelská vojenská doktrína odráží nepříliš výhodnou polohu země a nízký počet obyvatel, z čehož vyplývá prohlášení, že „Izrael si nemůže dovolit prohrát ani jedinou válku“. Dále se mluví o „přenášení boje na území nepřítele“, což vlastně předjímá (i navzdory mezinárodní kritice prováděné) preventivní údery. Dalším logickým důsledkem je mimořádná kvalita výcviku a výzbroje izraelských ozbrojených sil, jež prakticky nemají jinou cestu, jak čelit obrovské početní, materiální a strategické převaze potenciálních nepřátel. To (a nepříjemné zkušenosti s vrtkavým postojem velmocí v otázkách dodávek zbraní) potom vedlo k vybudování vyspělého zbrojního průmyslu, který je (společně s USA) hlavním dodavatelem techniky pro armádu židovského státu. Firmy jako IAI, IMI nebo Rafael představují špičku ve spoustě oborů, jako jsou senzory, dálkově řízená střeliště, bezpilotní letadla i jiná technika bez osádky, přesně naváděné zbraně či aktivní ochranné systémy. To vše nejen odráží úsilí Izraele maximálně ochraňovat životy vlastních vojáků, ale také podporuje pozici jednoho z největších vývozců zbraní; jeho největším zákazníkem je Indie.

Obávaná pozemní armáda
Pozemní síly Izraele mají v současnosti dvě obrněné divize, čtyři pěší divize, pětatřicet brigád tanků, pěchoty a výsadkářů a dvanáct dělostřeleckých pluků. Základ výzbroje tankových sil je tvořen slavnými obrněnci série Merkava, z nichž nejnovější verze Mk 4 je často prohlašována za nejodolnější tank světa. Kromě zhruba 1800 exemplářů Merkav ovšem Izrael provozuje též další tanky, zejména řadu Magach (modernizace amerického M60 Patton) a pořád i jistý počet starých britských vozidel Centurion; většina jich však byla konvertována na speciální obrněné transportéry pro ženisty (např. Nagmachon či Nakpadon). Na bázi tanků Merkava byl vyroben těžký obrněný transportér Namer, ale hlavním typem této kategorie v Izraeli zůstává americký M113 (Izrael stále vlastní cca 5000 exemplářů). Z neobrněných vozidel patři k nejdůležitějším nákladní vozy značky ATC, což není nic jiného exportní název automobilů od firmy Tatra. Co se týče dělostřelectva, Izrael nejvíce spoléhá na americké 155mm samohybné houfnice M109, kterých vlastní asi šest stovek. Provozuje též starší samohybné houfnice větších ráží a několik stovek 155mm tažených houfnic domácí značky Soltam. Z raketometů užívá americké MLRS a několik domácích typů, vedle nich také jistý počet modernizovaných sovětských raketometů ukořistěných Arabům. Izrael také tradičně sází na minomety, jichž vlastní asi 4000 kusů, a má i rozsáhlý arzenál protitankových řízených střel. Protivzdušnou obranu pozemních sil zajišťují jak kanony (především modernizace amerického kompletu M163 Vulcan), tak přenosné střely Redeye a Stinger. Z pěchotních zbraní lze zmínit populární domácí pušky Galil či nové zbraně Tavor, hojně se užívají i americké pušky M16 a M4.

Zničující síla ve vzduchu
Izraelské letectvo je největším zahraničním provozovatelem amerických letounů F-15 Eagle a F-16 Fighting Falcon, kterých vlastní celkem téměř 400 kusů. Přibližně 125 z nich navíc tvoří zvláštní izraelské verze F-15I Ra’am a F-16I Sufa, dálkové stíhací bombardéry schopné udeřit skoro v celém regionu „Velkého Středního Východu“. V záloze také čekají bezmála tři stovky starších stíhacích či útočných letadel F-4 Phantom II, A-4 Skyhawk a IAI Kfir, takže by Izrael teoreticky mohl vyslat do boje přibližně 700 bojových letounů. Podporu by jim poskytly např. výborné stroje včasné výstrahy se supermoderními radary Phalcon, zhotovené na bázi letounů Boeing 707 a Gulfstream G550. Další letadla těchto typů společně s úpravami slavného stroje C-130 Hercules slouží pro elektronický průzkum a elektronický boj. Zmíněný Hercules tvoří i páteř izraelského dopravního letectva, jež má dnes asi třináct letounů verzí C-130E a C-130H. Další Herculesy slouží pro vzdušné tankování, byť základním typem Israeli Air Force pro toto zadání je modifikovaný Boeing 707, zařazený jako tanker KC-707 v počtu nejspíše osmi kusů (část z nich je ovšem maskována jako civilní stroje). Izrael disponuje rovněž početnou flotilou vrtulníků, z nichž stojí za zmínku mj. bitevní AH-64 Apache a AH-1 Cobra či přepravní stroje UH-60 Black Hawk a CH-53 Sea Stallion. Letectvo samozřejmě provozuje též několik stovek bezpilotních letounů, mezi nimiž jsou i obří stroje IAI Eitan. Je známo, že izraelská bezpilotní letadla již dokázala udeřit daleko od hranic státu, především v Súdánu. Izraelské letectvo řídí i protivzdušnou obranu země, jež zahrnuje mj. raketové systémy MIM-23B Improved HAWK a MIM-104 Patriot a protiraketové komplexy Arrow.

Malé, ale výkonné loďstvo
Námořnictvo je občas prohlašováno za nejslabší „Popelku“ izraelských ozbrojených sil, avšak přesto se jedná o velmi efektivní sílu. V současnosti provozuje tři velké raketové korvety typu Saar 5, které nesou protilodní střely Harpoon a protivzdušné střely Barak. Za jakési „vzdálené příbuzné“ těchto plavidel lze považovat velké raketové čluny typů Saar 4 a Saar 4.5, jež nesou protilodní střely Harpoon a Gabriel. Vedle nich má Izrael k dispozici desítky různých menších člunů a dalších plavidel pro pobřežní operace, mj. i čluny bez osádky Rafael Protector. Ale to, co z izraelského loďstva tradičně vyvolává největší zájem a kontroverze, to jsou jistě ponorky. Izraelci dnes vlastní trojici ponorek třídy Dolphin, což je velice speciální modifikace německé třídy Type 209, jejíž design se však změnil natolik, že se „Delfíny“ považují obvykle za úplně samostatnou třídu. Kromě klasických torpédometů ráže 533 mm nesou i trubice ráže 650 mm, z nichž je možné odpalovat i střely s plochou dráhou letu a jadernou hlavicí. Tuto ponorkovou flotilu nově posílilo první ze tří plavidel třídy Dolphin II, což je derivát německého Type 212, jenž se vyznačuje i pohonem nezávislým na vzduchu. Z dalších budoucích nákupů izraelských ozbrojených sil stojí za zmínku mj. plán pořídit nové americké bojové letouny F-35 Lightning II, cvičné letouny M-346 Master, dopravní letadla C-130J Super Hercules nebo konvertoplány pro speciální operace V-22 Osprey. Do výbavy by měly přibýt též velké počty nových letadel, vozidel i plavidel bez lidské osádky na palubě. Izrael bude patrně hodně sázet i na energetické zbraně, především různé typy ničivých laserů.

Změny strategické situace
Jestliže pro řadu zemí představovala adaptace na „nový svět“ po studené válce velký problém, izraelské ozbrojené síly se s tímto úkolem vypořádávají celkem lehce. Jejich velikou výhodou je fakt, že se již dříve výrazně angažovaly v asymetrických konfliktech proti povstalcům nebo teroristům, mj. v prostředí měst. V jejich prospěch hraje i celková atmosféra v Izraeli, která se tradičně staví velice příznivě k flexibilním změnám a inovacím. Přesto se ani Izrael nedokázal vyhnout určitým „klopýtnutím“, jak prokázala např. druhá libanonská válka v roce 2006, která je někdy popisována dokonce až jako „vítězství“ libanonské organizace Hizballáh; ta fakticky utrpěla vážné ztráty, ale Izrael nedosáhl všech svých cílů, takže při srovnání s předcházejícími brilantními triumfy izraelské armády vypadá tento výsledek jako „porážka“. Každopádně však Izraeli nechybí schopnost vyvodit z jakéhokoli výsledku poučení. To dokazuje třeba budování komplexního systému protiraketové obrany, jenž dovede bránit stát jak před malými raketami, jaké odpalují libanonští nebo palestinští teroristé, tak také před balistickými střelami dlouhého doletu. V současné době leží před Izraelem množství výzev, z nichž patří mezi největší hrozba íránského jaderného programu a „arabské jaro“, tzn. nové politické uspořádání a konflikty, jež pozorujeme v arabských zemích. Izrael proto musí počítat s širokým spektrem možných druhů konfliktů a připravovat se na všestranné ohrožení. Konstantou jeho obranné politiky však stále zůstává snaha udržovat kvalitativní náskok nad pravděpodobným nepřítelem, neboť jedině tak se Izrael může nadále těšit regionální vojenské dominanci.
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Odstrašující arzenál
Nevýhodná strategická situace Izraele už od samého začátku jeho existence vedla k plánům na vybudování odstrašujícího arzenálu, tj. zbraní hromadného ničení a prostředků jejich přepravy na cíl. Projekt jaderných zbraní byl spuštěn už roku 1948, kdy židovský stát vznikl, a probíhal ve stále přísně utajovaném a střeženém středisku Dimona v Negevské poušti. Nejprve Izraelce v této snaze podporovala hlavně Francie, ale posléze byla navázána úzká spolupráce primárně s Jihoafrickou republikou, Švýcarskem a Západním Německem. Izrael disponoval fungujícími nukleárními zbraněmi nejpozději v polovině 60. let. V roce 1966 provedl podzemní test (který však měl nulový ekvivalent) a v roce 1979 společně s Jižní Afrikou uskutečnil „ostrý“ výbuch v jižním Indickém oceánu, ačkoli ani jedna země se k němu nikdy zcela oficiálně nepřihlásila. Nejblíže k nasazení izraelských nukleárních zbraní bylo v prvních kritických dnech války Jom Kippur v roce 1973, kdy už izraelské letouny se zavěšenými jadernými pumami údajně čekaly na poslední povel. Izrael nikdy oficiálně nepotvrdil ani nevyvrátil, že nukleární zbraně vlastní, byť o tom v podstatě nikdo nepochybuje. Odhady počtu jeho hlavic se pohybují od 75 do 400, nejčastěji se uvádí kolem 200 náloží. Kromě leteckých pum jsou mezi nimi rovněž hlavice pro balistické rakety řady Jericho a střely s plochou dráhou letu Popeye Turbo SLCM. V současné době Izrael vlastní strategické střely Jericho II a III, z nichž u první se uvádí největší dosah od 1500 do 3500 km, zatímco druhá už nejspíše patří mezi střely mezikontinentální (spekuluje se o doletu až 7000 km). Křižující střely Popeye Turbo SLCM mají dosah až 1500 km a odpalují se z torpédometů ponorek třídy Dolphin. V poslední době se množí rovněž zprávy, že si Izrael chce pořídit i ponorkové balistické střely. Kromě toho se předpokládá, že židovský stát vlastní chemické i biologické zbraně, ovšem jelikož nepodepsal či neratifikoval úmluvy, jež se zbraní hromadného ničení týkají, lze o tom jen spekulovat.

Početní stavy osob a výzbroje Izraele
Celkem v aktivní službě
176 500
Celkem záložníků
465 000
Pozemní síly
Osoby v aktivní službě
133 000
Hlavní bojové tanky
480 + 1960
Pěchotní pásová vozidla
1165 + 5000
Kolová obrněná vozidla
400
Dělostřelecké zbraně
530 + 2400
Vzdušné síly
V aktivní službě
34 000
Bojové letouny
395 + 300
Ostatní letouny
123
Bitevní vrtulníky
77
Ostatní vrtulníky
207
Protivzdušné systémy
1000
Námořní síly
V aktivní službě
9500
Raketové korvety a čluny
13
Další hladinové bojové lodě
46
Výsadkové a pomocné lodě
6
Dieselelektrické ponorky
4
Dvě čísla znamenají techniku v aktivní službě + v záloze.
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