Restoring American Power:
Spektrum návrhů pro budoucnost Pentagonu

Nástup nové americké administrativy samozřejmě podnítil diskuse o tom, jakým směrem se má vyvíjet vojenský potenciál USA. Ačkoli do schvalování nového obranného rozpočtu zbývá ještě dlouhá doba, již přicházejí první koncepty. Svou vizi „obnovení americké síly“ tedy představil i kontroverzní, ale stále vlivný senátor John McCain.

Nový prezident USA Donald Trump a jeho ministr obrany James N. Mattis již přislíbili, že co nejdříve předloží konkrétní návrh rozpočtu Pentagonu, který by měl napravit chyby Obamovy vlády. Fiskální rok začíná v USA již 1. října předchozího roku, a proto FY 2018 začne 1. října 2017, což znamená, že v létě už musí být o novém rozpočtu zhruba jasno, takže se již objevují první návrhy. Ten zatím nejrozsáhlejší představil John McCain, válečný veterán, kdysi rovněž kandidát na prezidenta a dnes předseda senátního Výboru pro ozbrojené síly. Bývá označován za „neřízenou střelu“, má však veliký vliv a ve svém dokumentu „Restoring American Power: Recommendations for the FY 2018–FY 2022 Defense Budget“ předložil řadu nápadů, které se těší podpoře generality. A ačkoli se McCain řadí mezi kritiky Donalda Trumpa, některé z jeho návrhů se s plány nové administrativy překvapivě shodují.

Nový přístup k nákupům zbraní
První strany dokumentu zabírá kritika počinů Obamovy administrativy, zejména jejího zákona BCA (Budget Control Act), který měl snížit zadlužení USA a plýtvání ve federálním rozpočtu (včetně Pentagonu), avšak reálně totálně selhal. McCain dále upozorňuje na výrazné zmenšení bojeschopnosti ozbrojených sil za situace, kdy probíhá globální soupeření s Ruskem a Čínou a sílí regionální hrozby jako Írán či KLDR. Podle McCaina proto narůstá riziko, že by americké ozbrojené síly nemusely mít kapacity postačující k vedení válek ve třech klíčových regionech, tedy v Evropě, na Středním Východě a ve východní Asii. Vedle toho existují také asymetrické hrozby, zejména v podobě terorismu, což klade na USA enormní nároky. Z toho tudíž vychází návrh nové koncepce vyzbrojování, která je popsána jako „hi/low mix“. McCain argumentuje, že Amerika již nemá sázet jenom na malé počty vysoce vyspělých zbraní, jež mají odstrašovat nebo porážet početnějšího a poměrně vyspělého protivníka v konvenčních konfliktech. Ačkoli je taková technika samozřejmě nadále nutná, pro dlouhodobé asymetrické konflikty se zkrátka příliš nehodí. Proto by se měly kupovat také větší počty technologicky méně náročných zbraní se zřetelně nižšími pořizovacími a provozními náklady.

Projekt univerzální fregaty SSC
Nynější plány US Navy počítají s tím, že se v následujících pěti letech postaví 41 nových lodí, což dokument navrhuje zvýšit o 18 lodí. Mělo by se jednat zejména o ponorky třídy Virginia a torpédoborce třídy Arleigh Burke. Značný prostor se věnuje i programu LCS (Littoral Combat Ship), jenž se ukazuje jako stále více problematický a příliš ambiciózní. McCain říká, že by se mělo postavit nejvýše 28 jednotek a následně by se mělo přejít k novému projektu SSC (Small Surface Combatant), který již US Navy několik let tiše chystá. Měl by v podstatě představovat to, co LCS není, a to plnohodnotnou víceúčelovou fregatu. Plavidla třídy SSC by měla zvládat útoky proti lodím za horizontem, protiletadlovou a protiraketovou obranu, eskortní úkoly (a to včetně protiponorkových misí) a operace v rizikovém prostředí („contested environment“). Na seznamu možných základů SSC se nalézají úpravy designu LCS i jiné přístupy, jako je využití konstrukce velkých hlídkových kutrů NSC (třída Legend), které užívá Pobřežní stráž. Zkoumá se však též několik zahraničních designů lodí, jako je španělská třída Álvaro de Bazán, dánská třída Absalon nebo francouzsko-italský projekt FREMM.

Znovu konvenční letadlové lodě?
Koncept „hi/low mix“ by se měl podle dokumentu aplikovat i v oboru letadlových lodí, neboť nová třída CVN-78 Gerald R. Ford se ukazuje jako příliš nákladná. Je proto otázkou, zda bude únosné postavit dostatečný počet těchto lodí na to, aby US Navy zvládalo udržovat přítomnost všude tam, kde je potřeba. McCain proto navrhuje, aby se kromě velkých nosičů s nukleárním pohonem stavěla i nová třída menších lodí s pohonem konvenčním. Není ovšem potřeba tvořit zcela nový design, neboť coby základ lze využít výsadkové lodě třídy LHA-6 America. Cílem každopádně je, aby USA vlastnily celkem 16 nosičů. Do jisté míry by tak šlo o „oživení“ staré vize Sea Control Ship, tzn. menších nosičů letounů Harrier, byť v nové podobě se samozřejmě mají použít stroje F-35B/C. Dokument tedy prosazuje i zvýšení tempa nákupů těchto letounů i strojů F/A-18E/F Super Hornet. Akcentuje též důležitost bezpilotních letounů a tvrdí, že vedle typu MQ-25A Stingray, jenž bude zajišťovat hlavně tankování a průzkum, potřebuje US Navy i velké bezpilotní útočné letadlo. Slabinou F-35C je totiž relativně nízká nosnost a dolet, takže nový dron má být schopný udeřit na min. 1500 námořních mil (2800 km), aby nevystavil lodě hrozbě v podobě nové generace čínských protilodních střel.

Lehké útočné stíhačky do USAF
Tempo nákupů F-35 se má zvýšit rovněž u US Air Force, jež by mělo mít kolem roku 2025 až 1500 stíhaček. Očekává se, že nová vláda bude diskutovat o obnovení produkce F-22, jenže to McCain nepodporuje a místo toho doporučuje urychlení projektu nového bojového letadla, jež se předběžně označuje jako NGAD (Next Generation Air Dominance) nebo PCA (Penetrating Counter-Air). Podle dokumentu může jít o letoun bezpilotní, ale každopádně větší než nynější stíhačky, což by nabízelo větší dolet a nesení většího počtu senzorů a zbraní. Ale tím, co mezi McCainovými návrhy ihned vyvolalo největší nadšení u činitelů USAF, je uplatnění koncepce „hi/low mix“ v podobě rychlého vývoje a nákupu 300 tzv. lehkých útočných stíhaček. Má jít o relativně laciný a nenáročný letoun, jenž by v dlouhodobých konfliktech „nízké intenzity“ měl sloužit po boku letadel A-10. Nemá je ovšem nahradit, protože John McCain patří mezi hlavní zastánce dalšího provozu A-10 a jejich pozdějšího vystřídání zcela novými bitevníky. Seznam kandidátů na „lehké útočné stíhačky“ zahrnuje mj. stroje Textron Scorpion či AT-6 Wolverine a první takové letouny by USAF mělo koupit v roce 2022.

Rozvoj protiraketového systému
V části o US Army je vyjádřena podpora pro nový program obrněného vozidla, jež by po roce 2030 mělo začít střídat nynější typy M1 Abrams a M2 Bradley (ty by spolu s obrněnci AMPV měly dostat mj. systém aktivní ochrany). Pro protivzdušnou obranu vojsk dokument prosazuje nejen modernizaci systémů Stinger a Patriot, ale navíc vývoj naprosto nového komplexu PVO krátkého dosahu. Armáda a námořní pěchota mají získat též nová pozemní vozidla bez osádky a prostředky pro údery na delší vzdálenosti. U obou složek se volá po výrazném zvýšení počtů osob, a to u námořní pěchoty na asi 200 000 mužů a u pozemních sil výhledově až na 500 000 mužů. Dokument podporuje též modernizaci všech složek odstrašující triády (včetně toho, aby F-35 mohly dopravovat jaderné pumy) a vývoj kapacit v oblasti kybernetického a kosmického válčení (např. schopnost chránit družice proti útoku). McCain prosazuje i rozvoj protiraketové obrany, do níž by měly přibýt energetické či vysokorychlostní projektilové zbraně. Tento obor se ostatně shoduje s jednou z priorit prezidenta Trumpa, jenž také slíbil vybudování vyspělého protiraketového „deštníku“. Bude tak jistě velice zajímavé sledovat, jak bude svérázný senátor hledat s novou vládou dohodu na definitivní verzi rozpočtu.
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