Saúdská Arábie:
Zbrojní smlouvy za miliardy

Největší stát Arabského poloostrova zahájil novou sérii nákupů zbraní pro své ozbrojené síly. Saúdská Arábie chce disponovat nejmodernější vojenskou technikou, kterou mají dodat především francouzské zbrojní firmy.

Ceny ropy na světovém trhu neustále lámou historické rekordy a producenti této strategické suroviny bohatnou. Získané finance investují různými způsoby, mimo jiné také do nákupů zbraní. Do jejich čela se postavil největší vývozce ropy, jímž je Saúdská Arábie. Její vláda již podepsala kontrakty na dodávky značného množství nových zbraní a další smlouvy se projednávají. Jejich největší část připadne zbrojním firmám z Francie. Oba státy už také potvrdily dohodu o vojenské spolupráci.

Vrtulníky za sedm miliard euro
Velkou pozornost vzbudila smlouva na modernizaci vrtulníkových jednotek Saúdské Arábie. Ozbrojené síly arabské země odeberou celkem 142 vrtulníků pěti typů, které dodá francouzský podnik Eurocopter. Kontrakt zahrnuje nejen vlastní vrtulníky, ale též vybavení, výzbroj, náhradní díly, servisní služby, systémy pro výcvik, logistickou podporu a dokonce stavbu několika základen pro novou techniku. Celková hodnota transakce přesahuje částku sedmi miliard euro, což znamená vůbec největší zbrojní obchod v celých dějinách Francie.
A o jaké vrtulníky jde? V první řadě to bude 64 víceúčelových transportních strojů NH90. Jejich výrobcem je nadnárodní firma NH Industries, v níž Eurocopter vlastní podíl 62,5 %. Saúdské ozbrojené síly zakoupí obě základní varianty NH90. Námořnictvo odebere 10 kusů palubní verze NFH, zatímco armáda 42 vrtulníků „pozemní“ modifikace TTH. Dvanáct strojů stejné varianty získá saúdská Národní garda.
Zbývající vrtulníky jsou už výrobky značky Eurocopter. Saúdské královské letectvo dostane třicet lehkých víceúčelových strojů Fennec a dalších dvanáct bude sloužit u Národní gardy. Třetím objednaným typem je EC 725 Cougar Combat SAR, nová helikoptéra pro vyhledávací a záchranné účely; Saúdská Arábie koupí dvacet kusů. Námořnictvo dostane ještě čtyři vrtulníky AS 565 Panther pro námořní záchranné operace. A poslední položku představuje dvanáct bitevních vrtulníků EC 665 Tiger určených pro saúdskou Národní gardu. Později budou objednány ještě další Tigery, aby jejich celkový počet dosáhl 36 až 48.

Typhoon proti Rafale
Saúdská Arábie se rozhodla pro nabídku firmy Eurocopter údajně proto, že tato značka nabízí nejširší spektrum typů. Přesto se však našel prostor i pro dalšího výrobce vrtulníků, americkou firmu Sikorsky. Pentagon povolil prodej 24 vyzbrojených strojů UH‑60L Black Hawk pro saúdskou královskou armádu, která za ně zaplatí celkem 350 milionů dolarů.
Francie však nejvíce usiluje o to, aby Saúdská Arábie koupila bojový letoun Dassault Rafale. Mělo by jít o nástupce stíhaček Tornado v tamějším letectvu. Francie touží získat tuto zakázku už poměrně dlouhou dobu a svádí o ni boj s britskou firmou BAE Systems, jež nabízí supersonik Typhoon. V dubnu 2005 se zdálo, že Francie uspěla. Prý bylo podepsáno memorandum, podle něhož mělo saúdské letectvo odebrat až 48 strojů Rafale. Tyto údaje se ale nakonec nepotvrdily a korporace Dassault i BAE Systems předložily své oficiální nabídky.
Další významný zlom přišel koncem loňského roku. 21. prosince 2005 se britská a saúdská vláda shodly na prodeji minimálně 24 Typhoonů. Dassault ovšem odmítl uznat porážku a do jednání se vložil i francouzský prezident Chirac. Po podepsání smlouvy o vojenské spolupráci Francie a Saúdské Arábie 21. července 2006 obě strany oznámily, že stále jednají o Rafale. 18. srpna 2006 však byl s Velkou Británií uzavřen kontrakt o dodávce dokonce 72 letounů Typhoon. Celá situace tak zůstává značně nejasná a není vyloučeno, že saúdské letectvo nakonec bude používat oba typy. Saúdská Arábie si chce koupit i tankovací letadla Airbus A330 MRTT (více o nich v ATM č. 11/2005); pravděpodobně půjde o dva nebo tři stroje.

Poslední šance pro Leclerc?
Nejmodernější výzbroj francouzské výroby získají také pozemní jednotky saúdského království. Současně se smlouvou o vojenské spolupráci Francie a Saúdské Arábie uzavřely obě země smlouvu na dodání 155mm samohybných houfnic GIAT Caesar na podvozcích nákladních automobilů (více o nich v ATM č. 7/2006). Kontrakt zní na 76 kusů, což je největší objednávka tohoto typu zbraně. Její finanční hodnota však zveřejněna nebyla.
Jestliže pro francouzský letecký průmysl představuje prioritu supersonik Rafale, pak pro výrobce pozemní techniky má klíčový význam tank Leclerc. Jednání o jeho prodeji do Saúdské Arábie se totiž vedou už přibližně devět let a největší vývozce ropy je zřejmě poslední šancí pro firmu GIAT, jak udržet otevřenou výrobní linku pro tento typ tanků. Saúdská Arábie už naléhavě potřebuje nahradit zastaralé tanky AMX‑30 a zdá se, že konečně odsouhlasí nákup nejlepších francouzských obrněnců. Mělo by se jednat o 100 až 150 tanků. S největší pravděpodobností to bude verze pro boj v horkém a prašném prostředí, která byla původně zkonstruována pro Spojené arabské emiráty a nyní je známa pod označením Leclerc Tropic.
Stejně jako v případě letecké techniky i zde získaly kontrakt americké firmy. Kanadsko‑americká společnost General Dynamics Land Systems prodá saúdské Národní gardě celkem 724 obrněných osmikolových vozidel typu LAV (Light Armored Vehicle) v deseti variantách plus příslušné vybavení a logistickou podporu. Dále Američané dodají přístroje nočního vidění, puškové zaměřovače a různé komunikační prostředky. Celková hodnota objednávek je okolo 5,8 miliardy dolarů. Vedou se rovněž jednání o nákupu 58 amerických tanků M1A1, které by spolu s 315 tanky M1A2 saúdské armády prodělaly modernizaci na nový standard M1A2S.

Nová technika pro námořnictvo
Saúdská Arábie hodlá zásadně omladit i své námořnictvo. První na řadě jsou pobřežní plavidla, konkrétně čtyři korvety třídy Badr a devět hlídkových člunů Al Siddiq. V blízké budoucnosti je má nahradit šest až osm nových raketových korvet s výtlakem cca 2000 tun. Tuto zakázku zřejmě získají francouzské loděnice DCN, které nabízejí lodě Gowind 200.
Druhý požadavek saúdského námořnictva se týká jeho největších plavidel, kterými jsou čtyři francouzské fregaty třídy Madina z první poloviny 80. let. Saúdská Arábie má v úmyslu postupně je vyřazovat a nahrazovat francouzsko‑italskými víceúčelovými fregatami třídy FREMM (více v ATM č. 1/2006). Není však zatím jisté, zda budou objednány právě jen čtyři, protože se hovoří o možnosti zakoupení dalších dvou lodí. V případě nákupu čtyř by podnik DCN vydělal přes 3 miliardy euro.
Rostoucí ambice Saúdské Arábie potvrzuje i její úmysl vytvořit ponorkovou flotilu. Ta by měla ve výsledku zahrnovat od šesti do osmi útočných ponorek s dieselelektrickým pohonem. Největší šance se dávají třídě Marlin, kterou propagují loděnice DCN a jejich španělský partner, značka Navantia. Marlin představuje novou verzi třídy Scorpéne, která již dosáhla mnoha exportních úspěchů (více v ATM č. 11/2005).
Posledním velkým vojenským projektem saúdských ozbrojených sil je program Miksa. Jeho výsledkem má být komplexní soustava pro pozorování a ostrahu pozemních, vzdušných i pobřežních hranic království. Páteří této soustavy má být 225 radarových stanic. Původně zakázku získala francouzská firma Thales Group, ovšem saúdská vláda se později rozhodla vyhlásit standardní výběrové řízení. Účastní se jej též výrobci z Velké Británie, Spojených států, Ruska a Číny. Firma Thales ale stále platí za favorita, což jen podtrhuje posilování vojenské spolupráce mezi Francií a Saúdskou Arábií.
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