Malta:
Nenápadný strážce Středomoří

Imigrační krize samozřejmě úzce souvisí s bezpečností Středomoří. V té hraje vysoce důležitou roli snad nejméně známý člen Evropské unie, maličký ostrov Malta. Země se slavnou válečnou historií má v řadě ohledů zajímavé ozbrojené síly, jejichž složení a technika odráží skutečnost, že jejich hlavní úkol tvoří námořní hlídkování.

Po otázce na vyjmenování všech členských zemí Evropské unie se leckdo nedokáže dopočítat, protože zapomíná na malý ostrov ve Středozemním moři. Maltu si zpravidla spojujeme s letní dovolenou či Řádem maltézských rytířů, ale tato země dlouhodobě sehrává velice významnou roli v zajišťování bezpečnosti „jižního křídla“ EU. A dnes, kdy Evropa čelí bezprecedentnímu náporu imigrantů právě z tohoto směru, důležitost ozbrojených sil Malty dále roste. Proto vám nabízíme krátký přehled jejich struktury, výzbroje a schopností.

Historie plná rytířství a hrdinství
Již ze samotné polohy Malty vyplývá její obrovský strategický význam, kterému se tak těší už od starověku. Také proto vystřídala spoustu držitelů, mezi kterými figurují Féničané, Římané, Byzantinci, Arabové, Normané a Španělé. Zásadní změna se ovšem odehrála v roce 1530, kdy španělský král udělil ostrov jako léno rytířskému řádu johanitů, jenž je od té doby znám i jako Řád maltézských rytířů. Po jejich velmistrovi nese jméno i hlavní město Valletta a právě z éry johanitů pochází i většina opevnění na ostrově a silná katolická víra. Z Malty se tedy postupně stala jakási „pevnost“ na obranu jihu Evropy před expanzí islámu, v roce 1798 ji však obsadili nikoli muslimové, nýbrž Francouzi v čele s Napoleonem. Nadvláda Paříže ovšem trvala pouze dva roky, načež se ostrov stal fakticky součástí Britského impéria; formálně byl začleněn roku 1814 a tato situace vydržela až do roku 1964, kdy Malta získala nezávislost. Ještě před tím ale přišlo období jistě největší vojenské slávy ostrova, a sice „bitva o Maltu“, jež trvala od června 1940 do listopadu 1942. Síly Osy tehdy vyvinuly velkou snahu o dobytí strategicky významné Malty, na níž fakticky závisela jejich šance na úspěch ve středomořské a africké kampani. Ale právě fakt, že se Malta i navzdory těžkému bombardování a minimálním silám udržela, potom zásadně přispěl k porážce Osy na tomto válčišti. Lid ostrova pak získal řád George Cross, jenž se pořád nachází na vlajce i znaku státu. Také étos současných AFM (Armed Forces of Malta) pořád velmi čerpá z tohoto hrdinského odkazu. Malta je neobvykle tradicionalisticky založená země (pravděpodobně nejvíc ze všech členů EU), udržuje těsné styky s Velkou Británií a Itálií a ve fungování státu hraje důležitou roli katolická církev.

Proměny vztahů s dalšími zeměmi
Tyto faktory ale byly oslabovány v obdobích, kdy na Maltě vládla labouristická levice, kdežto nacionalistická pravice, která s dvouletou přestávkou (1996–1998) vládne od roku 1987, zemi opět přibližuje k původním tradicím. Dřívější dlouhé období vlády levice hodně ovlivnilo také vojenství a bezpečnost, jelikož Malta tehdy udržovala nezvykle těsné vztahy také s Kaddáfího Libyí, jež měla na ostrově dokonce malou vojenskou misi. Ta skončila až roku 1980, přestože přesnější by bylo říci, že byla vypovězena, a sice v reakci na incidenty, při nichž Libye zjevně využívala ostrov pro své provokativní akce ve Středomoří. Odchod Libyjců byl tak spěšný, že na ostrově zanechali své vrtulníky Alouette III, jež poté převzaly maltské ozbrojené síly. Další pozůstatek vlády levice představuje fakt, že Malta je jistě jedinou členskou zemí EU, v jejíchž ozbrojených silách jsou běžně používány zbraně pocházející z Číny; jedná se zejména o pušky Typ 56 (tj. čínské kopie AK-47), což je základní dlouhá služební zbraň, a dále novější Typ 81, které se vyskytují hlavně u speciálních jednotek. Používají se rovněž pancéřovky Typ 69, tedy čínské kopie RPG-7. Objevují se také některé zbraně ruského původu, celkově se však dá říci, že ve výzbroji AFM převažuje technika ze dvou zemí, s nimiž ostrov udržuje nejužší styky, tj. z Velké Británie a Itálie. Standardní krátkou služební zbraní je tedy 9mm pistole Beretta 92FS a kromě čínských pušek se užívají 5,56mm zbraně Beretta AR70/90, které kvůli kompatibilitě s municí NATO tvoří i základní typ při působení AFM mimo území ostrova. Značně rozšířené jsou též samopaly Heckler & Koch MP5 různých verzí a omezeně (zejména jako ceremoniální zbraně) se stále uplatňují automatické pušky FN FAL.

Rozdělení jednotek pozemních sil
Celé maltské ozbrojené síly mají dnes přibližně velikost brigády a početní stav asi 1950 mužů. Většina jich pak slouží v pozemních silách, které se v souladu s britskými tradicemi dělí do tří „pluků“ (1st, 3rd a 4th Regiment), velikostně se však jedná fakticky o malé prapory. 1. pluk je hlavní jednotkou k zajišťování teritoriální obrany Malty a člení se na pět rot, z nichž jedna má velitelskou úlohu. Rota A se stará především o ochranu letišť, Rota B odpovídá za bezpečnost dalších míst a Rota C reprezentuje speciální jednotku rychlé reakce. Poslední, ale určitě nikoli nejméně důležitou složkou 1. pluku je Protivzdušná a podpůrná rota, pod kterou náleží jednak záložníci (zhruba 120 až 150 mužů) a jednak těžší zbraně pro palebnou podporu; první tři roty totiž užívají jen útočné pušky, samopaly, odstřelovačské pušky (kromě typů od britské značky Accuracy International také ruské zbraně Dragunov) a lehké kulomety (především FN MAG a FN Minimi, v menším počtu i PKM). Těžší výzbroj u poslední roty tak zahrnuje kulomety M2 ráže 12,7 mm, protiletadlové kulomety ZPU-4 ráže 14,5 mm, kanony Bofors L/70 ráže 40 mm (ty se však dnes vyřazují), pancéřovky Typ 69 a minomety L9A1 a L16 ráže 51 a 81 mm. Tím výčet „velké“ výzbroje AFM končí, neboť britská 25liberní (87,6mm) děla, která bývají občas zachycena na fotografiích turistů, provádějí jen slavnostní salvy. Pokud jde o armádní vozidla, také tady seznam typů odpovídá úzkým vztahům s Brity a Italy. Jde tak zejména o automobily od značek Land Rover, Bedford, IVECO a FIAT. Coby kuriozitu lze dodat, že maltská policie (cca 750 až 800 mužů, dle britské tradice standardně nenosících pistole, jen obušky či pepřové spreje) s oblibou využívá také české vozy Škoda Felicia.

„Letecké křídlo“ se třinácti stroji
3. pluk AFM představuje podpůrný útvar, jenž je rozdělen na tři sekce. První se stará o ženijní úkoly, druhá zabezpečuje skladování munice a pyrotechnický dozor (tedy i vyhledávání bomb a dalších výbušných nástrah) a třetí zajišťuje údržbu a opravy vozidel a další techniky. 4. pluk existuje od roku 2006 a obsahuje zejména orchestr a jednotku bojující proti pašerákům. Vedle pozemní techniky provozují AFM i tzv. letecké křídlo, členěné na tři „letky“, byť fakticky má jen třináct letounů a vrtulníků, což v zemích NATO odpovídá víceméně jediné letce. Základní úkoly těchto malých leteckých sil tvoří námořní hlídkování, pátrací a záchranné operace. Nyní tak provozují jedno vrtulové letadlo Britten-Norman BN-2B-26 Islander a jedno turbovrtulové BN-2T Turbine Islander; to druhé nese na pravém boku pouzdro FLIR. Nejvýkonnější letouny pro hlídkování ovšem tvoří dva stroje Beech King Air 200, jež nesou námořní radary, senzory FLIR a pozorovací kopule. Všechny tyto čtyři stroje se ale běžně používají i pro dopravu osob a nákladu; AFM však nemají speciální stroje k dopravě VIP, které tedy musí létat s národními aerolinkami Air Malta. Nejmodernější vrtulníky v leteckém křídle AFM představují dva stroje AgustaWestand AW139, jež odpovídají pátrací a záchranné modifikaci, a tudíž nesou senzory FLIR, radar, světlomety a další účelová zařízení. V červenci 2015 byla uplatněna opce na třetí exemplář za částku 14 milionů euro (jež půjde z fondů EU) a lze očekávat dodání během roku 2016. S maltskými znaky operují ještě tři staré ex-libyjské helikoptéry SA 316B Alouette III a čtyři lehké letouny Scottish Aviation Bulldog T1. Stroje Bulldog jsou primárně cvičné, ovšem v případě potřeby se využívají rovněž pro hlídkování.

Plavidla pro hlídkování a pátrání
Poslední složku AFM reprezentuje námořní eskadra (Maritime Squadron). Jejich vlajková loď s označením P61 je vlastně verze velkého hlídkového člunu třídy Diciotti od italských loděnic Fincantieri; od základního provedení italské pobřežní stráže se odlišuje hlavně palubou, na níž může přistávat i střední vrtulník (v praxi AW139). Není bez zajímavosti, že toto plavidlo bylo fakticky zaplaceno z rozpočtu Itálie. Největším plavidlem AFM je velký člun P62, jenž náleží do irské třídy Emer. Kromě toho se užívají dva malé hlídkové čluny P51 a P52 americké třídy Protector a hodně cenné přírůstky představují čtyři čluny P21, P22, P23 a P24 od australských loděnic Austal, schopné dosahovat rychlosti přes 26 uzlů; každý je vyzbrojený třemi kulomety a vodním dělem. Právě tyto čluny nejčastěji zachycují plavidla s ilegálními imigranty. Dále se s maltskými vlajkami plaví dva malé hlídkové čluny P05 a P06 americké třídy Defender, které ostrovu věnovala americká vláda, a dva zvláštní pátrací a záchranné čluny Melita I a Melita II, patřící do italské třídy Supervittoria 800. Z evropského rozpočtu byly koupeny tři finské čluny třídy Boomeranger kategorie RHIB (Rigid-Hull Inflatable Boat), jež fakticky spojují přednosti lodí s pevnými trupy a nafukovacích člunů; nesou jména P02, P03 a P04. Ale svým způsobem nejzajímavější plavidlo v řadách AFM představuje člun P01 kategorie RHIB třídy Interceptor, jenž pochází od italské společnosti FB Design. Dosahuje max. rychlosti 45 uzlů, nese kulomet PKM a slouží pro akce speciální jednotky RDT (Rapid Deployment Team), jež se stará hlavně o operace proti pašování či terorismu. Do její výzbroje náleží mj. samopaly MP5K-PDW nebo ostrostřelecké pušky SIG-Sauer 551 s lapači nábojnic.

Odpovědi na bezpečnostní situaci
Již několikrát byly zmíněny mimořádně úzké styky Malty s Itálií, jejíž armáda je fakticky cosi jako „starší bratr“ AFM. To koneckonců demonstrují nejen zbraně italského původu na Maltě, ale i každoroční velké vojenské cvičení obou států, pochopitelně většinou zaměřené na zásahy na moři, a rovněž působení italské vojenské mise na Maltě. Její součástí je dvojice pátracích a záchranných helikoptér AB 212, které vykonávají i hlídkové lety okolo pobřeží. Jejich osádky bývají smíšené, jelikož piloti jsou Italové, zatímco plavci-záchranáři většinou pochází z AFM. Kromě těchto vrtulníků mají Italové na Maltě i několik desítek vojenských vozidel a zpravidla působí i v roli technických poradců. Z personálního hlediska má italská mise na Maltě stav od 25 do 50 poddůstojníků a důstojníků, což závisí na aktuální bezpečnostní situaci. Je zřejmé, že se v poslední době bude jednat spíše o vyšší čísla, což ostatně koreluje i s narůstajícím počtem námořních a leteckých zásahů AFM, protože lodě s imigranty z Afriky do Evropy proplouvají většinou právě v blízkosti Malty, popřípadě míří přímo k jejím břehům, protože jako země EU samozřejmě sama o sobě představuje zajímavý cíl. V uplynulých letech dokonce zaznamenala Malta největší množství žádostí o azyl v přepočtu na počet obyvatel. Tisíce imigrantů, kteří na ostrov přicházejí, ale logicky znamenají větší zátěž i pro pozemní jednotky AFM, neboť přece jen jde o jistou formu bezpečnostní hrozby, která se na malé a extrémně hustě zalidněné Maltě projevuje o to silněji. Stále hlasitěji proto zní nejen volání po tvrdší imigrační politice, ale i po posílení AFM, jelikož znatelně se zhoršující bezpečnostní situace ve Středomoří by mohla mít pro jeho „nenápadného strážce“ velmi vážné důsledky.
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