Jihoafrická republika:
Vojenská velmoc černého kontinentu

Pozice na úplném jihu Afriky, zapojení do spousty regionálních konfliktů, těžká cesta od rasismu ke skutečné demokracii, ale také vyspělý zbrojní průmysl, jenž zvládnul vyrobit i jaderné zbraně. To vše utvářelo ozbrojené síly Jihoafrické republiky, která je navzdory všem politickým otřesům nepochybnou velmocí.

Když se ozve termín „Jihoafrická republika“, téměř jako ozvěna u většiny lidí následuje slovo „apartheid“. Politický systém, jenž bizarním způsobem spojoval rasismus a pokřivenou formu demokracie, se zásadním způsobem odrazil na bezpečnostní a zahraniční politice státu, jenž se musel vypořádat s mezinárodním tlakem včetně sankcí, účastnil se válek v sousedních zemích a čelil narůstajícímu domácímu odporu proti režimu. Apartheid skončil a dnes v Jihoafrických národních obranných silách (SANDF) společně slouží příslušníci všech ras. Země může pořád čerpat z mnoha nepochybných vojenských úspěchů, jichž v minulosti dosáhla, avšak současně musí vzdorovat starým i novým bezpečnostním hrozbám.

Od kolonistů k ustavení apartheidu
Kolonizace jižního cípu Afriky začala v 17. století a na toto území dorazili osadníci z Británie a Nizozemí, z nichž druzí se potom stali známí jako Búrové. Po několika bitvách se jih Afriky dostal pod vládu Londýna a tento stav trval až do tzv. druhé búrské války v letech 1899–1902, kdy si Jižní Afrika fakticky vybojovala nezávislost. Jihoafrická unie byla ustavena roku 1910, zůstala však součástí Britského impéria, jemuž potom poskytla i neocenitelnou pomoc v obou světových válkách. V té první se jihoafrické síly významně angažovaly proti Německu během bojů v afrických koloniích i na západní frontě, zatímco ve druhé světové válce měly nesmírný význam zejména v severoafrické kampani. Je však také nutno dodat, že sympatie vůči Británii a nepřátelství vůči Ose rozhodně nebyly v zemi univerzálně sdílenými postoji, protože značná část Búrů (tedy bílých Jihoafričanů nizozemského původu) se stavěla spíš na stranu Německa. Pronacistické síly se dokonce snažily o gerilové akce proti válečnému úsilí Britského impéria. Poněkud méně známý je fakt, že se Jihoafričané angažovali v korejské válce. Další směřování země ale zásadně determinoval rok 1948, kdy byl formálně ustaven tzv. apartheid, tzn. systém oddělení ras, především bělochů od černých Afričanů, který ale samozřejmě v praxi znamenal jasnou nadvládu prvních a diskriminaci druhých. JAR se kvůli tomu postupně stala cílem řady sankcí a ocitla se v pozici jakéhosi „vyděděnce“ mezinárodního společenství. Některé západní státy ji ale v rámci logiky studené války více či méně skrytě podporovaly jako velmoc bojující proti expanzi SSSR. Vysoce plodné vztahy navíc Jižní Afrika navázala s dalšími „vyděděnci“, a to Izraelem a Tchaj-wanem, s nimiž spolupracovala zejména v oblasti vývoje zbraní. Kromě toho ale musela JAR čelit rostoucímu odporu doma, protože černí Afričané pochopitelně jevili stále větší nespokojenost s ostře rasistickým režimem.

Zrod demokracie a armádní reformy
Jihoafrické ozbrojené síly se navíc od poloviny 60. let zapojily do několika konfliktů v dalších státech na jihu Afriky, kde podporovaly různé spojenecké (bělošské nebo prozápadní) skupiny proti jejich nepřátelům, kteří většinou dostávali podporu z východního bloku. Šlo především o Rhodesii (dnešní Zimbabwe), Namibii, Zambii, Mozambik a Angolu, kde pak došlo dokonce i na přímé střety Jihoafričanů s Kubánci. Vleklé konflikty, narůstající odpor doma, mezinárodní sankce a vyčerpání jihoafrického ekonomického modelu však nakonec zákonitě způsobily pád apartheidu, jenž se odehrál překvapivě pokojně. Na konci 80. let se začaly zákony uvolňovat a nový prezident F. W. de Klerk zahájil fakticky „demontáž“ režimu, jež vyvrcholila roku 1994, kdy proběhly první skutečně všeobecné svobodné volby. Tyto změny se pochopitelně odrazily i na jihoafrických ozbrojených silách, jejichž současná podoba vznikla v podstatě jako spojení dřívějších „bílých“ SADF (přestože i v těch sloužila spousta černochů) a různých ozbrojených jednotek některých černošských organizací, avšak technika byla získána především od SADF. Hlavním typem dlouhé služební zbraně tedy zůstala 5,56mm puška Vektor R4 (a její zkrácená úprava R5), což je fakticky jihoafrický derivát izraelské zbraně Galil, a také další typy ručních zbraní představují nejčastěji místní licenční kopie známých zahraničních vzorů. Co se výrazně změnilo proti dřívější éře, to je personální politika, neboť byla zrušena povinná služba (kterou za apartheidu absolvovali všichni bílí muži) a SANDF fungují pouze jako profesionální, avšak v poslední době se kvůli tomu dostávají do potíží, a tak se mluví o obnovení povinné vojenské služby. Kromě obrany rozsáhlého území a pobřežních vod (kde často dochází k pirátství) totiž jihoafrické síly potřebují kapacity pro účast v mezinárodních operacích, neboť JAR patří mezi hlavní poskytovatele mírových jednotek pro Africkou unii.

Sázka na kolová vozidla a těžká děla
Hlavní bojové síly pozemní armády podléhají zejména dvěma brigádním velitelstvím s tím, že třetí brigádu tvoří zvláštní útvary. Páteř pozemní konvenční bojové síly reprezentuje sedmnáct praporů, a to jeden průzkumný, jeden obrněný, dva mechanizované, deset pěších, jeden prapor dělostřelectva, jeden ženijní a jeden protivzdušný. Plná mobilizace záložníků by pak umožnila postavit ještě okolo 32 dalších praporů. Chystá se však kompletní reorganizace armády, po níž se mají vytvořit dvě páteřní divize (mechanizovaná a motorizovaná) a deset brigád. Změny by ale potřebovala i technická vybavenost, zejména v oblasti obrněných vozidel, protože SANDF stále provozují tanky Olifant, tj. opakovaně modernizované tanky Centurion, jež pochází ještě z 50. a 60. let. Dnes slouží jen asi 34 kusů verze Mk 1A a cca 133 obrněnců Mk 1B se nachází v záloze. Specifikum jihoafrické armády však vždy představoval malý počet pásových vozidel a sázení na typy kolové, což zákonitě vycházelo z místních podmínek, resp. rovného a tvrdého povrchu buše. Jedná se o průzkumná a palebná podpůrná vozidla Rooikat (stále asi 82 kusů ve službě), bojová vozidla pěchoty série Ratel (dosud přes 530 ve službě) či terénní vozy Casspir a Mamba. Vozidla Rooikat nesou 76mm kanony a část obrněnců Ratel nese 90mm děla, takže je lze považovat i za částečné náhražky tanků. V minulosti jihoafrická armáda hodně sázela na dělostřelectvo, ovšem většina těžkých zbraní se nyní nalézá ve skladech. Jde zejména o slavné 155mm houfnice G5 a G6, 140mm děla G2 a 127mm raketomety Valkiri a Bateleur; v aktivní službě je jen něco okolo třiceti těchto těžkých zbraní (ve skladech ovšem cca 170) a přes 1200 minometů ráže 81 a 120 mm. K ničení tanků se používají řízené střely ZT-3 Swift a MILAN a bezzákluzové zbraně ráže 92 a 106 mm, zatímco protivzdušnou obranu vojsk zajišťují kanony dvou typů, a sice samohybné Zumlac ráže 23 mm a tažené GDF-002 ráže 35 mm. Armáda má ve výzbroji i malé bezpilotní průzkumné letouny Vulture.

Gripeny jako základ leteckých sil
Vzdušné síly Jihoafrické republiky dříve užívaly kombinaci francouzských stíhačů Mirage F1, domácích strojů Cheetah (to byla vlastně verze izraelského typu Kfir) a britských bombardérů Buccaneer. V současnosti však tvoří jejich jediný typ nadzvukového bojového letadla švédský JAS-39 Gripen v počtu celkem 26 strojů, z nichž je sedmnáct jednomístných JAS-39C a devět „spárek“ JAS-39D. Stojí za zmínku, že jihoafrické Gripeny již byly také bojově nasazeny, a to roku 2013 ve Středoafrické republice. Základní výcvik zajišťuje 50 letadel Pilatus PC-7 Mk II Astra a po jejich zvládnutí letci přejdou na tryskové BAE Hawk Mk 120, zavedené v počtu 24 kusů. Páteř transportního letectva představuje sedm letounů C-130 Hercules, avšak v zastaralé verzi C-130BZ. Kromě nich létá asi 24 menších dopravních letadel, která zahrnují typy Beech King Air 200C a 300, Basler BT-67 (to je turbovrtulová úprava legendárního stroje C-47 alias „Dakota“), C-212 Aviocar, Cessna Station, Cessna Caravan a Pilatus PC-12. Kromě toho ještě lze zmínit čtveřici letounů Boeing 737 BBJ, Falcon 50 a Falcon 200 k přepravě VIP. Pokud se týče vrtulníků, jihoafrické letectvo je jediným uživatelem domácího bitevního vrtulníku AH-2 (dříve CSH-2) Rooivalk, který byl vyvinut ještě v éře apartheidu. Poprvé vzlétnul v roce 1990 a byl intenzivně propagován, ale nezískal žádný exportní kontrakt. Nakonec jej koupily pouze vzdušné síly JAR v počtu 11 kusů, z nichž skutečně létá jen asi polovina. Kromě Rooivalků se v jejich výbavě objevuje cca 39 vrtulníků Atlas Oryx, což je jihoafrický derivát víceúčelového dopravního stroje SA 330 Puma, čtyři britské helikoptéry Super Lynx Mk 300 a asi 37 lehčích univerzálních vrtulníků AW109 a BK 117. A seznam létajících prostředků uzavírají bezpilotní průzkumné letouny Seeker, jejichž první verze se objevila již koncem 80. let nad Angolou. Do struktury jihoafrického letectva náleží i protivzdušná obrana státu, která ale dnes provozuje již jen radary, protože raketové systémy Cactus byly vyřazeny.

Námořnictvo (nejen) proti pirátství
Jihoafrická republika se může pochlubit malou ponorkovou flotilou, která čítá trojici lodí třídy Heroine, jak se zde nazývá modernizovaný německý Typ 209. Reálně mají být ve službě vždy dvě a třetí má prodělávat údržbu, kvůli různým potížím se však už stalo, že na moři nebyla ani jediná. Základ hladinové flotily představují čtyři raketové fregaty třídy Valour, které byly také pořízeny v Německu, neboť jde o jedno z provedení třídy MEKO A200. Každá z nich má osm protilodních střel Exocet MM-40, dále 32 protiletadlových raket Umkhonto-IR a 76mm dělo a disponuje rovněž plochou pro jeden palubní vrtulník Super Lynx Mk 300 (jde o výše zmíněné stroje ze sestavy letectva). Těchto sedm lodí však současně představuje jediná moderní bojová plavidla jihoafrického loďstva, neboť všechna ostatní jsou výrazně starší. Největší z nich tvoří tři hlídkové čluny třídy Warrior, které však pocházejí z původně devítičlenné třídy raketových člunů izraelského původu Sa’ar 4 (Reshef) a dříve měly také protilodní střely Gabriel. Většina byla vyřazena, ale tři se po přestavbě vrátily do služby jako velká hlídková plavidla, vybavená již pouze 76mm kanony. Kromě toho jsou provozovány tři menší hlídkové čluny třídy Tobie a dvě minolovky třídy River, třebaže i ty slouží prakticky spíše pro hlídkování. Pod jihoafrickou vlajkou se plaví také šest výsadkových lodí a sedm podpůrných plavidel. Výhledově se chystá pořízení, resp. stavba zcela nových hlídkových plavidel (tzv. Project Biro), neboť JAR se chce významněji angažovat hlavně v boji proti pirátství u afrických břehů. Do struktur námořnictva patří i tzv. Námořní eskadra rychlé reakce, elitní jednotka pro obojživelné výsadkové operace, v podstatě spojující funkce námořní pěchoty a bojových plavců. A aby byl výčet jihoafrických ozbrojených složek úplný, je třeba zmínit i samostatnou Vojenskou zdravotní službu a několik polovojenských hlídkových jednotek z jiných resortů.

Projekty ZHN a raketových zbraní
Pojednání o ozbrojených silách Jihoafrické republiky ovšem prostě nemůže být kompletní bez zmínky o jejích dřívějších aktivitách v oboru zbraní hromadného ničení, JAR totiž představuje unikátní případ země, která vyvinula a vyrobila jaderné zbraně a poté se jich sama dobrovolně vzdala. S rozsáhlou pomocí od Izraele bylo sestaveno šest nukleárních leteckých pum a sedmá byla před dokončením, když bylo v roce 1989 rozhodnuto program zastavit, takže bomby byly rozmontovány a jihoafrický nukleární program se stal čistě mírovým. V současnosti se obecně má za to, že pořád záhadný jaderný výbuch, ke kterému došlo 22. září 1979 v jižním Atlantiku (a k němuž se dosud nikdo oficiálně nepřihlásil), byl ve skutečností společný jaderný test JAR a Izraele, který definitivně potvrdil funkčnost jejich jaderného arzenálu. Poněkud méně známý je fakt, že oba státy kooperovaly i ve vývoji balistických střel, neboť JAR nabídla židovskému státu obrovské zkušební plochy, jakými Izrael pochopitelně nedisponoval. Izraelci dodali JAR především technologie raket středního dosahu řady Jericho, na jejichž bázi potom Jihoafričané vyvíjeli své rakety RSA, ačkoli je kamuflovali jako kosmické nosiče řady Arniston. Není však zdaleka jisté, zda někdy země skutečně disponovala funkčními balistickými raketami; spíše se o tom pochybuje. Existovalo rovněž velmi intenzivní úsilí v oboru chemických a biologických zbraní, ani v tomto případě však není jisté, zda JAR měla tyto kapacity v bojeschopném stavu. Nyní je to vše ale již nepochybně záležitostí minulosti, protože současná JAR chce vystupovat jako „klidná velmoc“, usilující především o neagresivní urovnávání konfliktů. Trvající napjatá situace na většině černého kontinentu však znamená, že i pro takovou koncepci bezpečnosti je třeba mít vyspělé a schopné ozbrojené síly, a proto lze zvláště v dnešním světě očekávat, že se tlak na celkové zvýšení schopností SANDF bude zvyšovat.
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Jihoafrický zbrojní průmysl
Stále existují vážné pochyby, jestli sankce uvalené na Jihoafrickou republiku, zejména zbrojní embargo, nebyly částečně kontraproduktivní. Společně s ozbrojenými konflikty, ve kterých se JAR angažovala, totiž znamenaly tlak, díky němuž na obrovském surovinovém, průmyslovém a vědeckém základu JAR vyrostl vyspělý zbrojní průmysl. Ten poté mohl suplovat nedostatek některých kategorií zbraní, které nebylo možno importovat, a zároveň generoval zisky, jelikož Jižní Afrika exportovala svou techniku do řady států, které embarga prostě ignorovaly. JAR se tak zařadila mezi vysoce respektované producenty obrněných vozidel a dělostřeleckých zbraní a vybudovala si i kapacity pro produkci letadel. Zřejmě největší jihoafrický přínos dosud tvoří koncepce kolových vozidel odolných proti minám a jiným výbušným hrozbám, jelikož na této bázi v podstatě vznikly nynější obrněnce kategorie MRAP. Jihoafrická vozidla jako Mamba či Casspir tvoří základ některých typů, jež se dosud úspěšně používají. Na špičku se dostaly také jihoafrické houfnice kalibru 155 mm, typy G5 a G6 byly svého času zřejmě nejlepší na světě a i ony stále sklízí úspěchy. Letecký průmysl se zabýval převážně produkcí licenčních kopií, ale na samém konci éry apartheidu vyvinul i bitevní vrtulník Rooivalk a nyní se pokouší o úspěch s lehkým průzkumným a bojovým letadlem AHRLAC. Několik vývozních zakázek si připsaly také bezpilotní taktické průzkumné letouny Seeker.
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