Pákistán:
Nukleární velmoc na rozcestí

Pákistán, vlastně muslimská část někdejší Britské Indie, zajisté nepatří mezi nejklidnější země světa, a existují dokonce tací, kteří jej řadí mezi nejvážnější hrozby pro bezpečnost vůbec. Mezi příčiny patří trvalé politické turbulence, konflikt s islamisty, napjaté vztahy s Indií a především raketový a nukleární arzenál.

Pákistán představuje v soudobém světě skutečně bizarní případ, co se týče spojenectví, jelikož se oficiálně deklaruje jako islámská republika, avšak navzdory tomu patří mezi spojence USA a spolehlivé zákazníky západních zbrojovek. Současně je ovšem blízkým partnerem Číny, jež mu také dodává široké spektrum zbraní. Strategický význam Pákistánu pro USA plyne hlavně z faktu, že bez významné pomoci ze strany Islámábádu by Američané nedokázali udržet svoje jednotky v Afghánistánu, přestože je zároveň známo, že pákistánské zpravodajské služby mají těsné vztahy s Tálibánem, jenž by bez nich zřejmě ani nevznikl. To jsou jen některé paradoxy, které vystihují 200milionový Pákistán, jehož hlavním nepřítelem je miliardová Indie, což bylo také hlavní motivací za programem atomových zbraní.

Historie prohraných konfliktů
Samostatný Pákistán vznikl v roce 1947, kdy se Londýn rozhodl rozdělit Britskou Indii na dvě části, hindskou Indii a muslimský Pákistán. Ten nejdříve zahrnoval též území zvané Východní Pákistán, pozdější Bangladéš, ale záhy vypukl konflikt s Indií kvůli jinému sporu, a sice kvůli teritoriu Kašmíru. Válka skončila porážkou Pákistánu, jenž začal hledat podporu v zahraničí a v polovině 50. let ji našel v USA. Ty se obávaly příklonu Indie k sovětskému bloku, a proto se pragmaticky rozhodly podporovat jejího rivala. Pákistán mezitím musel řešit napětí na hranici s Afghánistánem a po čínsko-indické válce v roce 1962 získal dalšího mocného sponzora, a to komunistickou Čínu, jež také hledala spojence proti Indii. Navzdory podpoře od Washingtonu a Pekingu ale pákistánská armáda roku 1965 de facto prohrála druhou válku o Kašmír, jelikož se jí nepodařilo změnit status quo. Po válce probíhalo mohutné zbrojení, do něhož se zapojily i jiné země, zejména Francie, která se tak stala dalším významným dodavatelem pro Pákistán. V Pákistánu se mezitím střídaly vojenské diktatury a pokusy o demokracii, jenže volby v roce 1970 skončily patem a napětím ve Východním Pákistánu. V roce 1971 tudíž Indie uskutečnila vojenskou intervenci, propukla další válka, Pákistán byl opět poražen a vytvořil se samostatný stát Bangladéš. V průběhu 70. let postupně sílil odpor v provincii Balúčistán, jenž pak přerostl fakticky do občanské války, ale povstalci i přes tajnou podporu od SSSR prohráli. Pákistán se následně velmi angažoval v konfliktu v Afghánistánu v 80. letech, jelikož představoval hlavní zázemí pro afghánské mudžáhedíny. Toto období značně posílilo i vztahy s USA a arabskými zeměmi, z nichž některé tiše dotovaly pákistánský jaderný zbrojní program. Američané o něm samozřejmě také věděli, ale ze strategických důvodů mlčeli, přestože se ozývala též varování, že tento postoj (stejně jako podpora afghánských islamistů) může mít velmi neblahé důsledky, což se později skutečně potvrdilo. Pákistán si uchovával vliv v Afghánistánu také po odchodu sovětských sil a zásadně napomohl vzestupu Tálibánu.

Současný stav ozbrojených sil
Za zrodem této nechvalně proslulé organizace tehdy stála pákistánská zpravodajská služba ISI (Inter-Services Intelligence), o které se někdy mluví jako „státu ve státě“. Faktem je, že má na fungování země velký vliv, resp. že občas realizuje vlastní politiku ne zcela shodnou s tím, co deklarují politici v Islámábádu. Mnohdy se hovoří o vazbách představitelů ISI na islamistická hnutí, což je dosti paradoxní, uvážíme-li, že s ozbrojeným odporem islamistů má trvalé potíže i samotný Pákistán, a to zejména na územích poblíž prostupné hranice s Afghánistánem. To je i důvodem častých údobí napětí ve vztazích s Američany, kteří ale Pákistán (zatím) potřebují, a to právě kvůli nasazení svých vojsk v Afghánistánu. Zároveň ovšem sílí vztahy USA s Indií, což se zákonitě odráží ve větším příklonu Pákistánu k sunnitským arabským státům a zejména k Číně, pro niž je Pákistán jedním z hlavních spojenců při mocenské expanzi na západ. Tím je dáno i složení dodavatelů vojenské techniky, ačkoli je třeba zdůraznit, že Pákistán cílevědomě buduje také domácí zbrojní průmysl. Řadu typů techniky vyrábí licenčně a podílí se rovněž na společných projektech vývoje a výroby s Čínou. Také již začíná zbraně exportovat, byť dosud jde převážně o relativně malé zakázky zejména pro chudé země. Pákistán se každopádně chce stát méně závislým na politických změnách na Západě, takže hledá také jiné dodavatele, mezi něž se tedy zařadilo mj. Turecko či Rusko. Pákistánské ozbrojené síly pochopitelně nepouštějí ze zřetele hrozbu konfliktu s Indií, s níž se naposledy utkaly ve větší válce v roce 1999, kdy se bojovalo o oblast Kargil, značnou pozornost však musejí věnovat také boji proti povstalcům a teroristům. V žebříčku velikosti ozbrojených sil zemí světa se ty pákistánské obvykle nalézají na šestém až sedmém místě, což u země s více než 200 miliony obyvatel patrně nepřekvapuje, ovšem naneštěstí pro Pákistán se na druhém místě nachází Indie, která má ve zbrani téměř 1,5 milionu mužů. Služba v pákistánské armádě je dobrovolná, ovšem vláda může nařídit povinné odvody. Mezi muslimskými státy tvoří Pákistán výjimku tím, že má ve vojsku i spoustu žen, a to nezřídka také ve vysokých velitelských funkcích.

Směs techniky od USA a Číny
Základ manévrových sil představují dvě obrněné divize, dvě mechanizované divize a osmnáct pěších divizí. Pákistán má navíc i třináct samostatných obrněných, mechanizovaných a pěších brigád, zatímco jejich palebnou podporu zajišťuje dělostřelectvo o síle přibližně jedné divize a čtrnácti dalších brigád. Nejvýkonnější tank představuje Al-Khalid, jenž je založen na čínském designu a slouží zhruba v 320 kusech. V provozu je též stejný počet tanků T-80UD z Ukrajiny a okolo 1700 starších vozidel čínské výroby Typ 59, Typ 69 a Typ 85, zatímco ve skladech se nalézá asi 270 amerických M48A5. O přesun a podporu pěšáků se stará kolem 1160 pásových transportérů M113 a jejich domácích derivátů Talha, ve službě je také stovka čínských Typ 63 a asi 120 ruských osmikolových obrněnců BTR-70 a BTR-80. Američané dodali také cca 225 obrněných automobilů MaxxPro a stejný původ mají též hlavní protitankové systémy, protože Pákistán spoléhá především na rakety TOW (včetně samohybné verze M901). Zakoupil však i čínské protitankové střely HJ-8 a dosud vlastní i stovky bezzákluzových děl ráže 75, 89 a 106 mm. Dělostřelectvo má 315 samohybných houfnic M109 a 60 zbraní M110, zatímco jednotky tažených děl užívají velmi pestrou směs zhruba 1600 kanonů a houfnic kalibrů 203, 155, 130, 122 a 105 mm zejména od USA a Číny. Mezi raketomety dominují čínské produkty, zejména 36 moderních A100 ráže 300 mm a starší zbraně Typ 81 kalibru 107 mm, také je však známo, že Pákistán má raketomety ráže 122 mm z KLDR. Dělostřelectvo vlastní i asi 2500 minometů ráží 81 a 120 mm. Protivzdušná obrana vojsk má téměř tisíc kulometů ráže 14,5 mm a zhruba stejný počet kanonů ráží 35, 37, 40, 57 a 85 mm, mezi které se kromě starších čínských zbraní řadí i vyspělé zbraně švýcarské firmy Oerlikon. Raketové protivzdušné systémy čítají mobilní typy LY-80 a FM-90 z Číny a směs přenosných raket, mj. Stinger, RBS-70, Mistral, HN-5A a domácí rakety Anza. Armáda má též bitevní vrtulníky AH-1 Cobra a AH-1Z Venom, rostoucí počet ruských strojů Mi-35M a více než 190 dalších helikoptér, mezi nimiž jsou nejpočetnější typy Mi-17, SA 330 Puma, H125 Ecureuil/Fennec, Bell 412EP a Bell 206B. V provozu je i 14 lehkých letounů zejména od značek Cessna a Beech.

Velká pýcha na domácí letadla
Nejvýkonnější bojové letouny s pákistánskými znaky tvoří stíhačky F-16 Falcon, kterých nyní slouží zhruba 85 kusů, z čehož téměř polovinu tvoří špičkové stroje provedení F-16C/D Block 52. Zdrojem veliké hrdosti Pákistánců jsou lehké bojové letouny JF-17 Thunder, které vznikly ve spolupráci s Čínou; aktuálně jich slouží asi stovka, další přibývají a konstrukce se průběžně modernizuje. Dosluhují zastaralé stíhačky F-7 Airguard, tedy poněkud vylepšené čínské kopie MiG-21 (nyní zbývá asi stovka kusů), a francouzské letouny Mirage III/5 (dnes něco přes 120 kusů. Právě o letadlech Mirage se nejčastěji hovoří jako o nosičích pákistánských nukleárních bomb. Radiolokační hlídkování zabezpečují švédské letouny Saab 2000 Erieye a čínské stroje ZDK-03, v provozu se nalézají letouny pro elektronický průzkum Falcon 20F či čtyři vzdušné tankery Iljušin Il-78. Dopravu zajišťují především taktická letadla C-130 Hercules variant B a E v celkovém počtu 16 kusů a kromě toho se používá řada lehčích transportních, užitkových a VIP letounů, např. CN-235M-200, Cessna Citation, Cessna Caravan, EMB-500 Phenom nebo Y-12. Základní výcvik pilotů začíná na vrtulových letadlech domácí výroby Super Mushshak, což je vylepšená varianta švédského typu MFI-17B, která již dosáhla také velkých exportních úspěchů. Pákistán provozuje téměř sto kusů a počet dále vzrůstá. Pokročilý výcvik probíhá na proudových strojích K-8 Karakorum, jež reprezentují další výsledek kooperace s Čínou a také si vedou dobře na světovém trhu; aktuálně se provozuje již téměř 40 kusů. Ve službě zůstává i snižující se počet starých amerických cvičných letadel T-37B Tweet. Letectvo má také vlastní vrtulníkovou jednotku se stroji SA 316 Alouette III a Mi-171Š a provozuje bezpilotní letouny včetně čínských CH-3 a CH-4, které mohou nést výzbroj, čímž se Pákistán zařadil mezi země, které mají reálně k dispozici bezpilotní bojové stroje. Součástí struktury vzdušných sil je také protivzdušná obrana s raketovými systémy HQ-2 (neboli čínskými kopiemi sovětského S-75), Crotale a SPADA 2000 a přenosnými střelami Igla.

Plány posilování námořnictva
Pákistánské námořnictvo má pětici ponorek francouzské konstrukce, a sice dvě třídy Hashmat (Agosta 70) a tři novější třídy Khalid (Agosta 90B). První uvedené dokážou vypouštět i řízené protilodní střely Exocet, zatímco druhé nesou střely Harpoon. Ve službě se nalézají rovněž tři malé pobřežní ponorky MG110. Nejvýkonnější lodě pákistánské hladinové flotily představují čtyři raketové fregaty třídy Zulfiqar, které vycházejí z čínské třídy Typ 053H3. Jejich výzbroj zahrnuje mj. protilodní střely C-802A a protivzdušný systém HHQ-7. Pákistán dále provozuje fregatu Alamgir, což je původně americká loď třídy Oliver Hazard Perry, a navíc čtyři fregaty třídy Tariq, původně britské lodě Typ 21. Všech těchto pět lodí nese rakety RGM-84 Harpoon a tři plavidla třídy Tariq dostala také čínský protiletadlový systém LY-60, který využívá kopii italských raket Aspide. Námořnictvo má i tři špičkové raketové čluny třídy Azmat (v podstatě čínská třída Typ 037II) a šest raketových člunů tříd Jalalat, Jurrat a Zarrar. Výzbroj těchto lodí tvoří střely Harpoon, C-802 a C-602. Pákistán má též několik hlídkových člunů, tři minolovky a několik výsadkových a pomocných lodí. Do námořnictva náleží také námořní pěchota, která čítá tři prapory, resp. kolem 3200 mužů. Námořní letectvo zahrnuje zejména sedm hlídkových letounů P-3B/C Orion, šest menších strojů F-27-200 MPA a několik lehkých letadel. Pákistán užívá také protiponorkové helikoptéry Sea King Mk 45 a Z-9C Haitun a víceúčelové vrtulníky SA 319B Alouette III. Námořnictvo se má dočkat značného posílení zejména díky kontraktům s Čínou, která by měla dodat mj. osm nových ponorek S20 (varianta čínské třídy Typ 039A) a čtyři protivzdušné fregaty na základě designu Typ 054A, zatímco s Tureckem byla podepsána smlouva na čtyři raketové korvety třídy Ada. Hlavním soudobým úkolem námořnictva je plné zapojení do odstrašujících kapacit země, takže na některá plavidla se instalují střely s plochou dráhou letu a možností nosit nukleární hlavice. Delší dobu se hovoří též o tom, že by Pákistán mohl postavit i vlastní ponorky s nukleárním pohonem.

Přesuny na mezinárodní scéně
Zcela určitě to ale nezvládne osamoceně, takže jako dodavatel příslušných technologií připadá v úvahu buď Francie, nebo Čína. Druhá možnost vypadá pravděpodobněji, jelikož Pákistán se evidentně stále více přiklání k „sunnitské ose“, jak se někdy také hovoří o volné alianci Číny a některých muslimských zemí Blízkého a Středního Východu. Vztahy s USA zřetelně ochladly mj. po zabití Usámy bin Ládina, protože bylo evidentní, že část pákistánského establishmentu (zejména z řad tajné služby ISI) o jeho pobytu v Abbottábádu určitě věděla. Od začátku století se zlepšují vztahy USA s Indií, která se už zařadila i mezi velké odběratele amerických zbraní. Naopak Rusko, dříve hlavní dodavatel zbraní pro Indii, jeví stále větší zájem dodávat techniku také do Pákistánu, jak prokazují probíhající transfery vrtulníků značky Mil či údajná jednání o tancích T-90 a protivzdušných systémech Pancir. Hlavním zdrojem techniky ale zatím zůstává Čína, která by kromě už zmíněných nových lodí mohla zajistit také přezbrojení pákistánských vzdušných sil. Pákistán odebral tři čínské bitevní helikoptéry Z-10, ale poté se rozhodl pořídit turecké stroje T129 ATAK, jenže tento obchod zablokovaly USA (protože T129 má americké motory), takže Z-10 zůstává ve hře. Už řadu let se vyskytují i zprávy, že Pákistán by mohl být prvním kupcem čínských stíhaček J-10, ale podle aktuálních informací vede jednání o nových strojích FC-31. Úzkým vztahům Islámábádu a Pekingu nahrává též spolupráce v zahraničních mírových misích, jichž se Pákistán tradičně významně účastní, a dokonce patří i mezi největší poskytovatele vojáků. Dnes slouží pod vlajkami OSN zhruba 6000 Pákistánců, ale svého času to bylo dokonce přes 10 000. Řada komentátorů ovšem poněkud ironicky glosuje fakt, že tuto pozici má země, která se sama potýká s vnitřním ozbrojeným odporem, a objevuje se i kritika, že Pákistánu jde zejména o čerpání financí z OSN a o šíření vlastního vlivu v chudých zemích Afriky. Dokonce se říká, že bez jaderného arzenálu a účasti v misích OSN by byl Pákistán jen jednou z mnoha tragicky zaostalých a přelidněných zemí třetího světa, takže toto jsou nejspíše jediné způsoby, jimiž si dokáže zajistit jakýsi respekt.
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Odstrašující potenciál
Pákistán zahájil vývoj jaderných zbraní v roce 1972, ale už roku 1966 pronesl tehdejší ministr zahraničí (a později prezident) Zulfiqar Ali Bhutto proslulý kontroverzní výrok, že jestli Indie vyrobí atomovou bombu, pak „Pákistánci budou jíst trávu a listí, třeba i hladovět, ale vyrobí ji také“. Indie provedla první nukleární test v roce 1974, kdy již Pákistán intenzivně pracoval na vlastním arzenálu, který dosáhl funkčnosti zřejmě někdy na konci 80. let, byť přesné důkazy o tom pořád chybějí. Nesporný je fakt, že na konci května 1998 provedl Pákistán sérii jaderných zkoušek, čímž potvrdil, že náleží mezi atomové mocnosti. Kromě samotných jaderných zbraní vyvíjel též jejich raketové nosiče, v čemž mu pomohla hlavně Čína a KLDR. V současnosti se může pochlubit několika desítkami balistických raket krátkého a středního doletu, mezi něž se řadí mj. typy Abdali, Ghaznavi, Ghauri (to je derivát severokorejské rakety Hwasong-7 neboli Nodong-1) nebo Shaheen. Dosud nejvýkonnější střela ve výzbroji se jmenuje Shaheen-II a má dolet přes 2000 km, pracuje se však i na silnějších typech. Ve výzbroji se nacházejí také střely s plochou dráhou letu (např. typ Babur) a jako nosiče jaderných bomb mohou sloužit i některé letouny vzdušných sil. Pákistán dosud vlastní relativně malý počet jaderných hlavic, zpravidla se uvádí mezi 60 a 80 kusy, ačkoli některé zdroje odhadují spíš dvojnásobný počet, avšak jisté je, že velice rychle běží produkce nových hlavic. Za všechny jaderné zbraně a raketové nosiče odpovídá Velení strategických plánů (Strategic Plans Directorate), jež má (údajně) k dispozici také vlastní ozbrojené síly v počtu kolem 25 000 mužů, které se starají o bezpečnost základen, kde se nukleární hlavice a balistické rakety nacházejí. Už několikrát došlo k případům, kdy se ozbrojenci pokusili o útoky na tyto základny, a proto také vzbuzuje obrovské obavy scénář, že by islamisté takto mohli získat funkční jaderné zbraně.

Polovojenské síly
Kromě tří složek ozbrojených sil má Pákistán i velmi početné polovojenské síly, které celkově zahrnují přes 280 000 mužů a žen. Z toho zhruba 185 000 osob náleží do Národní gardy, která má charakter domobrany „na částečný úvazek“ a slouží též coby záloha armády. Jde převážně o lehce vyzbrojené útvary, jež se starají o bezpečnost svých měst a vesnic. Další polovojenská složka nese název Rangers a jde v zásadě o pohraničníky, kteří střeží hranice s Indií, ale vedle nich má Pákistán rovněž samostatný Pohraniční sbor (Frontier Corps), jenž se stará zejména o hranice s Afghánistánem a Íránem. Jeho síla se pohybuje okolo 70 000 osob, zatímco Rangers mají stav zhruba 25 000 mužů. Pestrost polovojenských sil Pákistánu podtrhuje skutečnost, že má na sobě nezávislou Pobřežní stráž a Námořní bezpečnostní agenturu. První má stav zhruba 7000 mužů, formálně podléhá námořnictvu a stará se hlavně o bezpečnost na plážích a v těsné blízkosti pobřeží, kdežto druhá zahrnuje 2000 mužů a funguje zejména ve výsostných vodách, ale běžně (dle potřeby) vyráží i do mezinárodních vod.

Ozbrojené síly Pákistánu
Celkem v aktivní službě
653 800
Celkem v záloze
550 000
Pozemní síly
V aktivní službě
560 000
Hlavní bojové tanky
2500
Pěchotní obrněnce
1600
Dělostřelecké systémy
4400
Protivzdušné systémy
2000
Bitevní vrtulníky
42
Další vrtulníky a letouny
215
Vzdušné síly
V aktivní službě
70 000
Bojové letouny
387
Cvičné letouny
142
Ostatní letouny
48
Víceúčelové vrtulníky
19
Protivzdušné systémy
200
Námořní síly
V aktivní službě
23 800
Dieselelektrické ponorky
8
Raketové fregaty
10
Hlídkové a pobřežní lodě
17
Ostatní plavidla
20
Letouny a vrtulníky
35
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