Kanada:
Bezpečnost Arktidy na prvním místě

Druhá největší země světa je v poslední době opět častým tématem zpráv z vojenství. Hlavním důvodem je rozsáhlý program přezbrojení kanadských sil, který je úzce propojen s primárním národně-bezpečnostním zájmem Kanady ve 21. století. Jedná se o kontrolu Arktidy, neboť tato nehostinná oblast získává stále větší důležitost a podle některých předpovědí by se mohla stát i předmětem ostrého soupeření řady mocností.

Kanada je vděčným námětem pro bezpečnostní a strategická studia, protože se snaží udržovat krok s řadou moderních trendů v tomto oboru. Jde hlavně o tzv. komplexní pojetí bezpečnosti, což znamená těsné spojení a integrování vojenských, politických, sociálních, ekonomických a environmentálních bezpečnostních témat do jednoho celku. Kanada uskutečňuje tento přístup zejména v souvislosti s Arktidou, která představuje zdroj hodnot a zároveň hrozeb spadajících do všech sektorů bezpečnosti. S Arktidou se sice (na rozdíl od období studené války) nepočítá jako s bojištěm pro regulérní válečný konflikt, je ovšem oblastí výskytu asymetrických hrozeb (mj. pašování nebo ilegální imigrace) a důležitou ekonomickou zónou (kvůli těžbě nerostných surovin, rybolovu a v neposlední řadě i námořní dopravě), nehledě na klimatické změny, které dodávají Arktidě další bezpečnostní dimenzi. Nelze se tedy příliš divit, že se soudobá obranná politika Kanady „točí“ zejména kolem severních oblastí.

Vojenská historie Kanady
Dějiny moderní Kanady se začaly psát 1. července 1867, kdy se tři britské kolonie změnily na čtyři provincie, které utvořily dominium jménem Kanadská konfederace. Posléze se přidávaly další provincie a teritoria, až Kanada získala svou současnou podobu. Kromě vlastních vojáků Kanada samozřejmě dlouhodobě hostila i ozbrojené síly Velké Británie. Kanaďané se zapojili do první světové války, během níž úspěchy a hrdinství vojáků se znaky javorového listu velmi podpořily vědomí kanadského vlastenectví. To logicky vedlo ke snaze získat větší nezávislost na Londýnu a tato snaha vyvrcholila roku 1931 tzv. Westminsterským statutem, díky kterému Kanada získala de facto legislativní nezávislost na Británii; tato událost je někdy popisována i jako kanadské „prohlášení nezávislosti“. Kanada pochopitelně vstoupila po boku Británie i do druhé světové války a její vojáci opět prokázali velké hrdinství. Zřejmě nejznámější operací je neúspěšné vylodění v přístavu Dieppe v roce 1942, Kanada však sehrála nesmírně významnou roli i v letecké bitvě o Británii a námořní bitvě o Atlantik, při invazi v Normandii, následných bojích v západní Evropě a konečně i v Pacifiku. Díky bezpečné vzdálenosti od válkou zmítané Evropy tvořila Kanada životně důležitý „týl“ válečného úsilí Británie. Po válce se však začala stále výrazněji orientovat na úzké partnerství s USA, což zcela logicky vycházelo z podmínek studené války, resp. naléhavé potřeby ochrany severoamerického kontinentu i západní Evropy proti útoku SSSR. Kanada tedy od roku 1950 udržovala síly v Evropě a od roku 1958 funguje Severoamerická protivzdušná obrana (NORAD) jako společný projekt USA a Kanady. Pokud jde o přímé vojenské angažmá, Kanada vyslala bojové jednotky do korejské války a účastníky do řady mírových misí OSN. V devadesátých letech se Kanaďané zapojili do války v Zálivu a konfliktů v bývalé Jugoslávii a v Somálsku, nyní jsou aktivní v Afghánistánu a v roce 2011 se podíleli na zásahu proti Libyi. Kromě toho je třeba připomenout i několik de facto vojenských operací na vlastním území, a sice proti militantním separatistům v Quebecu (tzv. říjnová krize v roce 1970) či některým radikálním skupinám z řad domorodého obyvatelstva (např. konflikt s indiánským kmenem Mohawků u města Oka v létě 1990).

Současnost ozbrojených sil
Do roku 1968 existovaly ozbrojené síly Kanady jako trojice formálně nezávislých sil (armáda, královské letectvo a královské loďstvo), teprve 1. února onoho roku se spojily do Kanadských ozbrojených sil. Zároveň byly přejmenovány na Pozemní, Vzdušné a Námořní velitelství, což vydrželo do srpna 2011, kdy se přejmenovaly zpět na armádu, letectvo a námořnictvo, ačkoliv zůstaly součástmi jednotných Canadian Armed Forces. Kromě těchto tří základních složek do struktury patří čtyři velitelství: Canadian Command odpovídá za vojenskou obranu samotného kanadského území, pod působnost Expeditionary Force Command spadají zahraniční operace, Special Operations Forces Command se stará o nasazení zvláštních sil a konečně odpovědnost Operational Support Command zahrnuje podpůrné záležitosti jako vojenskou policii, logistiku nebo zdravotnictví. Kanadské ozbrojené síly jsou založené na principu dobrovolnosti; odvody byly zavedeny jenom krátce během světových válek, ovšem i tak měla Kanada na konci druhé světové války nejpočetnější bojově nasazenou dobrovolnickou armádu v dějinách. V současné době je Kanada jednou z mála vyspělých zemí světa, která obranné rozpočty i tabulkové stavy ozbrojených sil nesnižuje, nýbrž systematicky zvyšuje. Přibližně v horizontu roku 2020 se tak počítá s podstatným zvětšením počtu aktivních vojáků i záložníků. Nyní je k dispozici celkem asi 66 000 mužů, ale v budoucnosti má jít o cca 100 000 lidí, z nich 70 000 aktivních a 30 000 záložníků. Důležité také je, že od roku 2006 se Kanada řídí svojí první samostatnou obrannou strategií, ve které je mj. určeno šest hlavních úkolů CAF. Na prvním místě je to obrana území, a to s výslovným zdůrazněním Arktidy. Dále je to podpora velkých mezinárodních událostí na území Kanady (jako byla zimní olympiáda v roce 2010), reakce na teroristické útoky, podpora civilních úřadů v případě krize doma (typicky přírodní katastrofy), nasazení v delší zahraniční misi a rychlé rozmístění v zahraničí po kratší dobu. Navzdory ambivalentnímu vztahu většiny Kanaďanů vůči Američanům je všestranná spolupráce s USA i nadále pojímána jako naprosto základní faktor udržení bezpečnosti Kanady, avšak současně se klade důraz na to, aby Kanada dokázala nalézt a udržovat vlastní „sféry zájmů“. A právě z tohoto pohledu je klíčová Arktida, která je cílem pozornosti řady mocností. Kromě samotné Kanady a USA jsou to skandinávské státy a pochopitelně také Rusko. Vztahy s Ruskem kvůli Arktidě zřejmě budou pro kanadskou bezpečnostní politiku vysoce důležitým determinantem.

Zbrojní potenciál Kanady
Z náležitosti pod britský Commonwealth a spojenectví s USA zákonitě vyplývá, že největšími zahraničními dodavateli vojenské techniky pro ozbrojené síly Kanady jsou britské a americké firmy. Navíc však v Kanadě existuje silný domácí průmysl, který dnes tvoří tři hlavní značky. Kanadská divize společnosti General Dynamics Land Systems (dříve General Motors) dodává kolové transportéry odvozené od švýcarského typu MOWAG Piranha a exportovala už kolem 8000 kusů (i obrněnce Stryker v US Army jsou modifikace typu Piranha III). Dále jde o firmu Bombardier Aerospace, jež převzala produkci lehkých transportních letadel po společnosti De Havilland Canada a zejména díky svým lehkým proudovým letadlům je dnes třetím největším výrobcem letounů na světě. Konečně třetí velice úspěšnou firmou je Pratt & Whitney Canada, největší světový dodavatel turbovrtulových motorů. Kanada se zpravidla pohybuje na počátku druhé desítky žebříčku největších vývozců zbraní, za což vděčí převážně cílevědomé orientaci na jisté konkrétní sektory, v nichž má zkušenosti a dobré jméno. Na tomto místě je také nutno uvést, že se Kanada řadí mezi „nuclear-capable nations“, tj. země schopné samostatně vyrobit nukleární zbraň. Dnes již není příliš známou skutečností nejen to, že Kanada sehrála důležitou pomocnou roli v americkém programu Manhattan, ale také to, že svého času bývala faktickou atomovou zbrojní mocností. Vlastnila celkem čtyři zbraňové systémy nesoucí jaderné hlavice, a sice 56 střel země-vzduch CIM-10 BOMARC, šestnáct taktických balistických střel MGR-1 Honest John, 108 neřízených leteckých raket AIR-2 Genie (nesených letadly CF-101 Voodoo) a dle různých odhadů 90 až 210 taktických pum pro letouny CF-104 Starfighter. Samy hlavice byly formálně majetkem USA a i na kanadských základnách na ně dohlíželi Američané, avšak v případě války by jimi Kanada mohla disponovat. Jako poslední nukleární zbrojní systém byl teprve v roce 1984 vyřazen stíhací letoun CF-101. Pro úplnost lze ještě dodat, že Kanada měla v minulosti také programy chemických a biologických zbraní a svého času zajišťovala výrobu bojových chemických látek pro Velkou Británii i USA.

Kanadská pozemní armáda
Pozemní síly Kanady mají čtyři regionální velitelství, a sice Atlantické, Quebecké, Centrální a Západní, pod něž spadá dohromady jedenáct brigádních skupin (z nich jsou tři mechanizované a tvořené aktivními vojáky, zbylých osm naplňují převážně rezervisté). Vedle zmíněných čtyř územních velitelství existuje páté (Land Force Doctrine and Training System), které se ovšem stará „jen“ o výcvik. Pomineme-li záložníky, Kanada má tři pravidelné pěší pluky, tři obrněné pluky, čtyři pluky dělostřelectva a protivzdušné obrany vojsk, čtyři pluky ženistů a jeden pluk pro elektronický boj. Přehled hlavních typů techniky začneme samozřejmě u tanků, což jsou u Kanady obrněnce řady Leopard. Kanada má asi šest desítek Leopardů C2 (což je modernizace varianty 1A3) a zhruba 150 obrněnců Leopard 2A4, 2A6 a 2A6M, z nichž část byla zapůjčena od Německa a Nizozemí pro nasazení v Afghánistánu. Kanada dosud nevlastní pásová bojová vozidla pěchoty (byť jejich nákup zvažuje), ale zato se může pochlubit pozoruhodným počtem obrněných transportérů. Z kolových se jedná o cca 650 obrněnců LAV III Kodiak, dvě stovky vozidel Bison a 270 transportérů Grizzly. To vše jsou různé verze zmíněného typu Piranha, od něhož byla odvozena i průzkumná vozidla Coyote (okolo 200 kusů). Pásová vozidla zastupuje americký M113A3; v aktivní službě je něco mezi dvěma a třemi stovkami, ovšem ve skladech se nachází okolo osmi stovek dalších. V rámci operace v Afghánistánu provozuje Kanada také asi 115 obrněných vozů Cougar a RG-31 Nyala kategorie MRAP. Arzenál dělostřelectva tvoří lehké 155mm tažené houfnice M777 (37 kusů) a 105mm francouzské LG1 Mark II (28 kusů), záložníci obsluhují starší 105mm americká děla. Arzenál dělostřelců by ale brzy měly posílit i 227mm samohybné raketomety HIMARS. Hlavním typem protitankové zbraně je řízená střela ERYX, kterou by však měly perspektivně nahradit americké Javeliny či izraelské Spike. PVO vojsk zajišťuje pluk mobilních raketových kompletů ADATS (mohou ničit vzdušné i pozemní cíle) a přenosné britské střely Starburst. Zvláštní součástí pozemních sil jsou kanadští Rangeři (cca 4300 mužů převážně z řad původního obyvatelstva), polovojenská záložnická organizace hlídkující zejména v severních a pobřežích oblastech.

Královské kanadské letectvo
Jediným typem bojového letounu je CF-18 Hornet, dnes sloužící v počtu 79 kusů. O výcvik se stará 25 turbovrtulových CT-156 Harvard II (místní jméno amerických T-6 Texan II) a dvacet proudových CT-155 Hawk, umístěných v NATO Flight Training Center Canada. Kromě toho Kanada provozuje přibližně třicet dalších cvičných letounů pronajatých od soukromých firem. Velmi důležitou roli hraje osmnáct námořních hlídkových CP-140 Aurora, což jsou v podstatě americké P-3C Orion vybavené elektronikou z letadel S-3 Viking. Základem letecké přepravy je čtveřice CC-177 Globemaster III, pět CC-150 Polaris (Airbus A310-300; dva z nich mohou fungovat i jako tankery) a nově dodávané CC-130J Super Hercules (objednáno je 18 letounů). Vedle toho je k dispozici zhruba dvacet starších Herculesů verzí C-130H a E a desítka lehčích strojů firem De Havilland Canada a Bombardier. Nejvýkonnějším typem vrtulníku se měl stát CH-148 Cyclone (S-92 Superhawk), zamýšlený primárně pro protiponorkový boj a objednaný v počtu 28 kusů, ale firma Sikorsky dosud nedokázala kontrakt realizovat, takže Kanada musí i nadále spoléhat na tři desítky starých CH-124 (SH-3 Sea King). Pro pátrací a záchranné mise slouží 14 helikoptér CH-149 Cormorant (AW101) a coby těžké dopravní se používají CH-147 Chinook, nejpočetnějším vrtulníkem je však víceúčelový CH-146 (Bell 412) v počtu téměř sta kusů. Hlavní posilou kanadského letectva se má stát 65 bojových letounů F-35A Lightning II, které by od roku 2016 měly začít nahrazovat Hornety, ale vzhledem k technickým i finančním problémům roste nespokojenost Kanady s projektem a stále častěji se mluví o tom, že by měla být hledána i alternativa k F-35. Navíc je velmi sporné, zda letoun kategorie F-35 postačuje na působení nad obrovskými rozlohami Arktidy a zda se Kanada nebude muset poohlížet také po nějakém větším letadle. V této souvislosti lze připomenout občasné hlasy volající po tom, aby Kanada uvažovala o typu F-22. S Arktidou úzce souvisí také dva další velké projekty letectva. Prvním je náhrada námořních hlídkových strojů CP-140, kde se nabízí americký P-8 Poseidon nebo letadlo na bázi domácího typu Bombardier Global Express. Druhým programem je nový letoun pro pátrací a záchranné mise; hlavními kandidáty jsou vhodně upravené C-27J Spartan a C-295M. A plánuje se i zakoupení velkých bezpilotních letadel pro program JUSTAS (Joint Uninhabited Surveillance and Target Acquisition System).

Námořnictvo a Pobřežní stráž
Největšími bojovými plavidly kanadského námořnictva je trojice torpédoborců třídy Iroquois, jimž byl věnován článek v ATM 3 a 4/2012; zde jen připomeňme, že jako hlavní výzbroj mají střely SM-2 Block III a torpéda Mk 46 a nesou po dvou vrtulnících CH-124. Základ kanadské flotily však tvoří dvanáct univerzálních fregat třídy Halifax, vyzbrojených střelami Harpoon a ESSM (každá nese také jeden CH-124). Dále Kanada provozuje dvanáct „plavidel pro obranu pobřeží“ třídy Kingston, jež byla konstruována původně jako minolovky, dnes se však užívají spíše jako hlídkové čluny. Kanada vlastní i čtyři ponorky třídy Victoria (původně britské lodě třídy Upholder), ovšem přestože byly předány již v letech 2000–2004, tak ještě ani jedna není deklarována jako plně bojeschopná. Stále častěji se tedy hovoří o náhradě novými ponorkami. V loňském roce byla dokonce polooficiálně navržena možnost, jež se vlastně zvažovala už na konci 80. let, a to pořízení jaderných ponorek. Nesporným faktem je, že vzhledem k působení v Arktidě by vytrvalost plavidel poháněných nukleárními reaktory zajisté přišla vhod. Posléze však bylo oficiálně uvedeno, že ačkoli by jaderné ponorky byly asi optimální, bude se náhrada hledat (samozřejmě hlavně z finančních důvodů) mezi konvenčními třídami. Plán pořídit nové ponorky je ale jen jednou položkou v extenzivním programu přezbrojení kanadského loďstva. Třídy Iroquois a Halifax by mohla nahradit jediná nová třída (Single Class Surface Combatant Project), má být vyrobeno šest až osm velkých lodí pro hlídkování v Arktidě (Arctic/Offshore Patrol Ship; možná půjde o odvozeninu norské třídy Svalbard) a zvažuje se náhrada lodí třídy Kingston. Velký zájem přitahuje program Joint Support Ship, ze kterého mají vzejít dvě až tři lodě o výtlaku asi 28 000 tun. Primárně mají fungovat jako zásobovací (de facto náhrada dvou lodí třídy Protecteur), navíc však budou mít hangár a dok a možnost vysadit jednotku nejméně o síle praporu. Kanada tedy po dlouhé době od vyřazení své poslední letadlové lodě opět získá kapacity pro skutečnou „force projection“. Závěrem je ještě nutno uvést Pobřežní stráž (Coast Guard), jež plní široké spektrum důležitých úkolů (navigace, lámání ledu, pátrací a záchranné akce atd.) a provozuje množství moderní techniky včetně ledoborců, vznášedel, velkých člunů a letadel. A také pro Pobřežní stráž se plánuje akvizice řady nových plavidel se zaměřením na operace v Arktidě. To opět dokazuje, že nehostinné, ovšem strategicky důležité severní oblasti nadále tvoří ohnisko kanadské bezpečnostní politiky.
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