Maroko:
Arzenál saharského království

V jednom z předchozích čísel Zbraní jsme přinesli popis armády Alžírska, jež patří mezi nejsilnější v regionu. Do značné míry to pramení ze soupeření s Marokem, které má také impozantní ozbrojené síly. Marocká armáda se však nalézá v jiné situaci, protože působí především na sporném území Západní Sahary.

Bývalý americký prezident Donald Trump nadále vzbuzuje silné emoce, ale i jeho velcí kritici mu přiznávají některé významné zásluhy na mezinárodní scéně. Tou snad vůbec nejdůležitější se stalo zprostředkování dohody mezi Izraelem a některými arabskými zeměmi, jež díky tomu uznaly existenci židovského státu a navázaly s ním normální diplomatické vztahy. Přestože se zajisté největší pozornost věnovala faktu, že tak učinily bohaté „ropné“ monarchie, nemělo by se zapomínat ani na severoafrické Maroko. V jeho případě se jednalo o zcela zjevný výměnný obchod. Za uznání Izraele totiž přišla velice hodnotná „odměna“, jelikož Amerika se formálně postavila za Maroko v jednom vleklém územním sporu.

Cesta k nezávislé monarchii
Území dnešního Maroka tradičně obývaly zejména kočovné berberské kmeny, které vedly boj proti různým říším, jež usilovaly o ovládnutí tohoto území. Jednalo se např. o Kartágo, Řím či Byzanc, avšak od 7. století začíná i pronikání Arabů, kteří do oblasti přinesli islám. V Maroku posléze panovaly různé domácí dynastie, které podle situace navazovaly a rozvazovaly vztahy s Osmany, Španěly, Portugalci či Francouzi. Právě posledně zmíněný evropský národ posléze dosáhl v Maroku největšího vlivu a většina nynějšího území se stala protektorátem Paříže, ale část atlantického pobřeží získali Španělé. Toto uspořádání bylo potvrzeno v roce 1912, ovšem proti evropské nadvládě opakovaně vypukala povstání, ačkoliv koloniální velmoci si svůj vliv udržovaly až do poloviny 50. let. Maročtí vojáci představovali důležitou složku španělských a francouzských ozbrojených sil a prosluli velikou odvahou, ale též krutostí v boji. Francouzský protektorát skončil v roce 1955 a o rok později následoval i španělský, a tudíž se Maroko stalo plně samostatným, ačkoli Španělé pořád ovládali část západního pobřeží, které se dnes nazývá Západní Sahara. Na toto území vzneslo nárok nejen Maroko, ale také Mauretánie, a navíc tam sílilo volání po nezávislosti. V roce 1975 tudíž vznikla mezinárodní dohoda o rozdělení území a roku 1979 se Mauretánie vzdala svých nároků, načež většinu území obsadili Maročané, kteří ho fakticky ovládají dodnes. Proti jejich armádě zahájila boj povstalecká organizace Polisario, která získávala velkou podporu z východního bloku a z Alžírska, což společně s pohraničními spory vytvořilo základ regionální rivality. K té logicky přispěl i fakt, že se Marocké království orientovalo spíše na západní státy, byť v prvních letech nezávislosti udržovalo poměrně dobré styky i s Moskvou. Nastala tak dosti groteskní situace, kdy konzervativní monarchie kupovala sovětskou výzbroj. Napětí s Alžírskem se vyhrotilo v říjnu 1963, kdy se na hranicích odehrálo ozbrojené střetnutí, známé též jako „písečná válka“.

Obnovení povinných odvodů
Šlo o jednu z mála příležitostí, kdy marocká armáda získala zkušenosti s obranou svého území proti regulérní armádě jiného státu. Většinu jejích kapacit totiž pohlcoval boj proti povstalcům na Západní Sahaře a také účast v mezinárodních misích. Již v roce 1960 poslalo Maroko svoje síly do Konga a následně se podílelo např. na operacích v Somálsku, Bosně či na Haiti. Velmi specifickou a dosud poměrně málo známou epizodu představuje účast marockých expedičních vojsk v izraelsko-arabské válce v říjnu 1973. Situace na Západní Sahaře se postupně uklidnila, na čemž mělo značný podíl vybudování masivní zdi, jež oddělila okupovanou většinu teritoria od zbytku, který kontrolovali povstalci, avšak střežení této zdi odčerpávalo a dosud odčerpává značnou část marockých vojsk, což se logicky podepisuje na celkových schopnostech armády. Maroko se ale kontroly tohoto území nehodlá vzdát, a to jednak kvůli rybolovu a jednak kvůli obrovským ložiskům cenných fosfátů. Personální náročnost okupace prokazuje fakt, že v roce 2019 byla obnovena povinná služba, kterou armáda zrušila v roce 2007. Na regionální poměry je marocká armáda hodnocena velice vysoko, na čemž se podílejí i její úzké styky s armádami NATO, zejména tou francouzskou. Právě Francie dlouhodobě patří rovněž mezi nejdůležitější dodavatele techniky do Maroka, které významně nakupuje také od USA, v poslední době však zavedlo do služby i některé typy moderních zbraní z Číny a příležitostně získává techniku i od Ruska. Výzbroj marockých vojáků je proto vskutku pestrá, protože kromě pušek M16 a M4 se v ní vyskytují mj. nejrůznější klony AK-47 (např. finské, rumunské, čínské či egyptské), nové ruské pušky AK-103, rakouské Steyr AUG, belgické FN FAL a FN SCAR, německé G3A3 či singapurské SAR 21. Také sestava kulometů nabízí hodně rozmanitý pohled, protože zahrnuje mj. typy M249, HK11A1, PKM nebo Ultimax 100.

Abramsy i sovětská technika
Marocké pozemní síly mají značně složitou strukturu, jelikož jejich největší manévrové prvky představuje trojice mechanizovaných brigád a jedna obrněná brigáda, jenže vedle nich armáda zahrnuje také osm samostatných mechanizovaných pluků a více než šest desítek samostatných praporů, hlavně pěších, obrněných, dělostřeleckých či ženijních. Kuriozitu představuje prapor, který se přesouvá na velbloudech. Armáda disponuje též výsadkovými jednotkami v síle dvou brigád a dvou praporů, dále horský prapor, protivzdušný prapor a čtyři týmy zvláštních sil. Do struktury armády patří také tzv. Královská garda, jež zahrnuje zhruba 1500 mužů pod přímým velením krále, jehož bezpečnost zajišťují. Maroko se může chlubit opravdu velmi působivými obrněnými útvary, které provozují především 222 amerických tanků M1A2SA Abrams. Vedle nich slouží starší americká vozidla řady Patton (M60A1 a M48A1) a sovětské T-72B, ale byly pořízeny také nové čínské obrněnce MBT-2000. Pro průzkum se užívají lehké tanky AMX-13 a SK-105 Kürassier, četná francouzská kolová vozidla (mj. AMX-10RC, AML-90 či EBR-75) a jihoafrická vozidla Eland. Mechanizované síly provozují bojová vozidla pěchoty AMX-10P, kolem tisícovky pásových obrněných transportérů M113 a YPR-765 různých variant či kolové obrněnce Ratel Mk 3, VAB VCI a VAB VTT. Dělostřelectvo vlastní okolo 290 samohybných houfnic ráže 155 mm, a sice americké M109 různých verzí a francouzské Mk F3, menší počet houfnic ráží 105 a 203 mm a zhruba 118 tažených děl, a sice 155mm houfnice FH-70 a M114, 105mm děla L118 a M101 a 130mm kanony M-46. Raketové jednotky dlouho vlastnily pouze 122mm raketomety BM-21 Grad, ale přibyly také čínské 300mm systémy AR2. K dispozici je též téměř 1800 minometů ráží 81, 107 a 120 mm. Ničení tanků zajišťují bezzákluzové kanony ráže 106 mm, stará samohybná děla M56 a SU-100 a především pestrý arzenál řízených raket, kam patří typy Maljutka, HJ-8L, Dragon, Milan a TOW.

Čínské komplexy vedle F-16
Pozemní vojska zahrnují také veškerou marockou protivzdušnou obranu. Provozuje se celkem 390 hlavňových kompletů, a sice samohybné M163 Vulcan a tažené kulomety ráže 14,5 mm a kanony ráže 20, 23 a 35 mm. Pro blízkou obranu slouží přenosné rakety Igla, mobilní systémy M48 Chaparral a tucet ruských hybridních (raketových a kanonových) komplexů Tunguska, u nichž lze jako zajímavost uvést, že Maroko bylo vůbec prvním exportním uživatelem. Maroko zakoupilo i americké raketové systémy HAWK XII a čínské komplety DK-9 a Sky Dragon 50 a údajně jeví zájem i o systém dlouhého dosahu, a tudíž se spekuluje o dodávkách amerických Patriotů nebo čínských HQ-9B. Důraz na protivzdušnou obranu logicky vyplývá především ze síly letectva sousedního Alžírska, na což pochopitelně muselo reagovat i marocké letectvo. To se proto může pochlubit bojovými letouny, jež v regionu patří na absolutní špičku, protože má ve výbavě 23 strojů F-16C/D Fighting Falcon moderního provedení Block 50/52. Kromě nich slouží starší americké letouny F-5E/F Tiger II a francouzské stroje Mirage F1. Rovněž v úloze cvičných strojů se užívají převážně francouzské a americké letouny, zejména proudová letadla Alpha Jet a T-37B Tweet a turbovrtulové stroje T-6C Texan a T-34C Turbo Mentor. Základní výcvik se odehrává na vrtulových letounech AS-202 Bravo. Maroko disponuje jedním strojem EC-130H Hercules pro elektronický průzkum, dvěma tankovacími KC-130H a 13 dopravními stroji C-130H. Koupilo rovněž čtyři transportní C-27J Spartan, disponuje asi dvěma desítkami lehkých dopravních letounů Beech King Air, CN-235 a Do 28 a desítkou letounů pro dopravu VIP, mezi nimiž figuruje jeden Boeing 737 a stroje řad Gulfstream a Falcon. Maroko postrádá bitevní vrtulníky, vlastní ovšem 19 helikoptér SA 342L Gazelle s kanony a řízenými raketami HOT. S jeho barvami také létá 76 dalších vrtulníků, a sice deset CH-47D Chinook, 24 SA 330 Puma a 42 různých lehkých strojů od společnosti Bell.

Sázka na francouzské fregaty
Vlajkovou loď marocké flotily reprezentuje raketová fregata Mohammed VI, kterou postavily francouzské loděnice a která patří do „rodiny“ lodí FREMM. Nese mj. protilodní řízené střely Exocet MM40, protivzdušné rakety Aster 15, lehká torpéda, 76mm kanon a jeden víceúčelový vrtulník AS 565 Panther. Maroko dále vlastní dvě menší raketové fregaty třídy Mohammed V, jež se zrodily jako derivát francouzské třídy Floréal a nesou mj. střely Exocet MM38. Z každé může také operovat jedna helikoptéra AS 365 Panther. S marockou vlajkou se plaví rovněž tři korvety nizozemské třídy Sigma, jež obdržely jména Tarik Ben Ziyad, Sultan Moulay Email a Allal Ben Abdellah a jejichž arzenál obsahuje střely Exocet MM38 a VL MICA. Také na nich je možno umístit po jednom vrtulníku. Stále slouží též jedna starší korveta Lieutenant-Colonel Errahmani italské třídy Descubierto s raketami Aspide a čtyři raketové čluny třídy El Khattabi španělské stavby se střelami Exocet MM38. Marocké loďstvo dále obsahuje téměř pět desítek různých hlídkových člunů vyzbrojených kanony a kulomety. Nejnovějším z nich je loď zvaná Bin an Zaran, která náleží do francouzské třídy OPV-70 a ke které by měly postupně přibýt tři sesterské lodě. Marocké čluny se významně podílejí na snahách potlačovat pirátství, pašování, nezákonný rybolov nebo ilegální imigraci. Marocké námořnictvo vlastní též pět obojživelných výsadkových lodí, z nichž tři patří k francouzské třídě Champlain a mohou přepravit po sedmi tancích či po 140 vojácích. Výčet plavidel završuje devět pomocných lodí, avšak námořnictvo zahrnuje rovněž námořní pěchotu (dva prapory s celkovým počtem cca 1500 mužů) a námořní letectvo. Kromě trojice vrtulníků již zmíněného typu AS 565 Panther jde o dva lehké hlídkové letouny Beech King Air. Za dosti významnou slabinu marockého válečného loďstva se ovšem musí pokládat fakt, že dosud nevlastní žádné ponorky.

Spekulace o dalších zbraních
Toto konstatování silně vyniká v kontrastu se skutečností, že Alžírsko disponuje šesti ruskými ponorkami třídy Kilo. Nelze se tudíž divit, že se nejprve neoficiálně a posléze i zcela oficiálně začalo hovořit o tom, že Maroko chce přistoupit k nákupu této kategorie techniky. Objevily se už také minimálně dvě konkrétní nabídky, a to francouzsko-španělské ponorky třídy Scorpène a ruské exportní ponorky Amur-1650, zájem však zřejmě projeví i další dodavatelé. Spekuluje se rovněž o tom, jak bude reagovat marocké letectvo, jestliže se potvrdí zprávy, že Alžírsko se zařadí mezi provozovatele moderních ruských stíhaček Su-35 a stíhacích bombardérů Su-34 a že si objednalo i stroje Su-57 PAK FA. Alžírsko by se tak stalo jedinou zemí regionu užívající „neviditelné“ stíhačky páté generace, což by Maroko nemohlo nechat bez adekvátní odpovědi. Vzhledem k úzkým vztahům s Francií se nabízí možnost pořízení letounů Dassault Rafale, ale určitou „divokou kartu“ by mohly představovat prohlubující se vztahy s Čínou, neboť Maroko by mohlo sáhnout i po některém z nových letadel z Říše středu. Čerstvé zprávy navíc hovoří o tom, že si Maroko hodlá pořídit turecké bojové drony Bayraktar TB2. Také lze čekat, že bude nakupovat moderní americké zbraně, jelikož vztahy s USA dostaly nový impuls díky faktu, že Washington oficiálně uznal suverenitu Maroka nad Západní Saharou. Spor o toto území, které by dle stanoviska OSN mělo být samostatné, sice stále trvá a občas tam dochází k ozbrojeným incidentům, vnucuje se však dojem, že jde o jakousi obdobu otázky Palestiny. Jinak řečeno, je to mediálně a politicky vcelku vděčné téma, které se dá použít jako nástroj proti Maroku, jako to dlouhodobě činí právě Alžírsko, avšak skutečný zájem o osud Západní Sahary se blíží nule. Závěrem je nutno zdůraznit, že vztahy Maroka a Alžírska zůstávají nadále velmi napjaté a obě země mohutně zbrojí, takže jakýkoli incident by mohl vést k vypuknutí regulérního válečného konfliktu, který by zajisté narušil i bezpečnost Evropy.

Lukáš Visingr

Hlavní zdroje:
Kolektiv: The Military Balance 2021, New York 2021
ATM, Janes.com, ArmadniNoviny.cz, Wikipedia.org

Fotografie: MO Maroka, archiv autora

Ozbrojené síly Marockého království
Celkem v aktivní službě
195 800
Celkem v záloze
150 000
Pozemní síly
V aktivní službě
175 000
Hlavní bojové tanky
656
Lehké kanonové obrněnce
480
Pěchotní obrněnce
1463
Dělostřelecké systémy
2319
Protivzdušné systémy
457
Vzdušné síly
V aktivní službě
13 000
Nadzvukové bojové letouny
71
Cvičné letouny
80
Ostatní letouny
50
Vrtulníky
95
Námořní síly
V aktivní službě
7800
Raketové fregaty
3
Hlídkové a pobřežní lodě
53
Výsadkové a pomocné lodě
14
Vrtulníky a letouny
5

Marocké polovojenské síly
Hlavní ozbrojenou složkou pro udržování zákona a pořádku v Maroku je policie, kromě níž se v resortu vnitra nachází ještě Královské četnictvo. Je modelováno podle francouzského vzoru, a tudíž působí zejména na venkově, resp. mimo velká města. Vedle toho zasahuje v případech závažnějších narušení zákonnosti a pořádku a odpovídá za řešení některých přečinů týkajících se mj. dopravy (protože střeží bezpečnost všech komunikací na venkově), lovu, rybaření nebo nakládání s výbušninami. Čítá celkem asi 20 000 osob, z nichž většina patří do hlavní brigády a menší část do specializovaných útvarů, např. výsadkového či pobřežního. Četnictvo používá celkem 22 starších francouzských helikoptér (konkrétně typy Lama, Alouette II a III, Gazelle, Dauphin a Puma) a zakoupilo také moderní vrtulníky Eurocopter EC 145. Dále provozuje dva lehké letouny R-235 Guerrier a přibližně patnáct hlídkových člunů Arcor 53. Vedle policistů a četníků může ministerstvo vnitra nasadit ještě asi 30 000 mužů tzv. Pomocných sil, které mají charakter dobrovolnické milice a rekrutují se zejména z příslušníků pouštních kmenů. Maroko má také samostatnou Pobřežní celní stráž, která se zabývá především bojem proti pašerákům a provozuje celkově okolo 36 různých hlídkových člunů.
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