Ohlédnutí za rokem 2014

Končící rok rozhodně nebyl chudý na události ve vojenské a bezpečnostní sféře. Vypukly nebo pokračovaly přinejmenším tři významné ozbrojené konflikty, konal se summit NATO, objevilo se nemálo zajímavých technických novinek a v neposlední řadě se odehrálo i několik událostí, které mají význam pro budoucnost Armády ČR.

Dění na Krymu a východě Ukrajiny
Přelom let 2013 a 2014 dal za pravdu těm, kdo již dlouho předpovídali, že se rozdělená a mezi Západem a Ruskem stále váhající Ukrajina stane dějištěm ozbrojeného konfliktu. Prvotní sled událostí je dobře známý: Prezident Janukovyč nepodepsal asociační dohodu s EU, místo toho vsadil na užší vztahy s Moskvou a následovaly masové protesty na kyjevské náměstí Majdan, které vyvrcholily v únoru 2014 faktickým sesazením Janukovyče. Proti nové vládě se ale záhy vzbouřil většinově ruským obyvatelstvem osídlený poloostrov Krym a spíše pro-ruský východ země. Na konci února se na Krymu objevily neoznačené ozbrojené síly („zelení mužíčci“), jež Rusko označovalo za tamní domobranu, ačkoli ve skutečnosti šlo o ruské elitní jednotky, díky nimž poloostrov vyhlásil nezávislost a záhy byl při	pojen k Rusku. Jestliže tato faktická anexe proběhla pouze s minimálním použitím násilí, pak dění na východě Ukrajiny postupně nabylo charakteru občanské války mezi silami pro-kyjevskými a pro-moskevskými, z nichž druhé na východě utvořily dva „státy“, podle svých „hlavních měst“ označované jako Luhanská lidová republika a Doněcká lidová republika. Situace se stala značně komplikovanou, jelikož do bojů se zapojili (a to na obou stranách) aktivisté nacionalistické krajní pravice, „soukromé armády“ oligarchů, zahraniční dobrovolníci i kriminální gangy. V omezeném měřítku intervenovaly na Ukrajině i pravidelné vojenské síly Ruské federace. 5. září bylo v Minsku podepsáno příměří, ačkoliv občasné násilné střety pokračují. Obě „lidové republiky“ nadále existují coby fakticky „samostatné“ (ale na podpoře Moskvy závislé) útvary a budoucnost uspořádání Ukrajiny není vůbec jasná. Podle údajů OSN z konce října si konflikt vyžádal více než 4000 mrtvých a 9300 raněných, bezmála milion osob pak před boji uprchl. Mezi následky konfliktu náleží i tragický sestřel letu MH17, tedy letounu B777 malajsijských aerolinek, který byl 17. července nejspíše zasažen raketou ze systému Buk pro-ruských ozbrojenců.

Alarmující vzestup Islámského státu
Organizace Islámský stát vznikla jako konglomerát řady ozbrojených skupin z Iráku a Sýrie a již v loňském roce se jí povedlo de facto ovládnout sever Sýrie, kde se stala zřejmě nejsilnější ze všech skupin bojujících proto režimu Bašára Asada. Ozbrojenci IS (tehdy ještě fungujícího pod názvem ISIL nebo ISIS, Islámský stát v Iráku a Levantě, resp. Sýrii) již v té době útočili i na území Iráku, kde po odchodu amerických sil probíhal konflikt mezi většinovými (a vládou v Bagdádu protežovanými) šíity a menšinou sunnitů. Od počátku roku 2014 se radikálům z IS dařilo získávat stále větší území na severu Iráku, protože irácká armáda se fakticky zhroutila a rozutekla. IS postupoval dál, začal ohrožovat dokonce i Bagdád a 29. června oficiálně vyhlásil na území pod svou kontrolou „chalífát“, v jehož čele stojí vůdce IS, Abú Bakr al-Bagdádí. Na severu Iráku ale islamisté záhy narazili na odpor iráckých Kurdů, resp. jejich milicí Pešmerga, které jako jediné dokázaly ofenzívě IS čelit. Svých vojenských úspěchů ale Kurdové současně využili i k politickému tlaku na Bagdád a začalo se hovořit o vyhlášení samostatnosti iráckého Kurdistánu, která začala pomalu získávat podporu ve světě. Hrozící rozpad Iráku a expanze IS přiměly světové velmoci k zapojení. Do Iráku začaly proudit zbraně, a to nejen ze Západu, ale také z Ruska a Íránu (a tyto země možná skrytě vyslaly i vojáky), zatímco západní země se po dlouhém váhání odhodlaly i k vojenským úderům. 8. srpna udeřila americká letadla na pozice islamistů v Iráku a 23. srpna začaly útočné operace v Sýrii. Na severu Iráku se situace do jisté míry stabilizovala, jelikož proti IS obnovila spolupráci „bagdádská“ armáda, Kurdové a různé šíitské a umírněné sunnitské formace. Pozornost se poté soustředila na kurdské město Kobání na severu Sýrie, které bylo v obležení islamistů a jemuž přišli na pomoc Kurdové z Iráku. To, jakou hrozbu IS pro region představuje, dokládá i fakt, že proti němu funguje tichá kooperace USA s Íránem nebo že iráckým Kurdům asistuje Turecko.

Další izraelsko-palestinský konflikt
Přesně padesát dnů (od 8. července do 26. srpna) trvala izraelská operace Protective Edge, jež měla oficiálně za cíl eliminovat ostřelování Izraele raketami palestinských extrémistů z Pásma Gazy. Ve skutečnosti se Izrael nejspíše snažil využít složité politické situace, do níž se dostalo hnutí Hamás, aby je oslabil rovněž vojensky. Prvních deset dnů šlo jen o letecké údery, ovšem 17. července vstoupily do Gazy i izraelské pozemní jednotky. Mezi hlavní cíle Izraelců patřily zbrojní dílny či sklady Palestinců, vypouštěcí zařízení pro dělostřelecké rakety a v neposlední řadě podzemní tunely, pomocí nichž ozbrojenci Hamásu pronikali do Izraele. Izrael byl celou dobu terčem intenzivního ostřelování právě oněmi raketami, ovšem jejich efektivita byla zcela zásadně snížena skutečně excelentním fungováním protiraketového systému Iron Dome. Díky němu zahynulo pouze sedm izraelských civilistů, ačkoli Hamás, Palestinský Islámský džihád i další skupiny extrémistů vystřelily asi 4532 raket a minometných granátů, což v době největší intenzity znamenalo asi 115 za den, tj. jednu raketu každou čtvrthodinu. Něco okolo 220 raket dopadlo na zastavěné oblasti, zatímco 733 jich sestřelil Iron Dome (a 875 spadlo na samotnou Gazu). Odhaduje se, že dvě třetiny ze zásob palestinských raket byly vypuštěny nebo zničeny. Izraelci provedli v Gaze 4868 leteckých úderů a zničili nejméně 34 tunelů. Na straně Palestiny zemřelo téměř 2200 osob, z nichž tvořili civilisté něco mezi polovinou a třemi čtvrtinami, byť u takovéhoto konfliktu lze „civilistu“ zpravidla definovat hodně těžko. Izraelské pozemní síly povolaly do operace Protective Edge okolo 82 200 rezervistů a ztratily během bojů v Gaze 64 příslušníků. Zpět se stáhly 5. srpna, poté ovšem ještě docházelo ke střetům a až 26. srpna bylo mezi oběma stranami podepsáno časově neomezené příměří.

Důležitý summit NATO ve Walesu
Ve dnech 4. a 5. září proběhnul ve Walesu summit Severoatlantické aliance, který mj. potvrdil trend „návratu ke kořenům“, tj. obnovení důrazu na teritoriální obranu členských států NATO. Samozřejmě se projevila atmosféra konfliktů na Ukrajině a v Iráku, která se odrazila v záměru vybudovat jednotky velmi rychlé reakce, tzv. Spearhead Force, které by měly odpovídat právě na takto rychle vzniklé krizové situace. Nynější mezinárodní síly rychlé reakce (tzv. Response Force) existují od roku 2002, dnes mají sílu cca 13 000 mužů a mají být schopné zasáhnout za pět dnů. Pro plánovanou Spearhead Force se předpokládá zhruba síla brigády (tedy mezi 3000 a 5000 muži) a schopnost zasáhnout za dva dny. Svůj příspěvek nabídla i Česká republika, jež by mohla poskytnout vojáky z 601. skupiny speciálních sil a helikoptéry. Další významný bod summitu reprezentovalo jednání o kybernetických hrozbách. Bylo potvrzeno, že kybernetické útoky se budou z hlediska kolektivní obrany hodnotit stejně jako „fyzické“, tedy podle zásady „útok na jednoho je útok na všechny“. A dokonce bylo přímo řečeno, že na kybernetický úder bude možno odpovědět i „fyzickou“ vojenskou silou.

Konec jedné etapy v Afghánistánu
31. prosinec 2014 přinese konec nynější podoby mise ISAF (International Security Assistance Force) v Afghánistánu, odkud se postupně stahuje většina zahraničních vojáků; např. nedávno odešli poslední Britové. Zároveň ale začne nová operace Resolute Support, která však nebude primárně bojová, nýbrž podpůrná a výcviková. Zhruba 12 000 vojáků by tak mělo poskytovat všestrannou podporu afghánským ozbrojeným silám i civilním orgánům, aby dokázaly v zemi zajistit bezpečnost samy i bez účasti zahraničních bojových jednotek. Proti těmto plánům však existuje poměrně silný odpor, protože je již k dispozici odstrašující příklad následků rychlého stažení amerických jednotek z Iráku. Přestože v některých provinciích Afghánistánu víceméně panuje klid, v jiných existuje takřka válečný stav. Schopnosti Afghánské národní armády jsou dosud omezené a je velmi sporné, že skutečně bude mít (a to i s podporou NATO) kapacity na udržování bezpečnosti na celém území Afghánistánu. Plánované operace Resolute Support by se ale v každém případě měli účastnit i vojáci Armády ČR, jichž má v Afghánistánu příští rok působit 350, z nich 310 v misi Resolute Support.

Novinky v Armádě České republiky
Mezi hlavní události v českých ozbrojených silách nepochybně patří rozhodnutí z února 2014, že české nadzvukové letectvo bude i nadále používat 14 pronajatých stíhaček JAS-39 Gripen. Pronájem bude pokračovat ještě nejméně dvanáct let a stroje mají prodělat modernizaci, která bude zahrnovat mj. plnou kompatibilitu se standardy NATO a možnost útočit na pozemní cíle. V období od října do začátku prosince zajišťovala pětice Gripenů ochranu vzdušného prostoru Islandu, který vlastní letectvo nemá. Kromě nadzvukového letectva se ale řeší i otázky dalších kategorií techniky. V září bylo rozhodnuto vyhlásit výběrové řízení na pět radiolokátorů PVO a pracuje se na specifikacích nového lehkého až středního víceúčelového vrtulníku, jenž by se měl stát náhradou typů W-3 Sokol a Mi-24V/35. Za zmínku také určitě stojí, že česká armáda předvedla svoje schopnosti v několika cvičeních. V červnu to bylo cvičení Strong Campaigner 2014, kde téměř 5000 vojáků nacvičovalo situace, které se mohou vyskytnout při expedičních misích NATO. V září se na našem území uskutečnilo cvičení Ample Strike 2014, do něhož se zapojila letectva dvanácti zemí NATO a jež se zaměřovalo na spolupráci taktického letectva a pozemních jednotek. A konečně od 24. září do 3. října probíhaly v Polsku manévry Anakonda 2014, jichž se zúčastnilo i 750 českých vojáků (a celkově 12 500 vojáků z devíti zemí NATO) a při nichž se cvičila obrana Polska proti útoku z východu.

Zálety a prezentace nových letadel
5. května: Společnost Sikorsky představila prototyp vrtulníku CH-53K King Stallion, jenž má být nástupcem úspěšného typu CH-53E Super Stallion. Americká námořní pěchota má převzít první ze čtyř již objednaných kusů v roce 2017.
16. července: Firma Aero Vodochody na veletrhu Farnborough prezentovala projekt cvičného a lehkého bojového letounu Aero L-39NG, který má navázat na úspěchy letadel L-29 Delfín a L-39 Albatros v Evropě i ve státech třetího světa.
26. července: V Jihoafrické republice poprvé vzlétnul prototyp lehkého víceúčelového letounu AHRLAC od společností Paramount Group a Aerosud. Letoun by měl fungovat zejména coby „proti-partyzánský“ a průzkumný (mise COIN a ISR).
2. října: Veřejnosti se představil prototyp vrtulníku Sikorsky S-97 Raider, který má díky nové koncepci X2 dosahovat podstatně vyšších rychlostí a který se zřejmě stane základem „rodiny“ různých helikoptér pro americké ozbrojené síly.
21. října: Slavnostní představení prototypu dvoumotorového transportního letadla EMBRAER KC-390 s max. nosností 23,6 tun. Výrobu některých částí letadla (mj. zádě trupu či nákladové rampy) bude zajišťovat společnost Aero Vodochody.

„Projekce síly“ v oboru námořnictva
4. července byla slavnostně pokřtěna nová britská letadlová loď HMS R08 Queen Elizabeth a o třináct dní později byla vytažena ze suchého doku. Nosič s výtlakem 65 000 tun má vstoupit do služby v roce 2016, kdy nahradí letos vyřazenou loď HMS Illustrious, která sloužila už jen jako vrtulníkový nosič; tuto úlohu letos převzala HMS Ocean. Z paluby lodě Queen Elizabeth má působit až 40 letadel včetně stíhacích F-35B Lightning II. Tento nosič a jeho sesterská loď Prince of Wales (která by měla vstoupit do výzbroje nejspíše roku 2020) budou vůbec největší plavidla postavená pro britské námořnictvo.
Krize na Ukrajině ovlivnila velkou francouzsko-ruskou smlouvu na prodej dvou výsadkových plavidel třídy Mistral zvaných Vladivostok a Sevastopol. Kontrakt byl podepsán v lednu 2011 a první exemplář mělo ruské loďstvo odebrat v říjnu 2014, ale v důsledku zbrojního embarga, jež EU na Rusko uvalila, byla realizace kontraktu pozastavena (ačkoli nikoli zrušena). V době psaní tohoto textu nebylo jasné, jak se bude postupovat dál, neboť Rusko již pohrozilo Francii žalobou, avšak Francie je nadále pod silným tlakem zemí NATO a EU, aby nedodávala Rusku tak vyspělé plavidlo použitelné i pro útočné operace.

Balistické rakety v Saúdské Arábii
Saúdská Arábie vůbec poprvé předvedla svoje balistické střely DF-3A čínské výroby. Stalo se to 29. dubna na vojenské přehlídce, jež se konala na závěr cvičení Saif Abdullah. Čína dodala rakety středního doletu do království již na konci 80. let, avšak tyto zbraně byly přísně tajeny. Speciálně pro ně byly v saúdské poušti vybudovány základny Al-Džofer a Al-Suajjil, které ale před několika lety prodělaly přestavbu, jež se velice podobala té, kterou provedli sami Číňané, když staré rakety DF-3 nahrazoval nový typ DF-21. To nahrávalo informacím, že Saúdové od Číny koupili (nebo hodlají koupit) právě i ony modernější střely s motorem na tuhé palivo, jež jsou podstatně flexibilnější než staré kapalinové DF-3A. Veřejná prezentace DF-3A byla další náznak, že Saúdové již disponují modernější technikou. To potom definitivně potvrdila zpráva z 22. září, když poradce saúdské vojenské rady Dr. Anwar Eshqi oficiálně uvedl, že jeho země již má k dispozici rakety DF-21. V rovině spekulací zůstává tvrzení, že kromě zakoupení střel z Číny uzavřela Saúdská Arábie i tajnou dohodu s Pákistánem, že jí za určitých podmínek pro tyto balistické nosiče poskytne své nukleární hlavice.

Vojenské cvičení nebo soutěžní klání?
V Rusku se konaly druhé ročníky dvou poněkud zvláštně pojatých událostí, které lze pokládat za cosi mezi vojenským cvičením a sportovní soutěží. Větší pozornost přitáhl tankový biatlon, tj. závody v rychlostní jízdě obrněnců po překážkové dráze a přesné střelbě na různé typy cílů. V roce 2013 se jej zúčastnily tankové osádky z Ruska, Běloruska, Kazachstánu a Arménie, ale letos šlo už o celkem dvanáct států. Kromě čtyř výše jmenovaných to byl Kyrgyzstán, Srbsko, Mongolsko, Venezuela, Angola, Kuvajt, Indie a Čína (ta použila vlastní tank Type 96A, zbylé státy nasadily T-72B). Původně byly pozvány rovněž státy NATO včetně České republiky, ale kvůli napjatým vztahům mezi Ruskem a Západem z jejich účasti sešlo. Z vítězství se nakonec, jak se zřejmě dalo očekávat, radovali domácí Rusové, na druhém místě skončila Arménie a na třetím Čína. Určitým leteckým ekvivalentem tankového biatlonu je cvičení Aviadarts, v němž osádky bojových letounů a vrtulníků soupeří ve střelbě na pozemní cíle, navigaci, průzkumu a vysoké pilotáži. V roce 2013 se zúčastnily pouze různé složky ruských ozbrojených sil, ovšem do cvičení Aviadarts 2014 se zapojilo i Bělorusko a Čína.
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