Ozbrojené síly Velké Británie:
Seškrtaný arzenál bývalé supervelmoci

Spojené království Velké Británie a Severního Irska bývalo supervelmocí, která dovedla uplatňovat svůj vliv po celém světě. Dvacáté století ale přineslo „ústup ze slávy“, který se odráží i na dnešním stavu britských ozbrojených sil.

V současné době se často mluví o poklesu (nejen) vojenské síly západních zemí v kontrastu se zvyšujícími se možnostmi a ambicemi asijských velmocí. Málokde lze tento proces pozorovat tak silně jako ve Spojeném království, jehož ozbrojené síly se staly objektem rozsáhlých škrtů a redukcí. Dramaticky poklesl počet vojáků, mnoho legendárních typů zbraní opustilo výzbroj a schopnosti British Armed Forces už zkrátka neodpovídají globální supervelmoci, která by se měla umět samostatně angažovat po celém světě.

Ústup Impéria ze slávy
Velká Británie vstupovala do 20. století jako nepochybně nejsilnější mocnost světa, která díky globálnímu koloniálnímu impériu disponovala ohromující ekonomickou a vojenskou silou. To už ovšem nemělo trvat dlouho, jelikož náznaky poklesu významu a slávy Britského impéria se začínaly objevovat již tehdy, ačkoliv jim málokdo věnoval pozornost. Obě světové války však jasně ukázaly, kde se nacházejí limity. Už ta první jasně demonstrovala rostoucí sílu USA, jež pak převzaly od Spojeného království roli „oceánské“ globální supervelmoci. Ačkoliv Británii (vedené neústupným Winstonem Churchillem) nesporně připadají veliké zásluhy za zabrzdění počátečního nacistického tlaku, na definitivní porážce Třetí říše již měla jen malý podíl a proti USA a SSSR se nacházela v evidentní pozici „třetího vzadu“. Zmíněný proces pak pokračoval s tím, jak Británie pozbývala jednu část koloniálního impéria za druhou. Podobně ztrácela své pozice také Francie, ovšem obě velmoci se dramaticky odlišovaly tím, jakou strategii pro svou bezpečnostní politiku zvolily. Jestliže Francouzi vsadili na maximální samostatnost, jež někdy způsobovala i roztržky s dalšími západními zeměmi, Britové se rozhodli pro těsné spojenectví s USA, prozíravým Churchillem popsané jako „zvláštní vztahy“. Právě i díky tomu si Británie dokázala zachovat aspoň část svého globálního vlivu.

Limity reálných možností
Britské ozbrojené síly se však neangažovaly pouze po boku těch amerických. Britové si i sami připsali několik významných vojenských vítězství. U nás nepříliš známé, avšak velice důležité bylo úspěšné potlačení komunistického povstání v Malajsii v letech 1948–1960, mimochodem i důkaz nepravdivosti dnes populárního tvrzení, že asymetrickou válku proti povstalcům nelze vyhrát. Naopak obecně známým a opravdu brilantním triumfem byla válka o Falklandy v roce 1982, která dokázala, že Británie dosud umí bránit zbytky svého koloniálního impéria. Je však velkou otázkou, zda by dnes tento úspěch dokázala zopakovat, jelikož od konce studené války zaznamenaly britské ozbrojené síly skutečně zásadní oslabení. To je často sváděno na vládnutí levicových labouristů, ale i dnešní konzervativní kabinet má na škrtech výrazný podíl. Ostatně velice kontroverzní text SDSR (The Strategic and Defence Security Review), z něhož vychází další redukce, je dílem konzervativců. Británie má dosud čtvrtý nejvyšší vojenský rozpočet na světě, ale přesto za globálními mocnostmi svými kapacitami značně zaostává. Daří se jí pořád udržovat vojáky i v zámoří, vedle Falkland rovněž např. na Gibraltaru, na Kypru nebo ostrově Ascension. Samozřejmě se rozsáhle účastní i expedičních operací, vedle Afghánistánu stojí za zmínku i operace proti Kaddáfího Libyi v roce 2011, která ovšem současně opět ukázala, jaký je rozdíl mezi působivými proklamacemi a reálnými vojenskými kapacitami evropských států, což navíc rozhodně neplatí jenom o Velké Británii.

Výzbroj pozemní armády
Nejpočetnější složkou britských ozbrojených sil zůstává pozemní armáda, jež se od roku 1957 řadí mezi profesionální, avšak kromě „vojáků na plný úvazek“ (tzv. Regular Army) disponuje i početnými aktivními zálohami, jež se formují na teritoriální bázi (odtud „Territorial Army“). To je pozůstatek legendárního britského systému pluků, jehož většina zanikla během několika reorganizací armády. Páteř organizace dnešní profesionální British Army tvoří dvě divize, a to První obrněná a Třetí mechanizovaná, z nichž první má dvě brigády a druhá tři brigády; vedle toho disponují Britové osmi samostatnými brigádami. Speciální status si dosud udržují útvary legendárních Gurkhů z Nepálu, jež tvoří vlastně další (a dosud nesmírně efektivní) pozůstatek koloniální minulosti. Pokud jde o základní typy zbraní, standardní puškou pěchoty je 5,56mm zbraň L85A2, jež se vyznačuje (kvůli ne právě učebnicové spolehlivosti) vysoce kontroverzní pověstí. Jediným typem tanku je 62tunový Challenger 2, opatřený 120mm kanonem. Dopravu a podporu pěšáků zajišťují v prvé řadě bojová vozidla pěchoty Warrior, ačkoliv dosud slouží i mnoho starších pásových transportérů FV430 Bulldog a také řada lehčích vozidel tzv. S-série, jako např. typ FV103 Spartan či průzkumný FV107 Scimitar. K dispozici je též řada kolových obrněnců. Dělostřeleckou podporu zajišťují primárně 155mm samohybné houfnice AS90 alias Braveheart a 227mm raketomety MLRS, dosluhují tažené 105mm houfnice. O protiletadlovou obranu se starají rakety Rapier a Starstreak. Vojskové letectvo používá hlavně vrtulníky, mezi nimiž hrají hlavní úlohu bitevní Apache a univerzální Lynx. Specifickou součást armády tvoří síly zvláštního určení, zejména SAS (Special Air Service).

Přezbrojení vzdušných sil
Britské letectvo (Royal Air Force) aktuálně provozuje okolo devíti stovek letounů a vrtulníků. Nadzvukové bojové letouny čítají dva typy, a sice nejmodernější letadla Eurofighter Typhoon (varianty FGR4 a F2) a oblíbené stíhací bombardéry Panavia Tornado GR4. Druhé jmenované však již za několik let čeká odchod do výslužby, protože je má nahradit americko-britský F-35 Lightning II. Oblohu nad „hrdým Albionem“ již nebrázdí ani přepadové stíhačky Tornado F3, výzbroj opustila rovněž vynikající podzvuková letadla s kolmým startem a přistáním Harrier a všechny strategické bombardéry. Piloti prodělávají výcvik na několika lehkých typech letounů s vrtulovými motory a přecházejí na turbovrtulové letouny Short Tucano, aby potom usedli do proudových letadel BAE Hawk. Britské letectvo provozuje také letouny pro včasnou výstrahu a vzdušné řízení Sentry AEW1 a rozsáhlou flotilu dopravních letadel, z nichž nejvyšší výkony nabízí těžké letouny C-17 Globemaster III a víceúčelová letadla Voyager, v podstatě vojenská transportní a tankovací modifikace Airbusu A330. RAF disponuje také taktickými dopravními letadly C-130 Hercules, transportními vrtulníky Chinook, Puma a Merlin a v neposlední řadě i bezpilotními bojovými stroji MQ-9 Reaper. Z perspektivních nákupů si (kromě F-35, a sice ve verzi F-35B s kolmým startem a přistáním) zaslouží zmínku zejména dopravní Airbus A400M a nové bezpilotní bojové letouny, např. typ Taranis.

Hladinové lodě a ponorky
Zřejmě nejprestižnější složku představuje námořnictvo, což asi opět odráží jeho úlohu garanta bezpečnosti koloniální říše a globálního vlivu Velké Británie. Současně je však složkou, jíž se snad nejvíce dotknuly škrty. V současnosti Royal Navy fakticky nemá „skutečnou“ letadlovou loď s bojovými letouny, neboť poslední zbylý nosič HMS Illustrious dnes funguje jenom jako nosič helikoptér a letos by měl opustit výzbroj. Sice se stavějí dva nové velké letadlové nosiče třídy Queen Elizabeth (určené pro letouny F-35B), první z nich však vstoupí do služby zřejmě až v roce 2020 a dokončení druhého kusu není jisté. (Toto „okno“ podle spousty kritiků nabízí Argentině další příležitost pokusit se obsadit Falklandy, neboť Británie zkrátka nemá kapacity pro jejich dobytí zpět.) Základ hladinové válečné flotily dnes reprezentují plavidla dvou tříd, a sice šest špičkových protivzdušných torpédoborců Type 45 (alias třída Daring) a třináct fregat Type 23 (neboli třída Duke). Druhé zmíněné by měla od roku 2020 střídat nová třída Type 26, známá i jako Global Combat Ship. Tím výčet hladinových bojových lodí Royal Navy fakticky končí, jelikož kromě nich už slouží jen minolovky, hlídková a pomocná plavidla. Nesmí se ale zapomínat na ponorkovou flotilu, dnes po kontroverzním vyřazení dieselelektrických ponorek tvořenou již pouze plavidly s atomovým pohonem. Pětici útočných ponorek třídy Trafalgar by mělo postupně nahradit pět plavidel třídy Astute. Největšími a vlastně rovněž nejdůležitějšími ponorkami jsou ovšem čtyři plavidla třídy Vanguard, která nesou balistické střely Trident jako již jediný prvek jaderného odstrašujícího potenciálu.

Nejisté britské perspektivy
Velká Británie v minulosti vlastnila i „pozemní“ rakety s jadernými hlavicemi a letecké rakety a nukleární pumy, ale v současné době již disponuje pouze oněmi střelami Trident. A nejhorší scénář by představovala možnost, že by se vzdala i těchto zbraní, jelikož se dlouhodobě ozývá volání po úplné likvidaci (údajně již archaického a nepotřebného) jaderného arzenálu. Dění ve světě celkem jasně dokazuje naivitu takového názoru, který hlásají zejména někteří idealističtí politici. Dle nynějších plánů má třídu Vanguard po roce 2028 vystřídat nová třída s pracovním názvem Successor, ačkoliv existují i alternativní návrhy, mj. jakási „europeizace“ nukleárních sil, resp. zformování společných sil s Francií, avšak vzhledem k nejasné budoucnosti evropské bezpečnostní politiky (potažmo Evropské unie celkově) se to nezdá jako právě realistické. Ale to není jediná hrozba, jíž budou britské ozbrojené síly možná záhy čelit, protože vzrůstají také obavy z následků možné samostatnosti Skotska. Na jeho území se totiž nalézá základna oněch raketonosných ponorek a samo Skotsko jaderné zbraně zásadně odmítá, současně by si ovšem chtělo nárokovat převzetí části nynějších ozbrojených sil Spojeného království. A samozřejmě nadále platí, že se Britové musejí se svými slábnoucími kapacitami angažovat ve světě, pokud si opravdu chtějí udržet alespoň část svého (převážně na moc USA napojeného) vlivu. Britové vesměs neztrácejí svůj rezervovaný optimismus, je však zřejmé, že britské ozbrojené síly před sebou mají těžké časy s nejistými vyhlídkami.
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Početní stavy osob a výzbroje Velké Británie (2013)
Celkem v aktivní službě
205 330
Celkem záložníků
181 720
British Army
Osoby v aktivní službě
129 450
Hlavní bojové tanky
407
Další pásová bojová vozidla
2582
Těžké dělostřelectvo
269
Protiletadlové systémy
230
Armádní letouny a vrtulníky
273
Royal Air Force
V aktivní službě
38 910
Bojové letouny
227
Ostatní letouny
607
Vrtulníky
175
Naval Service
V aktivní službě – Royal Navy
28 670
V aktivní službě – Royal Marines
8300
Letadlové a obojživelné lodě
4
Torpédoborce a fregaty
19
Ostatní hladinové lodě
43
Ponorky s jaderným pohonem
11
Námořní letouny a vrtulníky
159
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