Saúdská Arábie:
Ozbrojené síly pouštního království

Saúdská Arábie rozhodně nepatří mezi země s malými ambicemi. Jelikož vlastní největší zásoby ropy na světě, může se stavět do role „ochránce“ sunnitského islámu a nakupovat velké počty vojenské techniky. Její nynější aktivity pak dokazují, že se chce opravdu stát hegemonem regionu, resp. arabského světa.

Na zprávy o ozbrojených silách Saúdské Arábie nyní můžeme v médiích narazit takřka denně, a to především kvůli jejich aktuálnímu vojenskému angažmá. Jestliže při náletech na Islámský stát v Sýrii a Iráku fungují jako součást široké koalice vedené USA, pak operace v Jemenu má jinou povahu, protože tam Saúdové de facto velí. Právě z Rijádu rovněž vzešla další iniciativa dokazující jeho ambice, a to program společných ozbrojených sil Arabské ligy. Ty by nejspíše měly plnit roli jakýchsi „sil rychlé reakce“, které budou bránit současné uspořádání arabského světa proti různým revolucím a narůstajícímu vlivu Íránu.

Od Mohameda k Abdulazízovi
Saúdská Arábie se snaží vystupovat coby „strážce“ konzervativního pojetí sunnitského islámu a arabských tradic. Díky tomu si málokdo uvědomuje, že tato země není ve své dnešní podobě příliš stará, neboť současné Království Saúdské Arábie vzniklo v roce 1932. Faktem ovšem je, že historie země sahá do mnohem hlubší minulosti a je úzce propojena i s dějinami samotného islámu, protože na saúdském území se nacházejí dvě nejsvětější místa tohoto náboženství, a to Mekka, kde se narodil prorok Mohamed, a Medina, kam Mohamed v roce 622 přišel a kde je i pochován. Na tomto území vzniklo a zaniklo několik více nebo méně samostatných monarchií a po dlouhá staletí tam fungovala nadvláda Osmanské říše. Od začátku 20. století ovšem sílily snahy o vytvoření samostatného arabského státu, jimž logicky dodal impuls rozpad Osmanské říše po I. světové válce a následné „dělení“ jejího území mezi Velkou Británií a Francií. První zmíněná koloniální mocnost se snažila udržovat dobré vztahy s vybranými arabskými vládci a jejich přízni se těšil i Abdulazíz ibn Saúd, který byl do té doby vazalem Osmanů, ale současně i jedním z těch, kdo se snažili vytvořit nezávislá arabská království. Uspěl v roce 1932, kdy se mu podařilo spojit království Hejaz a Najd, zformovat saúdskou monarchii v nynější podobě a stát se jejím prvním králem. Mimořádně důležitý úspěch pak přišel o šest let později, kdy byly nalezeny ohromné zásoby ropy, jejíž těžba, zpracování a prodej tvoří pilíř saúdské ekonomiky dodnes. Země začala bohatnout a získávat si vliv, k čemuž samozřejmě značně přispívalo také „vlastnictví“ oněch dvou posvátných měst. Do válek proti Izraeli se Saúdové zapojovali málo, pokud vůbec, zato se však v 60. letech zapletli do konfliktu v Jemenu proti Egyptu. V každém případě ale Saúdská Arábie nikdy nepatřila (a jako konzervativní monarchie koneckonců snad ani nemohla patřit) mezi spojence SSSR a udržovala úzké vztahy se západními státy, od nichž také nakupovala naprostou většinu vojenské techniky.

Spojenci a nepřátelé království
Významný zlom přišel roku 1990, kdy Saddám Husajn, do té doby nesporně saúdský spojenec (jemuž Saúdové z velké části zaplatili mj. vedení války s Íránem a atomový program), obsadil Kuvajt a začal ohrožovat i saúdské království. Tehdy se zrodilo velmi problematické, ale stále trvající spojenectví s USA, jejichž jednotky fakticky zachránily Saúdskou Arábii před iráckou invazí a posléze drtivě porazily Irák. Rozmístění amerických jednotek ale současně způsobilo, že se proti saúdskému establishmentu obrátila spousta radikálních islamistů, jež rozhořčilo, že se vojska „nevěřících“ nacházejí v blízkosti svatých míst islámu; mezi tyto rozhněvané patřil i Usáma bin Ládin. Z tohoto důvodu padá mnoho velikých teroristických útoků (včetně 11. září 2001) právě na vrub saúdských radikálů, což vztahy se Západem pochopitelně problematizuje. Saúdská Arábie se ale dostává do složité situace i z řady dalších důvodů, neboť rostou ambice Íránu, jehož doktrína šíitské „islámské revoluce“ přímo ohrožuje mocenské postavení Saúdské Arábie i dalších konzervativních monarchií v regionu. Současně s tím vzrůstá i ono nebezpečí, jež si Saúdové do značné míry vlastně „vypěstovali“ sami, a sice sunnitský extremismus, dnes představovaný především Islámským státem. Saúdské ozbrojené síly se tudíž zapojily do dvou vojenských operací proti těmto hrozbám, a to do náletů na Islámský stát na území Sýrie (vláda Iráku údery arabských letectev nedovolila) a do boje proti šíitským povstalcům v Jemenu (tzv. Hútijům), kteří se těší podpoře Íránu. Druhá zmíněná operace je opravdu především saúdským „podnikem“, který má zřejmě demonstrovat snahu Rijádu udržovat svou dominanci v regionu, a to i nezávisle na USA. S tím souvisí i projekt společných ozbrojených sil Arabské ligy, které mají mít okolo 40 000 mužů pod velením saúdského generála. Někteří experti ovšem vystihují tento ambiciózní návrh spíše jako „sunnitské četnictvo“.

Pestrá výbava pozemní armády
Saúdské pozemní síly nyní zahrnují čtyři obrněné brigády, pět brigád mechanizované pěchoty, jednu dělostřeleckou brigádu, jednu výsadkovou brigádu a dvě brigády vrtulníků. Hlavní typy služebních pušek zahrnují zbraně Steyr AUG, M16/M4, AK-103 a Heckler & Koch G3 a G36 (poslední dva také z místní licenční produkce). Saúdové provozují okolo 600 tanků, z nichž je 200 amerických vozidel Abrams verzí M1A2 a M1A2S a 400 starších M60A3, kromě toho se v záloze nachází asi 145 francouzských AMX-30. K průzkumu slouží asi 300 vozidel Panhard AML-60/90. Pro dopravu a podporu pěšáků je k dispozici cca 780 pásových bojových vozidel pěchoty (francouzská AMX-10P a americká M2A2 Bradley), přes 1200 pásových transportérů M113 a 190 kolových vozidel Panhard M3 a AF-40-8 Al-Fahd; onen poslední typ představuje domácí produkt, kromě kterého vyrábějí saúdské zbrojovky rovněž několik lehčích obrněných automobilů. Hodně pestrá je i výzbroj dělostřelectva, kde mezi 224 samohybnými houfnicemi najdeme jak francouzské AU-F1 a americké M109, tak i nejmodernější čínské PLZ-45, kdežto 60 raketometů ASTROS II pochází z Brazílie. Kromě toho je zavedeno okolo 50 tažených děl ráží 105, 155 a 203 mm a přes 430 minometů (z toho cca polovina samohybných) ráží 81, 107 a 120 mm. Saúdové vlastní také přes 2200 systémů protitankových raket, z nichž je okolo 290 samohybných (se střelami TOW-2 a HOT), a k tomu 450 bezzákluzových zbraní, které kromě známých zbraní Carl Gustaf zahrnují též kanony ráží 90 a 106 mm. Protivzdušná obrana vojsk vlastní samohybné komplety Crotale a kolem tisíce přenosných raket Redeye a Stinger. Pokud jde o helikoptéry, ty čítají tucet bitevních AH-64 Apache, okolo dvaceti lehkých Bell 407CS a AS365N Dauphin a šest desítek středních dopravních strojů, které představují rozmanité verze slavného typu Black Hawk (a to S-70A-1, UH-60A a UH-60L).

Největší arabské vzdušné síly
Saúdské letectvo představuje zdaleka nejsilnější arabské vzdušné síly, o čemž svědčí třeba jen fakt, že vlastní přes 260 nadzvukových bojových letounů. Konkrétně jde o osm desítek F-15C a F-15D, asi sedmdesát F-15S, stejný počet typu Tornado IDS a tři desítky evropských letadel Eurofighter Typhoon, jichž má být dodáno celkově 72. Vedle toho Saúdové začali odebírat 84 nových stíhaček F-15SA Saudi Advanced Eagle a objednali velký „balík“ letecké výzbroje, ve kterém figurují i dálkové protizemní zbraně Storm Shadow, SLAM-ER a JSOW. Výcvik dnes zajišťuje asi stovka letounů Hawk Mk 65, Pilatus PC-9 a MFI-17 Mushshak, avšak ty všechny by měla vystřídat stovka nových cvičných letadel (mj. Hawk AJT či Pilatus PC-21), která jsou dodávána od loňského roku. Saúdské letectvo disponuje také pěti radiolokačními letadly E-3A Sentry typu AWACS (dalších osm bylo přestavěno na průzkumné RE-3A a tankery KE-3A) a hodlá k nim přidat menší radiolokační stroje Saab 340. Pro dopravu a vzdušné tankování dnes primárně slouží asi čtyřicet slavných letounů Hercules, vesměs ve standardu C-130H, ale bylo objednáno i šest velkých tankovacích letounů A330-200 MRTT (tři již slouží) a zatím 25 kusů C-130J Super Hercules, ale jejich počet by se nakonec mohl dostat až na sedmdesát. Z dalších kategorií letecké techniky je třeba uvést vrtulníky, kterých má saúdské letectvo celkově asi 45 kusů; konkrétně jde o typy Bell 212, Bell 412 a AS 532 Cougar a všechny slouží převážně pro pátrací a záchranné mise (CSAR). Speciální jednotku tvoří tzv. Královská letka, která používá (jak lze asi odhadovat) asi třicet luxusních letounů a vrtulníků pro přepravu nejvyššího vedení země. Samostatným druhem ozbrojených sil je protivzdušná obrana státu, do jejíž výzbroje se řadí zejména tažené raketové komplety Patriot PAC-2 (ty dovedou zajistit také protiraketovou obranu) a I-HAWK a mobilní komplexy Crotale, Shahine a Avenger. Dále má okolo tisícovky přenosných raket Redeye a Mistral a zhruba tisíc protiletadlových kanonů, a to 20mm Vulcan, 30mm AMX-30SA, 35mm Oerlikon a 40mm Bofors L/70.

Expanze královského loďstva
Největší hladinové bojové lodě saúdského námořnictva tvoří tři fregaty třídy Al Riyadh, verze známé francouzské třídy obtížně zjistitelných plavidel La Fayette. Do jejich výzbroje patří mj. špičkové protilodní střely Exocet MM40, protivzdušné střely Aster 15 a 76mm kanon. Dále se pod saúdskou vlajkou plaví čtyři fregaty třídy Al Madinah, jež také pocházejí z Francie a mají základ ve standardním designu F2000. Na palubě mají protilodní rakety Otomat, protivzdušné střely Crotale a 100mm kanon. Američané dodali v 80. letech čtveřici korvet třídy Badr, jež se mohou chlubit protilodními střelami Harpoon a arzenálem hlavňových zbraní včetně děla ráže 76 mm, a devět velkých člunů Al Siddiq, jež mají podobnou výzbroj. Kromě toho má saúdské loďstvo přes pět desítek menších člunů, sedm minolovek, osm výsadkových plavidel (celková dopravní kapacita všech cca 800 vojáků) a sedmnáct logistických a podpůrných plavidel. Běží několik plánů na nákup dalších velkých hladinových lodí, hovoří se mj. o torpédoborcích třídy Arleigh Burke nebo o nových amerických fregatách Freedom LCS. Saúdská Arábie však chce svoje námořnictvo rozšířit i o podmořskou flotilu a oznámila zájem o nejméně pět německých dieselelektrických ponorek Typ 209; v budoucnosti by však celkový počet saúdských ponorek mohl dosáhnout až třiceti. Součástí saúdského námořnictva jsou rovněž námořní vrtulníky, jež operují z palub fregat a korvet (konkrétně 34 strojů AS 365, AS 565 a Bell 406CS), ale kromě nich i větší helikoptéry AS 332 se střelami Exocet AM39. Další složkou je námořní pěchota o síle okolo 3000 mužů se 140 obojživelnými obrněnci BMR-600P. A lze zmínit i polovojenské síly, a to Pobřežní stráž, která má zhruba 4500 mužů, 26 velkých lodí a přes sto malých člunů, a konečně Pohraniční stráž disponující asi 10 500 muži.

Zbraně k odstrašování Íránu
Ale aby byl soupis saúdských vojenských kapacit kompletní, zbývá popsat ještě nejzáhadnější položku, a to balistické rakety středního doletu. Na konci 80. let zakoupila Saúdská Arábie od Číny několik odpalovacích zařízení (uvádí se 9 až 15) pro rakety DF-3A a několik desítek (od 30 do 120) samotných raket, jež mají standardní dostřel okolo 2500 km, ačkoli se soudí, že při použití menší hlavice (ta normální váží 2150 kg) by mohl činit možná až 4000 km. Střely byly umístěny na několika základnách v saúdské poušti a přísně utajovány, ovšem v dubnu 2014 se poprvé objevily na veřejnosti. K tomu ale pravděpodobně došlo i proto, že v té době již mohla být ve službě náhrada, o jejímž pořízení se ostatně spekulovalo již řadu let, a to novější čínské rakety středního doletu DF-21. V září 2014 přiznal saúdský generál ve výslužbě Anwar Eshqi, že jeho země skutečně zakoupila tyto zbraně, které mají max. dolet kolem 2700 km. Nejsou to ale jen samotné rakety, co vyvolává znepokojení, jelikož se řadu let mluví o tom, že by mohly být osazeny jadernými hlavicemi. Číňané je sice prodali jen v konvenční podobě, avšak velice úzké vztahy Saúdské Arábie s Pákistánem (jehož nukleární program byl sponzorován zejména právě z Rijádu) nabízejí možnost, že by si pouštní monarchie mohla jaderné zbraně jednoduše koupit. Obě země to samozřejmě popírají, průběžně však přicházejí zprávy o tom, že atomové ambice Íránu vnímá Saúdská Arábie tak vážně, že již podepsala s Pákistánem i tajnou dohodu, dle které by Saúdská Arábie pro své střely měla obdržet pákistánské jaderné hlavice, kdyby se Írán stal jadernou mocností. Ostatně je to právě Írán, proti němuž jsou dnes saúdské balistické rakety jako odstrašující prostředek namířeny. Získání jaderných zbraní je pro Saúdskou Arábii jistě velmi lákavé, protože by značně posílilo její profilaci do role „ochránce islámu“, lze však soudit, že by tento krok přiměl k nukleárnímu zbrojení další země, takže k bezpečnost regionu Středního Východu by zřejmě příliš pozitivně nepřispěl.

Lukáš Visingr

Hlavní zdroje:
Kolektiv: The Military Balance 2014, New York 2014
Jane’s Defence Weekly, DefenseNews.com, Wikipedia.org

Fotografie: Marek Vanžura, SPA, USAF, archiv autora

Národní garda Saúdské Arábie
Kromě řadových ozbrojených sil, jež podléhají ministerstvu obrany, existuje v království ještě tzv. Národní garda, zvláštní síla řízená samostatným resortem a podléhající přímo králi. Jedná se v podstatě o nástupce kmenových milicí Ikhwan, jimiž se kdysi obklopil král Abdulazíz ibn Saúd, zakladatel státu. V současnosti jde o síly, které mají chránit zejména královskou rodinu, státní zřízení země (zvláště proti různým pokusům o převrat), strategický průmysl (tj. zejména důležité ropné instalace) a svatá místa islámu, tj. Mekku a Medinu. Specifické je rovněž jejich složení, protože členové jsou rekrutováni vesměs z kmenů spřízněných s rodem al-Saúd, čímž se vlastně využívá příbuzenských vazeb ve prospěch loajality. Část příslušníků Národní gardy však tvoří cizinci (nejvíce Pákistánci), byť vybavení saúdským občanstvím, takže se formálně nejedná o žoldnéře. Struktura Národní gardy v současnosti čítá přibližně třináct brigád lehké a mechanizované pěchoty a elitních bezpečnostních sil. Tomu odpovídá též jejich výzbroj, v níž tvoří základní typ osmikolový obrněnec LAV (čili Piranha II) v řadě variant a celkovém počtu přes 1300 kusů. Dále se užívají obrněnce Cadillac V-150 Commando, kdežto o dělostřeleckou podporu se starají především 155mm samohybné houfnice CAESAR (116 exemplářů) a různá tažená děla ráže 105 a 155 mm a minomety ráže 81 a 120 mm. Garda vlastní též 160 tažených protiletadlových kanonů a množství protitankových raket.

Ozbrojené síly Království Saúdské Arábie
Celkem v aktivní službě
224 500
Pozemní armáda
V aktivní službě
75 000
Hlavní bojové tanky
600
Pěchotní obrněná vozidla
2200
Těžké dělostřelectvo
771
Protitankové rakety
2240
Protivzdušné systémy
1000
Bitevní vrtulníky
12
Ostatní vrtulníky
79
Vzdušné síly
V aktivní službě
20 000
Nadzvukové bojové letouny
267
Podzvukové cvičné letouny
100
Dopravní a další letouny
106
Vrtulníky
45
Protivzdušná obrana
V aktivní službě
16 000
Hlavňové systémy
1070
Raketové systémy
1805
Námořní síly
V aktivní službě
13 500
Velké hladinové bojové lodě
7
Hlídkové a pobřežní lodě
69
Výsadkové a pomocné lodě
32
Námořní vrtulníky
46
Národní garda
V aktivní službě
100 000
Obrněná bojová vozidla
1670
Dělostřelecké systémy
340
Protivzdušné systémy
160

Publikace: Extra Válka – Zbraně 10/2015

