Nová strategie Pentagonu:
Vojenská dominance USA ve 21. století

Americký prezident Barack Obama nastoupil do úřadu s vizemi velikých změn, a to i v resortu obrany. Jeho plány reformy ozbrojených sil USA nyní získávají konkrétní rysy v nové vojenské strategii Pentagonu a v návrhu rozpočtu na fiskální rok 2013.

Sliby prezidenta Obamy
V lednu 2012 publikovalo americké ministerstvo obrany dva zásadní dokumenty, a sice jakési základní body nové strategie (oficiální název Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense) a návrh rozpočtu pro příští fiskální rok (titul Defense Budget Priorities and Choices). Zveřejnění těchto (poměrně krátkých) textů bylo očekáváno opravdu netrpělivě, neboť z předcházejících vyjádření prezidenta Obamy, ministra obrany Leona Panetty a jiných civilních i vojenských činitelů se dalo soudit, že ozbrojené síly USA čeká komplexní reforma. Základní důvody pro to jsou v podstatě dva. Prvním je proměňující se bezpečnostní situace ve světě, kde USA musejí čelit novým výzvám, především v podobě „nových mocností“, jejichž ambice mohou být regionální (Írán) i globální (Čína). Druhým důvodem je ekonomická krize, která prostě nedovoluje neustálé navyšování obranného rozpočtu. Prezident Obama již během volební kampaně sliboval snížení rozpočtu Pentagonu, avšak zatím se mu to splnit nepodařilo, a to zejména kvůli pokračujícím konfliktům v Iráku a Afghánistánu, odčerpávajícím množství lidské síly i materiálních prostředků. Prezident Obama však splnil svůj slib stáhnout americké síly z Iráku a učinit kroky k tomu, aby bylo do roku 2014 možné stažení z Afghánistánu. Řada expertů sice pokládá tento termín za nereálný, ale ozbrojeným silám USA se alespoň částečně „uvolnily ruce“, aby mohl začít proces transformace. 

Bezpečnostní prostředí
Jak je u podobných dokumentů obvyklé, nová strategie Pentagonu začíná popisem stávajícího bezpečnostního prostředí. Zmiňuje mj. pokračující hrozbu sítě al-Qáida (a to i navzdory zabití Usámy bin Ládina), význam východní Asie a Pacifiku, ambice Číny a hrozbu KLDR, aktuální politické změny na Středním východě, íránský jaderný program, pozici Evropy coby hlavního partnera USA, kosmický prostor a kyberprostor a proliferaci zbraní hromadného ničení. Nový přístup je již na první pohled patrný z toho, že ačkoli je Evropa popisována jako nejdůležitější spojenec, je uvedena teprve za asijsko-pacifickou zájmovou oblastí a Středním východem, což jednoznačně potvrzuje již dříve naznačovaný a patrný posun v zahraniční politice USA. Ta se definitivně odpoutává od schématu studené války (během níž byla Evropa hlavní zónou střetu zájmů dvojice supervelmocí) a orientuje se na vztahy s Asií a muslimským světem, kde se pro USA objevuje mnoho příležitostí i hrozeb. Strategie v podstatě naznačuje, že evropští členové NATO mají převzít větší odpovědnost za bezpečnost.

Úkoly ozbrojených sil
Z hlediska konkrétních změn je zřejmě nejdůležitější druhá kapitola textu, v níž je jmenováno deset hlavních misí pro americké ozbrojené síly. Na prvním místě zůstává boj proti terorismu a asymetrickému způsobu válčení, avšak metody tohoto boje se podstatně odlišují od těch, jež se aplikovaly dříve. Po stažení vojáků z Afghánistánu by USA neměly vést boj proti terorismu pomocí rozsáhlých a dlouhodobých „okupačních“ operací, nýbrž spíše nasazením speciálních jednotek, jež by měly zajišťovat jak přímé akce, tak výcvik domácích spojeneckých sil. To se ostatně dá ilustrovat i na aktuální podobě amerických intervencí v Jemenu, Pákistánu a Africe (konkrétně v Somálsku a Ugandě), kde operují zejména speciální síly a bezpilotní letouny. Na druhém místě seznamu misí stojí odstrašení nebo porážka agresora. Dost se mluvilo o tom, že se USA vzdávají dřívějšího schématu „two-war“, tedy schopností pro simultánní vedení dvou rozsáhlých vojenských konfliktů v různých částech světa. Problém je však v tom, že skutečné kapacity pro vedení dvou válek zřejmě nestačily už od poloviny 90. let, takže jde vlastně jen o formální potvrzení reálného stavu. USA by tedy nyní měly udržovat schopnost vést rozsáhlou válku v jednom regionu a efektivně zastrašovat agresora ve druhém. Kdykoliv to bude možné, Amerika by měla kooperovat se silami spojenců.

Nový způsob vedení operací
Velký zájem budí bod třetí, a to boj v prostředí „anti-access/area denial“ (A2/AD). Jak známo, řada států (text uvádí Čínu a Írán) zavádí zbraně, které mají narušit expediční operace USA, a to tak, že ohrozí předsunuté základny v regionu či námořní operační uskupení. Jde mj. o střely s plochou dráhou letu, balistické rakety, nové komplexy PVO či prostředky pro elektronický a kybernetický boj. V zájmu efektivního vedení boje v prostředí A2/AD jsou tedy nutná některá opatření na straně USA, např. zdokonalení ponorek, vývoj nového bombardéru a modernizace protiraketové obrany a vesmírných prostředků. (Podrobněji se tímto způsobem vedení operací zabývá dokument Joint Operational Access Concept.) Zbylých sedm misí je popsáno poněkud stručněji. Jde o boj proti šíření ZHN, operace ve vesmíru a kyberprostoru, udržení bezpečného a spolehlivého nukleárního odstrašujícího arzenálu, ochrana domácího území (včetně podpory civilních úřadů), udržování stabilní přítomnosti v zahraničí, realizace mírových stabilizačních misí (ne však v měřítku Afghánistánu či Iráku) a konečně vedení operací řešících humanitární krize a následky katastrof. Třetí část dokumentu pak hovoří o obecných zásadách změn, jež je nutno v amerických ozbrojených silách realizovat. Kvůli nejistotě předpovědí je mj. nezbytné provádět změny tak, aby byly „vratné“. Důležitá je špičková úroveň flexibility a připravenosti jednotek k operaci, ale vždy je třeba hledět i na náklady.

Rozpočet na rok 2013
Nová vojenská strategie Pentagonu se zákonitě odráží v návrhu rozpočtu na fiskální rok 2013, jehož mnohé prvky tak byly poměrně přesně předvídány. Po dlouhé době bude tento rozpočet nižší než ten z předchozího roku. Letos rozpočet činí celkově 646 miliard dolarů, zatímco ten na rok 2013 má mít celkovou hodnotu 614 miliard dolarů. Během následujících deseti let (čili do roku 2021) má Pentagon vykázat úspory ve výši 487 miliard dolarů. Zřejmě nejvíce budou ovlivněny US Army a US Marine Corps, jejichž početní stavy by měly do roku 2017 klesnout z nynějších 570 000, resp. 202 000 mužů na 490 000, resp. 182 000 mužů. Navýšit se naopak mají stavy speciálních sil, a to o asi 6250 mužů. Dle očekávání se sníží počet vojáků v Evropě (ze čtyř brigád se dvě stáhnou), naopak posílí přítomnost v Tichomoří. Škrty v US Navy proto budou poměrně malé a týkají se zejména starších plavidel; zůstane jedenáct letadlových lodí a ponorky třídy Virginia ponesou více střel Tomahawk. Udrží se všechny tři složky nukleárního arzenálu, tj. pozemní ICBM, raketonosné ponorky i bombardéry. Zmenší se flotila dopravních letounů (nejen stárnoucích C-5A a C-130, ale i nových C-27) a proběhnou změny v programu bezpilotního letadla Global Hawk. Starší kusy varianty Block 30 budou vyřazeny ve prospěch omlazení pilotovaných U-2, ale vývoj verze Block 40 má podporu, stejně jako další bezpilotní stroje. Kontroverzní projekt letounu F-35 pokračuje, byť se má poněkud zpomalit. Dále běží i vývoj nového bojového vozidla pěchoty GCV a automobilu JLTV, avšak plánuje se zastavení modernizace vozů HMMWV. Bezprecedentně velké škrty se očekávají v oblasti platů, odměn a výsluh, jež ve skutečnosti konzumují mnohem více financí než zbrojní akvizice, takže podle kritiků se z Pentagonu stal „úřad sociálního zabezpečení“.

Zarážející podobnost
Brzy po publikaci nové strategie se objevilo široké spektrum reakcí. Ty politické (samozřejmě souhlasné od demokratů a kritické od republikánů) si ale zřejmě zaslouží menší pozornost než názory nepolitických expertů, kde převažuje opatrný souhlas. Vysoce zajímavý je každopádně fakt, že „Obamova reforma“ by klidně mohla být i „Bushova“. Cíle strategie totiž vykazují až zarážející podobnost s dokumentem Rebuilding America’s Defenses, který vznikl v roce 2000 v neokonzervativním think-tanku PNAC (Project for the New American Century), ze kterého vzešla i řada klíčových osobností Bushovy vlády včetně ministra obrany Donalda Rumsfelda. Také v jejich záměrech figurovaly menší, ale flexibilnější a technicky špičkově vybavené sily, jež budou schopné bleskově zasahovat kdekoli po světě a čelit ambicím nových velmocí, jako je Čína nebo Írán. Kladl se důraz na operace zvláštních sil, bezpilotní letouny, protiraketovou obranu a dominanci ve vesmíru a kyberprostoru, navrhovala se redukce jednotek v Evropě ve prospěch posílení v Pacifiku. Po útocích 11. září 2001 ovšem USA musely realizovat rozsáhlé a dlouhé nasazení početných pozemních sil, tj. v podstatě opak toho, k čemu směřovaly plány PNAC. Uplynulá dekáda, charakterizovaná zejména konflikty v Afghánistánu a Iráku, nebyla z hlediska reformy úplně „ztracená“, neboť některé prvky (typicky protiraketová obrana) byly rozvíjeny, ale komplexní transformace je možná až nyní. Bez ohledu na původ reformy ovšem bude zajímavé sledovat její uskutečňování, neboť tak hluboké změny amerických ozbrojených sil budou mít zákonitě velký význam pro celý svět.

Lukáš Visingr
Foto: Defense.gov, Boeing a archiv

Publikace: ATM 3/2012

