Rumunsko:
Černomořská posila Aliance

Nemálo lidí má Rumunsko dosud zafixované jako chudou a zkorumpovanou zemi, která kráčí vpřed jen pomalu. Ve skutečnosti se ale v posledních letech odehrávají dramatická zlepšení, která se odrážejí též v ozbrojených silách. Ty se do roku 2025 mají zbavit všech sovětských zbraní a vyrovnat se standardům NATO.

Speciální partnerskou zemí letošního ročníku Dnů NATO v Ostravě se stalo Rumunsko. Jedná se o skutečně výmluvnou zprávu o tom, jaký pokrok rumunské ozbrojené síly zvládly, protože není tak vzdálená doba, kdy šlo povětšinou o kolekci zastaralých sovětských zbraní a několika zajímavých typů domácí výroby. Rumunsko však zahájilo energickou modernizaci, díky které již provozuje např. stíhačky F-16. Objednalo si mj. protivzdušné systémy Patriot a raketomety HIMARS, na svém území hostí protiraketovou základnu USA, těsně spolupracuje i s Izraelem a připravuje také další významné změny ve své armádě.

Od Osmanů k Ceaușescovi
Historie ozbrojených sil nezávislého Rumunska sahá do poloviny 19. století, kdy začal prudce narůstat odpor vůči nadvládě Osmanů na území Valašska a Moldavska. Vyvrcholil roku 1877, kdy byla vyhlášena samostatnost Rumunska coby nového státu, který ihned podepsal i dohodu s Ruskem, jehož vojáci pak bojovali proti Osmanům. Válka skončila porážkou Osmanské říše, která v roce 1878 musela uznat nezávislé Rumunsko (a navíc Srbsko a Černou Horu). Rumuni se zapojili i do tzv. druhé balkánské války (1913), v níž bojovali proti Bulharsku. V roce 1916 otevřeli novou frontu proti Centrálním mocnostem v první světové válce. V některých bitvách si nevedli špatně, jenže po odchodu Ruska z války se ocitli v izolaci a museli uzavřít separátní mír. Historickou kuriozitou zůstává, že poté do války vstoupili znovu, a to 10. listopadu 1918, tedy pouhý den před jejím formálním koncem. Jako člen tábora vítězů získalo Rumunsko řadu území a mělo největší rozlohu ve své historii. Spolupracovalo s Československem a Jugoslávií proti ambicím Maďarska, na konci 30. let však spojenecké vztahy slábnuly a samo Rumunsko se zjevně posouvalo směrem k diktatuře. V roce 1940 se země musela vzdát velké části území ve prospěch SSSR, Itálie, Maďarska a Bulharska. Následoval puč, při němž získal moc maršál Ion Antonescu s podporou fašistické Železné gardy. Rumunsko se v roce 1941 přidalo k útoku na Sovětský svaz, ale nevedlo si právě dobře. Když v srpnu 1944 sovětská vojska vstoupila na rumunské území, Antonescu byl svržen, Rumunsko změnilo strany a jeho armáda se podílela i na osvobozování ČSR. Rumunsko se stalo součástí sovětského bloku, byť poslušným vazalem Moskvy bylo jen do roku 1965, kdy získal pozice Nicolae Ceaușescu. Jeho vláda byla brutální a plná excesů, ale z hlediska zahraniční politiky byla často velmi samostatná, takže Rumunsko např. odsoudilo sovětskou invazi do ČSSR a udržovalo styky s Izraelem a západními zeměmi, takže smělo importovat rovněž některé západní technologie.

Řešení obrovských problémů
Díky tomu se také mohl rozrůstat domácí zbrojní průmysl. Mezi jeho známé výrobky se řadily mj. kolové obrněné transportéry série TAB, jež vycházely ze sovětské řady BTR, nebo pásové bojové vozidlo MLVM, optimalizované pro operace v horách. Rumunsko navázalo spolupráci také s Jugoslávií, se kterou společně vytvořilo bojový letoun IAR-93 Vultur, jenž byl poháněn motorem Rolls-Royce Viper. Vyvinulo domácí cvičné letouny, v licenci vyrábělo francouzské helikoptéry a produkovalo i např. dělostřelecké raketomety, které též s úspěchem exportovalo. Navzdory spolupráci se Západem však zemi pochopitelně dostihly ekonomické problémy, což vedlo k revoluci, při níž byl Ceaușescu svržen a zastřelen. Následovala de facto několikadenní občanská válka, při níž zemřelo několik stovek lidí. Nová vláda musela řešit gigantické potíže všeho druhu, protože země se propadla do těžké ekonomické krize, bujela korupce a vzrůstalo napětí mezi Rumuny a maďarskou menšinou. Rumunsko se skrytě a omezeně zapojilo také do konfliktu v Moldávii v roce 1992 a dosud občas znějí hlasy, které žádají spojení obou zemí do tzv. Velkého Rumunska. V roce 2004 se Rumunsko stalo členem NATO, ačkoli o úrovni jeho ozbrojených sil se většinou hovořilo s despektem. Vojsko trpělo velmi špatným financováním a odhadovalo se, že skutečně bojeschopná je sotva třetina jednotek. Od té doby ovšem armáda zaznamenala skutečně zásadní pokrok. V roce 2007 zrušila povinnou vojenskou službu a stala se plně profesionální. Rumunsko kupuje západní techniku, vysílá vojáky do zahraničních misí (včetně Afghánistánu či Iráku) a pracuje na zvyšování bojové připravenosti. Jelikož armáda je relativně početná, potřebuje i divizní stupeň velení, ačkoliv základní struktura již má pružnější brigádní povahu. Hlavní zadání pro nejbližší roky reprezentuje dokončení procesu přezbrojení a naplnění standardů a požadavků NATO a Evropské unie.

Deriváty sovětských vozidel
Rumunské pozemní síly zahrnují zejména dvě divize, z nichž každá se skládá ze čtyř brigád, a to dvou mechanizovaných, jedné pěší a jedné horské. Každá divize má též jeden dělostřelecký a jeden protiletadlový pluk. Pozemní síly obsahují rovněž čtyři samostatné brigády, a to jednu mechanizovanou, jednu dělostřeleckou, jednu ženijní a brigádu speciálních jednotek. Hlavním typem dlouhé služební zbraně se stala italská puška Beretta ARX 160, která se bude i licenčně vyrábět a nahradí staré automaty PA md. 86 čili kopie AK-74. V obrněných jednotkách slouží především tanky TR-85 (a zdokonalená varianta TR-85M1 Bizonul), jež vycházejí z T-55, ale konstrukce prodělala takové změny, že ona příbuznost se prakticky nedá poznat. Vedle zhruba 150 kusů TR-85 se provozují i zhruba tři stovky starých T-55 (včetně licenčních TR-580). Pro dopravu a podporu pěchoty slouží hlavně bojová vozidla pěchoty MLI-84, která jsou založena na designu BMP, ale nesou západní výzbroj. V kategorii kolových transportérů se nachází cca šest stovek osmikolových TAB-71 a TAB-77 a čtyřkolových TABC-79, avšak v loňském roce začaly dodávky nových švýcarských obrněnců Piranha V, jichž má být nakonec zavedeno 227 kusů. Pro zahraniční operace byly pořízeny obrněné automobily jako Panhard PVP, Cougar či MaxxPro. Ničení tanků zajišťují staré řízené střely Maljutka a Konkurs a děla kalibru 100 mm (včetně doslova muzeálních „samohybek“ SU-100) a vesměs ze sovětských časů pochází také hlavňové dělostřelectvo. Ve službě se nalézá 450 tažených houfnic kalibru 122 a 152 mm a ve skladech stojí 24 samohybných děl 2S1 Gvozdika a Md. 89 (tzn. věž 2S1 na šasi MLI-84). Do výzbroje patří i přes 260 minometů a přes 180 raketometů, jež vedle starých APR-40 obsahují i modernizované komplety LAROM, jež mohou pálit rakety ráže 122 a 160 mm. Protivzdušná obrana vojsk provozuje raketové systémy 2K12 Kub a šest desítek kompletů s kanony ráže 35 mm, a sice samohybné pásové Gepard a tažené GDF-003.

MiG-21 na izraelský způsob
Rumunsko získalo ze SSSR stíhačky MiG-23 a MiG-29, ovšem oba typy v 90. letech vyřadilo a ponechalo si pouze MiG-21. Tento neobvyklý krok se dá vysvětlit skutečností, že tyto stroje prodělaly komplexní modernizaci, o niž se postaral Izrael. Výsledná letadla nazývaná LanceR nesporně představují vůbec nejvyspělejší „jedenadvacítky“ na světě, protože se mohou chlubit opravdu špičkovou elektronikou a výzbrojí včetně izraelských raket Python-3. Navzdory tomu ale přece jen stárnou, takže je postupně střídají ex-portugalské stroje F-16AM/BM. Těch by se mělo provozovat 12 kusů, přestože Bukurešť už plánuje také nákup zcela nových „šestnáctek“ pokročilejších verzí. Rumunské letectvo provozuje i dvě letadla An-30 upravená pro průzkum a tucet transportních letounů, a sice pět C-130 Hercules a sedm C-27J Spartan (ty se řadí mezi časté hosty ostravských Dnů NATO). Výcvik pilotů začíná na vrtulových strojích Jak-52, poté následují proudová letadla domácí výroby IAR-99 Soim a nakonec dvoumístné verze stíhaček MiG-21 nebo F-16. S rumunskými znaky létá rovněž několik lehkých vrtulníků IAR-316B (to je licenční úprava francouzského SA 316B Alouette III) a přes pět desítek helikoptér IAR-330 neboli licenčních kopií SA 330 Puma. Zhruba polovina těchto strojů prodělala modernizaci na verze IAR-330M a IAR-330L SOCAT s izraelskou elektronikou, z nichž druhá nese i výzbroj. Rumunsko provozuje také americké bezpilotní letouny RQ-7 Shadow. Pod vzdušné síly spadá též protivzdušná obrana státu, která vlastní šest raketových komplexů S-75M3 Volchov a osm systémů MIM-23 HAWK PIP-III. Oba typy však budou v dohledné době vyřazeny, jelikož do výzbroje by již v letošním roce měly vstoupit americké systémy MIM-104E Patriot, kterých je objednáno celkem sedm. Na území Rumunska se nalézá též americká základna systému Aegis Ashore s protiraketovými střelami SM-3, kdežto spolupráce s židovským státem zahrnuje také občasná cvičení izraelského letectva na území Rumunska.

Na Černém moři i na Dunaji
Rumunsko kontroluje část pobřeží Černého moře, takže musí logicky udržovat také významné námořní kapacity. Pořád má jednu dieselelektrickou ponorku nazvanou Delfinul (původně jde o sovětský Projekt 877, kód NATO Kilo), ovšem ta se nachází mimo službu a čeká na opravu, resp. modernizaci. Slouží jako školní loď a není jasné, kdy (resp. jestli) znovu vypluje. Někdy se objevují také informace, že Rumunsko hodlá v licenci postavit až tři exempláře nějaké třídy vyspělých zahraničních ponorek, avšak tento plán dosud zřejmě nebyl konkretizován. Rumuni se nyní soustřeďují na modernizaci hladinové flotily, jejíž páteř představují tři fregaty. Jednou z nich je loď Mărășești, největší vojenské plavidlo, které kdy Rumunsko samo postavilo. Nese protilodní řízené rakety P-15M, torpéda, protiponorkové zbraně a dva 76mm kanony. Vedle ní provozuje Rumunsko dvě britské fregaty třídy Type 22, které dostaly jména Regele Ferdinand a Regina Maria. První z nich je v současnosti vlajkovou lodí rumunské flotily. Obě lodě nesou dosud jen děla a torpéda, protože původní raketová výzbroj nebyla dodána, avšak obě by měly prodělat modernizaci a získat nové protilodní a protiletadlové střely. Rumunsko provozuje též čtyři korvety domácí stavby tříd Tetal-I a Tetal-II, které mají protiponorkové zbraně a kanony, a tři staré sovětské korvety Tarantul-III se střelami P-15M. Na místo těchto sedmi plavidel má perspektivně nastoupit čtveřice nových korvet, jež chce Rumunsko zkonstruovat ve spolupráci s některými loděnicemi ze zahraničí. Do sestavy flotily náleží rovněž jedna minonoska a deset minolovek, osm logistických lodí a osm říčních plavidel, jež slouží pro hlídkování na Dunaji a nesou 100mm kanony a 122mm raketomety. Námořní letectvo obsahuje tři vrtulníky IAR-330 umístěné na fregatách. Rumunsko má také 307. pluk (dříve prapor) námořní pěchoty, do jehož výzbroje náleží např. obojživelné obrněnce TABC-79M.

Další velké nákupní záměry
Vedle už zmíněných akvizičních záměrů rumunských ozbrojených sil je třeba uvést i další. Na místo starých tanků TR-85 by mohly nastoupit nové německé obrněnce Leopard 2A7, protože Bukurešť projevuje zájem o účast v programu „evropské tankové zbrojnice“. Připravuje se též produkce nových osmikolových obrněných transportérů AGILIS, na jejichž vývoji se podílela německá firma Rheinmetall. Armáda by mohla získat až 400 kusů. Vysoce významný projekt, který má i širší strategické a bezpečnostní konotace, reprezentuje záměr koupit 54 amerických raketometů M142 HIMARS. Ty totiž dokážou kromě standardních 227mm střel odpalovat též operačně-taktické rakety ATACMS s dosahem až 300 km, což Rumunsku poskytne v podstatě dálkový odstrašující úderný prostředek. Výrazné posílení čeká též rumunské letectvo, které by mohlo objednat celkem až 45 amerických helikoptér UH-1Y Venom a AH-1Z Viper (mluví se i o jejich montáži či licenční výrobě v Rumunsku) a získat i další stíhačky F-16. Lze očekávat, že Rumuni budou chtít špičkové verze jako Block 50/52 nebo 70/72. ale vyskytují se i zprávy, že Bukurešť může patřit mezi zájemce o letadla F-35 Lightning II. Nabízí se možná souvislost s obdobnými záměry Maďarska, protože mezi oběma zeměmi stále existuje skryté, ale trvalé a nepravidelně zesilující napětí. (Lze připomenout mj. diplomatický spor v červnu 2019, jenž se týkal památky rumunských vojáků padlých v Sedmihradsku, kde žijí zejména etničtí Maďaři.) Je nutno zdůraznit, že i přes své někdejší finanční problémy Rumuni nikdy nepustili ze zřetele obranu domácího území, resp. že nepreferovali zahraniční mise před jednotkami určenými pro činnost na domácím teritoriu, což potvrzují i současné akviziční plány. Nelze tedy vyloučit, že vzestup nacionalismu, k němuž nyní (nejen) ve střední Evropě dochází, představuje také jeden z důvodů pro nárůst schopností rumunské armády. Stát na pomezí střední Evropy a Balkánu si zanedbávání své bezpečnosti zkrátka nemůže dovolit.
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Program zbraní hromadného ničení
Vzhledem k povaze Ceaușescova režimu zřejmě nepřekvapí, že roku 1970 připojil svůj podpis ke Smlouvě o nešíření nukleárních zbraní (NPT), jenže o jedenáct let později rozběhnul přísně utajený vývoj vlastního atomového arzenálu. Program Dunaj (Programul Dunărea), jak se tato iniciativa jmenovala, zahrnoval rovněž vývoj chemických a biologických zbraní a vedle toho i raketové nosiče. V Rumunsku fungovaly atomové elektrárny, které byly získány z amerického programu Atoms for Peace (Atomy pro mír), ale režim je tajně využíval i pro výrobu plutonia, z něhož chtěl vyrobit nukleární hlavice. Není zatím zcela jisté, kam až rumunští vědci dospěli, co se týče designu hlavic, nesporná je ovšem jejich tajná spolupráce s některými zahraničními partnery (např. s Jugoslávií nebo Indií). Nukleární zbraně sice vyrobeny nebyly, ale rumunské elektrárny dodaly dostatek plutonia možná i na stovky hlavic. Je proto vysoce pravděpodobné, že kdyby Ceaușescův režim nebyl svržen, přinejmenším by se pokusil nukleární zbraně reálně zhotovit. Když na přelomu 80. a 90. let narůstalo (nejen politicky, ale též etnicky motivované) napětí mezi Rumunskem a Maďarskem, zaznělo ze strany Budapešti tvrzení, že by Rumunsko mohlo v dohledné době disponovat raketami s jadernými hlavicemi, ale nikdy se neprokázalo, že by Ceaușescovi vědci něco takového zkonstruovali. Některé prameny uvádějí, že rumunská zpravodajská služba Securitate někdy užívala radioaktivní izotopy jako zbraň proti disidentům a dalším odpůrcům režimu, jimž tyto látky způsobily rychle se rozvíjející rakovinu, ovšem ani toto vážné obvinění se nikdy nepodařilo spolehlivě prokázat.

Ozbrojené síly Rumunska
Celkem v aktivní službě
69 300
Celkem v záloze
50 000
Pozemní síly
V aktivní službě
36 000
Hlavní bojové tanky
460
Pěchotní obrněnce
1377
Dělostřelecké systémy
927
Protitankové systémy
379
Protivzdušné systémy
92
Vzdušné síly
V aktivní službě
10 300
Bojové letouny
34
Cvičné letouny
33
Ostatní letouny
14
Vrtulníky
66
Protivzdušné systémy
14
Námořní síly
V aktivní službě
6600
Dieselelektrické ponorky
1
Víceúčelové fregaty
3
Hlídkové a pobřežní lodě
24
Ostatní plavidla
19
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