Rakety nad Zálivem:
Hrozba a obrana na pozadí regionálního soupeření

Nasazení balistických raket v konfliktu v Jemenu znovu přitáhnulo pozornost k protiraketovým systémům. Bohaté arabské monarchie se totiž cítí ohroženy vzestupem Íránu a hodlají kupovat zbraně, které by je před íránskými střelami ochránily. Ale nemusejí to být jenom protiraketové systémy z USA, protože o své místo se hlásí i ruský S-400.

Koalice arabských států se zřejmě domnívala, že zásah v Jemenu bude krátkou operací, při níž postačí několik týdnů leteckých úderů, aby se k moci vrátil prezident Hádí a aby svět viděl, že „ropné“ monarchie dokážou intervenovat ve prospěch svých zájmů i samy, resp. bez USA. Ve skutečnosti se však zapletly do problematického a vleklého konfliktu, musely nasadit pozemní jednotky (viz ATM 10/2015), řešení je v nedohlednu, ztráty rostou a celá záležitost připomíná spíše debakl. Jedním z důvodů jsou opakované útoky balistických střel z Jemenu, které stačily způsobit vážné ztráty. Určitý počet byl však i sestřelen, což opět potvrdilo důležitost kompletů protiraketové obrany. Čtyři ze šesti států GCC (Gulf Cooperation Council) proto začaly znovu usilovat o pořízení výkonných protiraketových systémů, ovšem vybudování opravdu účinného „deštníku“ zřejmě narazí hned na několik problémů.

Reakce na hrozbu iráckých raket
Začátky budování protiraketové obrany v arabských „ropných“ monarchiích sahají až do doby války v Zálivu v letech 1990–1991. Tehdy totiž Irák pod vládou Saddáma Husajna nasadil své deriváty střel Scud proti koaličním silám v Saúdské Arábii a Bahrajnu a také proti Izraeli (což mělo židovský stát vyprovokovat k odvetě a rozbít arabskou koalici). US Army rozmístila své protivzdušné komplety MIM-104 Patriot, a sice v provedení MIM-104C PAC-2, u něhož byly provedeny změny s cílem dosáhnout vyšší efektivity právě proti balistickým raketám. Ačkoliv se kolem nasazení Patriotů posléze objevily různé kontroverze a ukázalo se, že jejich účinnost nebyla tak vysoká, jak se původně tvrdilo, systémy v podstatě splnily svůj účel. Přinejmenším poskytly „psychologickou“ obranu a zcela nepochybně dosáhly toho, že několik iráckých střel dopadlo jinam, než kam směřovaly. Patriot zůstává vlastně jediným protivzdušným systémem, který v reálném konfliktu sestřelil balistickou raketu. Nebylo tedy nijak překvapivé, že to byla právě Saúdská Arábie, která tehdy objednala osm systémů PAC-2, k nimž poté přibylo dalších třináct a celkem snad 1774 samotných raket. Následoval Kuvajt, jenž si objednal stejnou verzi v objemu pěti systémů a 209 střel. Další ochranu poskytla US Army, jejíž jednotky s raketami Patriot byly rozmístěny v několika státech Zálivu; v současnosti jde o Kuvajt, Katar a Spojené arabské emiráty. Dva posledně zmíněné státy ovšem před několika lety dospěly k závěru, že si pořídí vlastní komplety Patriot, zatímco stávající vlastníci (Saúdská Arábie a Kuvajt) projevili zájem o modernizaci a rozšíření svého protiraketového arzenálu. Raketová hrozba z Iráku sice zmizela, ale objevila se jiná, ještě mnohem závažnější.

Problematická arabská intervence
Šestice monarchií GCC v čele se Saúdskou Arábií se totiž zaplétala do stále zjevnějšího sporu se šíitským Íránem, který postupně nabyl prakticky roli „války v zastoupení“ o moc v regionu, potažmo v celém islámském světě. Specifický faktor tohoto boje představuje skutečnost, že se Írán může pochlubit rozsáhlým spektrem balistických raket krátkého a středního dosahu, které jsou arabskými monarchiemi vnímány jako vážná hrozba. Některé z těchto raket navíc dodal i do zahraničí, přinejmenším armádě Sýrie. Ostatně právě v této zemi se odehrává jedna z rovin oné „války v zastoupení“, neboť Írán (společně s Ruskem) podporuje vládu prezidenta Asada, jenž patří k šíitským alávitům, zatímco země GCC podporují převážně sunnitskou opozici. Ke konfliktu v Sýrii se na jaře 2015 přidal Jemen, kde několik arabských zemí zahájilo vojenskou intervenci s cílem vrátit k moci svrženého prezidenta Hádího, proti němuž se postavila koalice bývalého prezidenta Sáliha a šíitských Hútijů (oficiálně skupina Ansar Allah) ze severu země. Arabské státy nejprve zahájily kampaň leteckých úderů (více v ATM 6/2015), avšak ta zjevně nesplnila účel, takže v létě sáhly k rozsáhlé pozemní operaci (více v ATM 10/2015), ale zatím se vůbec nezdá, že by měl konflikt rychle skončit podle jejich záměrů. Svou šanci totiž vycítil právě Írán, jenž se dřív o záležitosti nesmírně problematického Jemenu příliš nestaral, ale nyní poskytl rozsáhlou podporu šíitským Hútijům. Ti si proti intervenci převážně sunnitských zemí GCC a jejich spojenců vedou daleko lépe, než asi kdokoli čekal. „Ropné“ monarchie si patrně naplánovaly rychlý úspěch, místo toho se však zapletly do komplikovaného dobrodružství bez vyhlídek na nějaký produktivní konec. Ztráty rostou a ke slovu přišly také jemenské balistické rakety, které znovu oživily otázku protiraketové obrany.

Jemenské balistické rakety startují
Odhady před vypuknutím konfliktu v Jemenu říkaly, že tamní armáda vlastní nejspíše dvanáct neřízených dělostřeleckých raket FROG-7, deset taktických raket OTR-21 Točka a patrně šest odpalovacích zařízení kompletů série Scud se zhruba 33 střelami. S největší pravděpodobností se ale nejedná o původní rakety sovětské výroby (R-17 Elbrus), nýbrž o severokorejské kopie, známé pod označeními Hwasong-5 (dolet přes 300 km), popř. Hwasong-6 (cca 700 km). Dalo by se očekávat, že vzdušné síly arabských monarchií vyvinou od začátku maximální úsilí, aby tyto rakety zneškodnily, a první oficiální tvrzení Saúdské Arábie skutečně vyznívala tak, že se již během prvních dnů náletů podařilo všechna odpalovací zařízení zničit. Realita ovšem měla k něčemu podobnému daleko. Družicové snímky záhy ukázaly, že některé ze základen, kde se rakety nacházely, ani nebyly bombardovány. Potom se objevily i záběry ukazující, že armádní jednotky spolupracující s koalicí ex-prezidenta Sáliha a Hútijů stále disponují raketami Scud a Točka. Dne 6. června byl jeden jemenský Scud odpálen na Saúdskou Arábii a údajně sestřelen kompletem Patriot. Tato situace se pak zopakovala i 26. srpna. Hútijové údajně odpálili raketu také 29. června, a to proti saúdské základně Al-Suajjil (to je jedna ze základen, kde se nalézají saúdské rakety středního doletu DF-3; více v ATM 11/2013), a potom 20. srpna proti námořní základně Jizan, ovšem tyto dva útoky Saúdská Arábie nepotvrdila. Nepochybně největší ztráty ale arabská koalice zaznamenala 4. září 2015, kdy jemenská raketa (nejspíše Točka-U nesoucí kontejnerovou hlavici) dopadla na základnu Safir v jemenské provincii Marib, kterou obsadily koaliční síly v rámci postupu na hlavní město San’á. Na základně zahynulo přibližně 67 mužů a bylo zničeno rovněž několik vojenských vozidel.

Nezbytnost protiraketové obrany
Arabská koalice samozřejmě reagovala. Už za několik dní se objevily záběry nákladních vozů Oshkosh, které údajně dopravovaly komponenty saúdských systémů Patriot do Jemenu, a brzy následovaly satelitní fotografie prokazující přítomnost minimálně dvou baterií raket Patriot na základně Safir. Ohledně majitele ale není úplně jasno, protože navzdory původním tvrzením o Saúdské Arábii informovaly ozbrojené síly Emirátů o tom, že jejich systémy Patriot počátkem listopadu 2015 sestřelily dvě jemenské balistické rakety. Každopádně však angažmá v Jemenu zapracovalo ve prospěch obnovení plánů na zbudování protiraketového „deštníku“ zemí GCC. Dalším impulsem byla „jaderná“ dohoda s Íránem, který by měl výměnou za dohled nad svým nukleárním programem získat postupné uvolnění a zrušení mezinárodních sankcí. A pokud by byla dohoda aplikována v celém rozsahu, během osmi let by mohlo padnout také embargo, jež se týká dovozu raketových technologií, což by islámské republice dovolilo legální nakupování řady prvků, jež by (teoreticky) umožnily dramatické vylepšení jejího arzenálu. Také proto jeví arabské země zvýšený zájem nejenom o pořízení novějších variant systémů Patriot, ale rovněž o výkonnější protiraketové systémy THAAD. Dva stávající vlastníci varianty PAC-2 požádali USA o modernizování části svých raket (okolo 300 saúdských a 60 kuvajtských) na provedení MIM-104E PAC-2 GEM-T, jež má dále zvýšenou schopnost ničit balistické střely. Komplexy Patriot koupené armádou Emirátů (a dnes pravděpodobně instalované v Jemenu) však již byly dodány přímo v této verzi; jedná se zřejmě o devět systémů s 216 střelami. Dalším uživatelem se má stát Katar, jenž objednal 246 raket PAC-2 GEM-T.

Nákupy systémů PAC-3 a THAAD
Všechny čtyři zmíněné země navíc požádaly i o variantu MIM-104F PAC-3, u které však byly provedeny takové změny, že jde vlastně o úplně nový komplet. Používá mj. nový radiolokátor AN/MPQ-65 a odlišné rakety, již optimalizované pro destrukci balistických cílů na vzdálenost okolo 20 km. Původní rakety mají dosah přes 70 km, ale jejich účinnost proti raketám není tak vysoká; raketa PAC-3 je menší, a tak lze místo čtveřice původních raket umístit na odpalovací zařízení až šestnáct PAC-3. Saúdská Arábie si chce pořídit devět systémů PAC-3 s minimálně 320 raketami (a plánuje objednávku dalších 280 kusů), Kuvajt hodlá získat dva komplexy s 80 (dle jiných zdrojů dokonce 160) raketami, Emiráty požadují devět systémů PAC-3 a 292 raket a konečně Katar chce vlastnit deset systémů a ohromujících 778 raket. Je nutné dodat, že jde o čísla z objednávek, nikoli o počty schválené americkou administrativou, jež tedy patrně budou menší, ale faktem je, že zprávy z let 2014 a 2015 již mluvily o výrobě prvních sériových raket PAC-3 pro Kuvajt a Katar s tím, že dodávky by mohly začít již roku 2016. Všechny kontrakty na střely PAC-3 pro čtveřici států Zálivu by měly být završeny do roku 2019, kdy by již navíc mohly být v provozu první systémy THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), jež mají dálkový dosah až 200 km a výškový dostup až 150 000 m. Prvním zákazníkem ze zahraničí se chtějí stát Emiráty, jež objednaly celkem osmnáct odpalovacích zařízení, tři radary AN/TPY-2 a 195 raket. Katar chce zakoupit šest odpalovacích zařízení, dva radary a 150 raket a o systém THAAD se údajně začíná zajímat také Saúdská Arábie. V roce 2012 se objevily zprávy, podle kterých již byl zadán první kontrakt na výrobu pro Emiráty (včetně 96 raket), dosud však není potvrzeno, že by byl THAAD opravdu fyzicky exportován.

Překážky strategické spolupráce
Zbývající dvě země GCC, tedy Bahrajn a Omán, patrně zatím nehodlají protiraketové systémy kupovat a budou spoléhat na ochranu od svých sousedů, případně od USA. Bahrajn si ale chce pořídit protivzdušný komplet NASAMS (s pozemním derivátem raket AMRAAM), jenž by se mohl stát velmi účinnou obranou proti íránským střelám s plochou dráhou letu. Bahrajn by tak mohl participovat na projektu společné protivzdušné (resp. protiraketové) obrany zemí Zálivu, na jejíž vybudování tlačí hlavně Washington. Tento plán však naráží na několik překážek, a to zdaleka ne pouze v technické rovině. Zdánlivé spojenectví „ropných“ monarchií totiž narušuje tichý boj o moc, v němž má sice Saúdská Arábie nejsilnější pozici, o své místo se ovšem stále důrazněji hlásí i Emiráty (jejichž armáda patrně nese velkou tíži pozemní operace v Jemenu) a Katar. Ten je současně největším sponzorem Muslimského bratrstva, kdežto Saúdská Arábie a Emiráty se naopak angažují proti němu, což se projevilo mj. v Egyptě (kde tyto dva státy silně podpořily vojenský puč proti vládě MB) a stále platí i v Libyi a Sýrii, kde zmíněné monarchie sponzorují vzájemně nepřátelské skupiny a frakce. Pokud by měl být onen společný „deštník“ opravdu vytvořen, pak by byl prvním kandidátem na velení paradoxně právě Katar, který dnes buduje moderní středisko velení protivzdušné obrany ADOC (Air Defense Operations Centre) pro ovládání rozmanitých zbraňových a senzorových systémů. Na katarské základně Al-Ubeid se navíc nachází i americké regionální velení vzdušných operací. Lze tedy předpokládat, že by USA usilovaly o umístění centrály protiraketové obrany právě do Kataru, ovšem stejně tak lze čekat odpor Saúdské Arábie a Emirátů. Mocenské zájmy „ropných“ monarchií evidentně stále dominují nad potřebou strategické obranné spolupráce.
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Ruské rakety pro arabské monarchie
Důležitým hráčem jakési „války v zastoupení“ mezi šíitským Íránem a sunnitskými arabskými monarchiemi je Ruská federace. Ta obecně podporuje Sýrii a Írán hlavně v syrském konfliktu, současně se však snaží získávat vliv i mezi státy GCC, které stojí na straně syrské opozice. To se projevuje mj. v jednáních o dodávkách ruské vojenské techniky, která jsou už zřejmě v dost pokročilém stádiu. Kromě tanků, bojových vozidel pěchoty či balistických raket Iskander-E se hovoří především o komplexech protivzdušné obrany dlouhého dosahu S-400 Triumf. Již před několika lety se objevila zpráva, že se o ně zajímají Spojené arabské emiráty, avšak v loňském roce se začaly množit informace o akvizičních záměrech Saúdské Arábie. U té totiž delší dobu existuje snaha více diverzifikovat dodavatele výzbroje a nezáviset pouze na USA, které mívají tendence zdržovat dodávky kvůli stížnostem na stav lidských práv, což u Moskvy samozřejmě nehrozí. Zájem Saúdské Arábie o ruské zbraně ale může mít i širší politický rozměr, jelikož se může jednat o projev snahy omezit angažmá Moskvy ve prospěch Íránu a Sýrie (oba tyto státy by měly mimochodem získat ruské protivzdušné systémy S-300). Jakkoli může vypadat velice paradoxně, že by Rusko dodávalo techniku vzájemně znepřáteleným státům, ve skutečnosti by mohlo jít ze strany Ruska též o důmyslnou a účinnou velmocenskou strategii. Moskva by totiž mohla (v podstatě podle zásady „rozděl a panuj“) získat v regionu pozici jakéhosi arbitra mezi bloky šíitských a sunnitských států. Z čistě technického hlediska by ovšem mohly být systémy S-400 pro Saúdskou Arábii i zdrojem potíží, neboť by jistě nebylo jednoduché je integrovat se stávajícími radary a řídicími strukturami západního původu.

Íránské rakety krátkého doletu
Z íránského arzenálu balistických raket se nejvíc pozornosti věnuje typům středního dosahu, o nichž jsme ostatně několikrát psali také v ATM (naposledy v čísle 12/2015). Nemělo by se ale zapomínat ani na zbraně krátkého dostřelu, které by mohly v případném regionálním konfliktu sehrát důležitou roli. Írán vlastní střely Šaháb-1 a Šaháb-2, které představují obměny známého sovětského typu R-17 (kód Scud), resp. severokorejských střel Hwasong-5 a Hwasong-6; mají max. dosah 300 km, resp. 700 km. Jedná se o zbraně jednoznačně zastaralé, ale Írán už zřejmě disponuje náhradou v podobě rakety Qiam-1 („Povstání“). Rozměrově se podobá raketě Scud, od které se liší absencí aerodynamických kormidel (jejichž úlohu asi přebírají plynové trysky) a hlavicí lahvicovitého tvaru, podobnou té na pokročilejších raketách středního dosahu Ghadr. Tato hlavice je zřejmě oddělitelná a může mít nějaký systém koncového navádění. Max. dolet rakety Qiam-1 se pohybuje údajně kolem 750 km. Kromě toho ovšem Írán disponuje raketami krátkého dosahu na pevné palivo. Jde především o zbraně řady Fateh-110 („Dobyvatel“), jejíž první verze měly dosah údajně 200 km, což se potom zvýšilo na 250 km a později na 300 km; hmotnost hlavice činí 450 až 650 kg. Nejnovější provedení Fateh-313 ale nabízí dosah údajně až 500 km a na základě konstrukce Fateh poté vznikly i specializované rakety. Typ Hormuz-1 má sloužit pro ničení radiolokátorů, kdežto střely Khalij Fars a Hormuz-2 byly zkonstruovány jako protilodní zbraně schopné zasahovat i pohyblivé cíle. Není ale spolehlivě známo, jestli se už tyto typy nacházejí v řadové službě. Rakety série Fateh byly patrně prodány do zahraničí, a sice do Sýrie a KLDR a možná i organizaci Hizballáh.

Publikace: ATM 1/2016

