Poslední válečníci na koních: Bojová kavalerie v Číně a Indii

Mohlo by se zdát, že koně coby dopravní prostředky ozbrojených sil už patří jedině na stránky historických knih, ale opak je pravdou. Před časem si získalo dosti velkou popularitu nasazení amerických jízdních sil v Afghánistánu, poměrně málo známým faktem však je, že minimálně dvě velmocí dosud udržují i stálé řadové jednotky na koních. A snad ještě kurióznější je, že se ve vojenské praxi dosud uplatňují dokonce také velbloudi.

Kavalerie v moderních časech
Ještě dnes lze příležitostně narazit na opakování mýtu, který vytvořila nacistická propaganda a který tvrdí, že polská kavalerie v září 1939 útočila na německé tanky. Ve skutečnosti se jízda i za druhé světové války dočkala opakovaného a většinou velmi úspěšného nasazení. Nejvíce se osvědčovala jako velice rychlý průzkumný nástroj, avšak v horském terénu (např. na Kavkazu či Balkáně) mohla být též účinným úderným prostředkem. Kavalerie států Osy tak zasáhla mj. do operací proti sovětským či jugoslávským partyzánům, zatímco kavalerie US Army úspěšně bojovala na Filipínách a v Itálii. Po druhé světové válce drtivá většina zemí jednotky kavalerie buď rozpustila, nebo přezbrojila na motorová vozidla. Současné jednotky nazvané „kavalerie“ jsou tedy většinou lehké mechanizované síly, což ukazuje příklad dnešní US Army, kde se tak označují jednotky s obrněnými transportéry Stryker. Přesto ale též za studené války existovala řada výjimek, neboť některé země v užívání koní pokračovaly, zpravidla v konfliktech, kde se jejich armády utkávaly s nestátními ozbrojenci. Francouzi tak nasadili „opravdovou“ kavalerii v Alžírsku, zatímco portugalská jízda operovala v Angole a Mozambiku. Jízdní jednotky měly význam také ve válce v Rhodesii a v omezené míře je udržovala i sovětská armáda, protože se objevily v 80. letech v Afghánistánu. A právě tam se odehrál také nejznámější případ nasazení kavalerie z moderní doby, když muži US Army Special Forces na podzim 2001 vyjeli do akce proti Talibanu na koních. Jejich příběh se dočkal i zfilmování (snímek 12 Strong) a připomíná jej zvláštní památník v New Yorku, tzv. America’s Response Monument, což je současně také jediná veřejná socha, jež zobrazuje člena Special Forces.

Čtyřkolky jako nástupce koní?
V Afghánistánu se potom odehrálo i několik dalších případů, kdy příslušníci armád vyspělých států usedli na hřbety koní, popř. také mezků či mul. Je známo, že trénink v jízdě absolvovali i muži z české 601. skupiny speciálních sil. V každém případě ale vždy šlo o operace zvláštních jednotek ve specifickém prostředí, kde si jízdní zvířata dosud udržují svůj význam. V poslední době se často mluví o tom, že jejich ideální náhradou mohou být terénní čtyřkolky, jenže proti tomuto názoru se ozývá i hlasitá opozice, která tvrdí, že v nejtěžším terénu má kůň pořád lepší „průchodnost“ než jakékoli motorové vozidlo. Navíc pochopitelně platí, že zvířata nepotřebují pohonné hmoty, ačkoliv na druhou stranu lze říci, že v absolutně pusté poušti, kde zcela chybí voda a rostliny, se motorová vozidla jeví jako lepší řešení. Tento spor bude nejspíše trvat ještě dlouho, avšak nesporné je, že v několika zemích se koně v armádách dosud skutečně uplatňují jako dopravní prostředek u řadových bojových jednotek. Samozřejmě platí, že koně se dodnes užívají v ozbrojených silách řady zemí při přehlídkách, pohřbech a dalších ceremoniích, vedle toho na ně lze narazit i u některých polovojenských sil typu pohraničních hlídek (příkladem je Turkmenistán nebo Mongolsko), u „pravých“ armádních jednotek jsou však už opravdu velice vzácní. Existují prokazatelně dva asijské státy, které udržují kavalerii jako bojovou jednotku u svých řadových pozemních sil. Pokud by ale někdo hádal, že jde patrně o nějaké tragikomicky zaostalé země, zmýlil by se, jelikož poslední asijské bojovníky na koních najdeme v armádách dvou vyspělých ambiciózních mocností, a to Číny a Indie.

Jízdní útvary v současné Číně
V čínské Lidové osvobozenecké armádě se poměrně rozsáhlé jednotky kavalerie udržovaly do 80. let a je známo, že byly skutečně použity v několika pohraničních šarvátkách s Vietnamem, které se odehrály v 70. a 80. letech. V posledních letech se opět objevují i zprávy, že kavalerie se pořád příležitostně účastní hlídkových operací nebo cvičení čínské armády, jak koneckonců prokazují také fotografie. Dva prapory jízdy čínské armády byly od roku 2007 používány jako součást hlídkových sil v provincii Xinjiang, kde dominují etničtí Ujgurové, kteří mají s vládou v Pekingu tradičně velmi napjaté vztahy. Někdy tam dochází i k násilným incidentům, a tak se čínská armáda uchyluje k některým nestandardním krokům, jako je vysílání jízdních hlídek do hor, kde působí ujgurští ozbrojenci. Pravidelné jednotky jízdy pod vlajkou čínské armády jsou přítomny rovněž ve Vnitřním Mongolsku, jak se nazývá stepní region u hranic s Mongolskem. V roce 2009 přinesla čínská média zprávu, že se tam nachází (prý) poslední eskadra kavalerie, kterou Čína má, a to v síle cca 140 jezdců a koní. V posledních dvou letech se objevují rovněž velmi zajímavé fotografie, které zachycují výcvik této jednotky. V rukou jejích příslušníků lze spatřit široké spektrum pušek, které zahrnují staré zbraně Typ 81 kalibru 7,62×39 mm, novější QBZ-95 koncepce „bullpup“ i moderní pušky QBZ-03, což je vlastně omlazená obměna Typu 81 na specifickou čínskou munici ráže 5,8×42 mm (tutéž užívá i QBZ-95). Fotografie ukazují, že čínští kavaleristé procvičují střelbu za jízdy v různých pozicích, kromě toho za jízdy střílejí z pistolí, a dokonce prodělávají bojový výcvik s šavlemi. Dosud však není přesně známo, jaký má být taktický záměr nasazení takto vycvičených jezdců.

Indové na koních i velbloudech
Druhou asijskou mocností s bojovou jednotkou kavalerie je Indie, kde byl již krátce po vzniku samostatné země založen pořád existující 61. jízdní pluk (61st Cavalry Regiment). Původně to bylo spojení několika nezávislých jednotek, jež tehdy udržovalo více různých indických států, a to vesměs jako „kopiníky“ (Lancers), byť jejich výzbroj už pochopitelně tvořily pušky. Nyní je indický 61. jízdní pluk pokládán za nesilnější bojeschopnou jednotku kavalerie na světě. Dá se říci, že v praxi plní ponejvíce ceremoniální role, vedle toho se podílí na výcviku hráčů póla, ovšem zcela nepochybně má i reálný bojový potenciál, jak ostatně dokazuje skutečnost, že byl nasazen v několika konfliktech s Pákistánem. Naposledy se tak stalo v roce 1971, kdy se muži tohoto pluku podíleli na hlídkování podél horských úseků frontové linie, avšak jednotka si své bojové schopnosti pořád udržuje, ačkoli veřejnost ji určitě nejvíce zná z vojenských přehlídek. 61. jízdní pluk je občas pověřován úkoly v oblasti vnitřní bezpečnosti, což je obor, kde působí i další unikátní indická jednotka. Součástí pohraničních sil BSF (Border Security Force) pořád zůstává tzv. Bikanerský sbor, což rámcově pěší prapor, v jehož struktuře ale působí také jedna hlídková jednotka s velbloudy. V zájmu úplnosti lze dodat, že velbloudy pořád užívá i několik arabských zemí v pouštních hlídkách, např. Tunisko a Jordánsko, které má útvar zvaný Desert Camel Corps. Vrátíme-li se zpět ke koním, tak si zmínku zaslouží ještě fakt, že menší počet je zaveden u horských útvarů v Chile. Nedávné zprávy navíc uváděly, že budování úplně nových vojenských jízdních jednotek zahájilo i Rusko v regionu Kavkazu, takže můžeme očekávat, že ušlechtilá zvířata z moderních armád hned tak nezmizí.
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