Tajemný raketový arzenál Saúdské Arábie

Mezi nejméně známé, ale současně nejzajímavější zbraně v oblasti Středního Východu se řadí rakety středního doletu čínské výroby, které vlastní Saúdská Arábie. Odborníci si už dvacet let lámou hlavu nad tím, k čemu islámské království takové střely vlastně potřebuje. A v poslední době se k těmto úvahám přidávají obavy, že by Saúdská Arábie mohla podlehnout pokušení a pro své raketové zbraně si pořídit nukleární hlavice.

Saúdská Arábie může být výstižně charakterizována jako „kontroverzní“. Patří mezi spojence USA a čile obchoduje se státy Západu, avšak zároveň je zdrojem islámského wahhábistického extremismu a terorismu. Snaží se udržovat co nejvíce z tradic sunnitského islámu a zároveň se snaží o technickou modernizaci. Vlastní největší potvrzené zásoby ropy na světě, avšak reálný stav ekonomiky a společnosti není právě uspokojivý. Saúdské vojenské síly nakupují moderní americkou i západoevropskou techniku, ovšem i před USA si žárlivě střeží svou nejzáhadnější výzbroj: Několik desítek balistických raket středního dosahu DF-3A, jež dodala komunistická Čína a které jsou namířeny… na co vlastně?

Znepokojivé zprávy
Na počátku roku 1988 získaly americké a izraelské zpravodajské služby překvapivé a závažné informace: Saúdská Arábie vyjednávala s Čínskou lidovou republikou o pořízení balistických raket schopných dopravit nukleární hlavice na vzdálenost minimálně 2500 km. USA ani Izrael příliš nechápaly, proč pragmatická a umírněná Saúdská Arábie usiluje o takové zbraně, ovšem zejména židovský stát je pokládal za jasnou hrozbu. Při jednáních s Američany padly dokonce vážné výhrůžky preventivním zničením saúdských raket; po náletu na irácký nukleární reaktor Ossirak málokdo pochyboval, že by Izrael tuto hrozbu splnil. Zpravodajské služby se horečně snažily dozvědět více o saúdských střelách, kdežto diplomaté se pokoušeli odvracet ozbrojený konflikt mezi dvěma spojenci USA. Židovský stát nakonec ustoupil, a ačkoliv se na balistické rakety středního doletu v konzervativní arabské monarchii stále dívá s podezřením, alespoň se nerozhodl je ničit. Čínsko-saúdský obchod byl podepsán a pravděpodobně v červnu roku 1990 dorazily do Saúdské Arábie první rakety DF-3A. A s nimi přijeli rovněž čínští důstojníci, kteří podle většiny zdrojů dodnes tvoří část obsluhy. Část hodnoty kontraktu byla splacena klasicky v dolarech a zbytek prostřednictvím dodávek saúdské ropy do ČLR.

Raketa s novým palivem
Balistická střela DF-3A je modernizovanou variantou typu DF-3 (americký kód CSS-2), který Čína vyvíjela asi od roku 1964. První pokusné odpálení proběhlo 26. prosince 1966 a o pět let později vstoupila nová střela do výzbroje. Celkově se hodně podobá sovětské raketě R-12, ale pravděpodobně nejde o úplnou kopii, ačkoli některé prvky konstrukce mohly být okopírovány díky aktivitám čínských tajných služeb. DF-3 je jednostupňová zbraň, která se od předchozích čínských balistických střel podstatně liší použitým palivem a okysličovadlem. Starší typy totiž používaly kerosin a kapalný kyslík, jejichž čerpání do nádrží samozřejmě velice prodlužovalo čas přípravy na odpálení. Naopak motor DF-3 spaluje asymetrický dimetylhydrazin, pro jehož okysličování slouží směs kyseliny dusičné a oxidu dusičitého (tzv. AK-27), takže čas přípravy ke startu klesl přibližně na dvě hodiny. Raketa vzlétá z rampy tažené nákladním automobilem, má inerciální navádění a dopraví oddělitelné návratové těleso s jadernou hlavicí o ekvivalentu 2,5 megatuny na vzdálenost zhruba 2500 km. Přesnost dopadu není lepší než 2000 m, západní prameny uvádějí spíše 4000 m. Čína zhotovila cca 200 až 300 kusů; v těchto číslech jsou však započteny i modernizované DF-3A, jež vstoupily do služby někdy v 80. letech. Jejich dolet se prodloužil na 4000 km, kruhová odchylka poklesla na cca 1000 m. Saúdská Arábie se koncem 80. let rozhodla právě pro tyto střely, ale pouze s dvoutunovými konvenčními hlavicemi, které Čína nejspíše vytvořila speciálně pro tohoto zákazníka. (O čínských balistických střelách série Dong Feng se více dočtete v ATM 11/2008.)

Dvě tajuplné základny
Různé prameny se dosti liší v udávaných počtech raket a odpalovacích zařízení, které Saúdská Arábie koupila. Údaje o raketách se pohybují od 30 do 120 kusů (nejčastěji se hovoří o cca 60 střelách) a počet odpalovacích ramp je uváděn mezi 9 a 15 exempláři (zpravidla se tvrdí, že je jich 12). Jisté je, že střely jsou umístěny na dvou základnách, jež byly speciálně pro tento účel zbudovány v poušti jižně až jihozápadně od Rijádu. První z nich se nachází zhruba 450 km od města a nazývá Al-Sulajjil (v anglickém přepisu arabštiny Al-Sulayyil), což je původně jméno nedalekého města. Druhá základna leží asi 90 km od hlavního města a označuje se Al-Džoffer (resp. Al-Joffer). Družicové snímky ukazují téměř shodné uspořádání obou komplexů, z nichž každý zahrnuje administrativní a servisní budovy a „raketovou pevnost“, tedy dvojici nejspíše železobetonových úkrytů, v nichž se nacházejí odpalovací zařízení s raketami. Na území obou základen je hustá síť silnic s několika betonovými plochami, jež mají nepochybně sloužit jako místa pro start. Kromě těchto dvou lokalit se do souvislosti se saúdskými raketami dávají ještě další dvě, a to komplex nadzemních i podzemních bunkrů Rawdah zhruba 280 km západně od báze Al-Sulajjil (i tam lze rozeznat plochy patrně pro odpalování střel) a bezejmenná „západní základna“ ležící v poušti na severozápadě země.

Proč balistické rakety?
Saúdská Arábie nikdy neposkytla žádný oficiální a věrohodný důvod, proč vůbec zatoužila po balistických raketách středního doletu, takže jsme odkázáni na výsledky analýz expertů, popř. „expertů“. Patrně se ale nejednalo o jedinou příčinu, nýbrž o součet více faktorů. Nejčastěji se uvádí napjatý vztah Saúdské Arábie s Íránem, který je nejen odrazem konfliktu sunnitů a šíitů uvnitř islámu, ale do určité míry také projevem sporu Arabů a Peršanů. Není už příliš známým faktem, že za irácko-íránské války, ve které Saúdská Arábie významně podporovala Irák, bylo zaznamenáno několik íránských pokusů o útoky na saúdská ropná pole pomocí letadel či raket Scud. Jak známo, dnes už Írán vlastní nespolehlivé, ale přesto nějak fungující rakety středního doletu, jejichž protiváhou by saúdské DF-3A teoreticky mohly být. Vzhledem k uvedené malé přesnosti lze odhadovat, že jsou namířeny na íránská města. Maximální dosah střely činí 4000 km, což ale patrně vyžaduje zmenšení hlavice a nejspíše také snižuje přesnost zásahu; typický dolet představuje asi 2800 km, což bez problémů pokrývá nejen celý Střední Východ, ale také severovýchodní Afriku, část Balkánu, Turecko, Kavkaz, část Střední Asie a západ Indie. A při nejvyšším doletu 4000 km by saúdské DF-3A dokázaly udeřit na značnou část Evropy (včetně Česka), většinu Afriky a v neposlední řadě celé území Indie.

Královo vojenské město
Teoretickým cílem mohl být i Irák pod vládou Saddáma Husajna, jenž během operace Pouštní bouře vystřelil 48 raket Scud na cíle v Saúdské Arábii. Pouštní monarchie však neodpověděla. V rozhovoru „Saudis withheld missiles to spare civilians“, jenž byl 28. června 1991 zveřejněn v novinách The Washington Times, řekl princ Bandar bin Sultan, že král Fahd odmítl vystřelit rakety DF-3A proti Iráku, a to především kvůli jejich nízké přesnosti. Princ uvedl, že Saúdská Arábie přece nevedla válku proti iráckým civilistům, nýbrž proti vládě Saddáma Husajna. Ale možná tu stojí za zmínku, o čem 25. května 1991 informoval prestižní časopis Jane’s Defence Weekly: Rozsáhlá vojenská základna Medinat Al-Malek Khaled Al-Askariyah, jež se nachází cca 60 km jižně od Hafar Al-Batin a která se zpravidla označuje King Khaled Military City či The Emerald City, podle Jane’s zahrnuje též podzemní odpalovací zařízení pro jaderné rakety a k nim patřící podzemní řídicí stanoviště… Vtip je v tom, že tato základna v severovýchodní části Saúdské Arábie byla v 80. letech vyprojektována a zbudována Středovýchodní divizí US Army Corps of Engineers, a to jako skutečné „vojenské město“ pro několik sborů amerických a saúdských vojáků s celkovým počtem obyvatelů pravděpodobně až 65 000. A právě na tento cíl v roce 1991 směřovala významná část iráckých raket Scud; většinu však zneškodnily střely MIM-104 Patriot, které „vojenské město“ chrání.

Další cíle: Izrael a Jemen
Mezi možnými cíli saúdských DF-3A se uvádí i Izrael, ale obvykle chybí upřesnění, co a proč by měla Saúdská Arábie v židovském státě svými střelami vlastně ničit. Navíc se dá očekávat, že moderní izraelské protiraketové systémy Arrow by si se zastaralými střelami DF-3A mohly nejspíše snadno poradit. Hypotetickou metodou k překonání izraelské protiraketové obrany by snad mělo být vypuštění saúdských střel po nízké dráze („depressed-angle launch mode“), což by sice znamenalo pokles maximálního dosahu na zhruba 1550 km, ale přece jen by se zvýšila šance na úspěšný průnik. Občas se spekuluje o tom, že ona bezejmenná „západní základna“ se původně budovala právě kvůli případnému použití raket proti židovskému státu. Jako poslední potencionální cíl bývá uváděn neklidný jižní soused Saúdské Arábie, a to Jemen. Vztahy obou zemí jsou skutečně dlouhodobě značně napjaté, a to zejména kvůli stálému překračování dosti vágně stanovených hranic. Saúdská Arábie tak často obviňuje svého souseda z narušování své teritoriální integrity a došlo i k několika přestřelkám. Navíc je známo, že Jemen má jistý počet střel Scud. Kromě konkrétních zemí může určitou roli hrát i prestiž, resp. pozice „první země“ islámského (popř. arabského) světa, do níž se Saúdská Arábie mnohdy profiluje. Zbraně plnící tuto roli však obvykle bývají tématem propagandy a „předvádění“ (jako íránské či pákistánské rakety), zatímco Saúdové kolem svých balistických střel udržují oponu tajemství, což svědčí o tom, že jde přece jen spíše o odstrašující prostředky.

Hledá se náhrada
Z ryze technického hlediska je však možné říci, že střela DF-3 byla zastaralá už v době, kdy ji Číňané zařazovali do výzbroje, a dnes už naprosto jednoznačně tvoří technologickou i morální starožitnost. Dokonce i Čína už tyto rakety vyřazuje a nahrazuje je daleko modernějším typem DF-21. Různé jeho verze mají dosah mezi 1800 a 3000 km, mohou nést vícenásobné hlavice a přesnost zásahu se pohybuje ve stovkách metrů. Díky tuhému palivu nepřesahuje čas přípravy 20 minut. Už několik let se průběžně spekuluje o rozhovorech mezi Čínou a Saúdskou Arábií, které by měly vyústit v nahrazení DF-3A právě raketami DF-21. Je však nutno dodat, že Čínu dnes váže dohoda MTCR (Missile Technology Control Regime), která zakazuje export nosičů s dostřelem nad 300 km, takže Saúdové by se museli spokojit s raketami s dosahem podstatně kratším, než jaký mají jejich stávající zbraně. V této souvislosti se také objevily informace, že Saúdská Arábie jeví zájem i o ruské operačně-taktické rakety Iskander, které dnes reprezentují patrně nejlepší typ své kategorie na světě. Ale existuje ještě jedna kontroverzní země, která by mohla Saúdské Arábii poskytnout nejen nové balistické rakety středního doletu (neboť MTCR nepodepsala), ale možná dokonce i nukleární hlavice.

Vše pro islámskou Bombu
Touto zemí je Pákistán, který se Saúdskou Arábií pojí dlouhá a plodná spolupráce, a to včetně vojenských otázek. Např. je známo, že v letech 1979-1987 fungoval v Saúdské Arábii nevelký kontingent elitních pákistánských vojáků, kteří tam strážili svatá místa islámu a členy saúdské královské rodiny. Řada zdrojů uvádí, že Saúdská Arábie v 80. letech poskytla velkou finanční podporu nejen pákistánskému, ale také iráckému jadernému programu (saúdští vědci dokonce působili v iráckých jaderných výzkumných centrech). Saúdský diplomat Muhammad Chilewi dokonce tvrdí, že od roku 1975 existoval na saúdské základě Al-Chari vlastní program vývoje atomové zbraně, který však nedosáhl žádného úspěchu. A proč to všechno? Saúdská Arábie se jednoduše snažila všemi silami přispět k tomu, aby se zrodila „islámská Bomba“. Po skončení iráckého jaderného programu se soustředila na Pákistán, jenž roku 1998 provedl první jaderný výbuch. Zejména díky čínské a severokorejské pomoci vyvinul Pákistán také rozsáhlý arzenál balistických střel řady Hatf včetně zbraní středního doletu a podle řady odborníků dnes (spolu s KLDR) představuje z hlediska šíření nukleárních či raketových technologií asi nejrizikovější stát (více v ATM 10/2008). Pákistánský vědec Abdul Chadír Chán zřejmě předával informace o jaderném programu i Saúdské Arábii. Nakolik je tedy pravděpodobné, že pouštní monarchie je (nebo brzy bude) vojenskou atomovou mocností?

Spekulace v médiích
Průběžně se objevují informace o jakýchsi rozhovorech či smlouvách mezi Saúdskou Arábií a Pákistánem, jež mají zahrnovat rakety středního dosahu Ghauri (a)nebo jaderné nálože pro ně, popř. pro stávající DF-3A. Tak např. v roce 2003 informoval americký tisk (odvolávající se na „vysoké pákistánské představitele“) o smlouvě, jež zajistí Saúdské Arábii vojenskou nukleární technologii a Pákistánu levnou ropu. V březnu 2006 byly zase zveřejněny informace o tom, že na základně Al-Sulajjil se již nacházejí pákistánské střely Ghauri (neboli kopie severokorejské rakety středního dosahu Nodong-1). Další zprávy se zmiňují o možnosti, že Pákistán poskytne Saúdské Arábii nukleární hlavice pro DF-3A výměnou za to, že se království stane čímsi jako „strategickou zálohou“ pro případ války s Indií; nejvyšší stupeň této spekulace počítá s tím, že i Čína prodala Saúdské Arábii střely právě kvůli snaze uskutečnit jakési „raketové a nukleární obklíčení“ Indie. Avšak vzhledem k úrovni indických balistických raket (více v ATM 9/2008) by zneškodnění několika saúdských základen patrně pro Indii nepředstavovalo velký problém. Jako základ těchto spekulací lze uvést nepochybný fakt, že saúdský korunní princ (a současně ministr obrany) Sultan bin Abd al-Aziz al-Saúd při své návštěvě Pákistánu v roce 1999 zavítal i do jaderného výzkumného zařízení a byl přítomen u odpálení střely Ghauri. Žádný konkrétní obchod tohoto druhu se však zatím zjevně neuskutečnil.

Dva faktory proliferace
Navzdory spekulacím v médiích jednoduše neexistuje vážný důkaz pro tvrzení, že by Saúdská Arábie vlastnila zbraně hromadného ničení. 28. dubna 1988 král Fahd v interview pro list The New York Times vyloučil, že by rakety mohly dostat i nekonvenční hlavice nebo že by mohly být nasazeny jako zbraně pro první úder. Dle Kongresové rešeršní služby obdržela Reaganova vláda ujištění, že střely neponesou jaderné ani chemické náplně. Saúdská Arábie uklidnila své spojence navíc tím, že v dubnu 1988 podepsala Smlouvu o nešíření nukleárních zbraní (NPT). A dnes patří mezi hlavní propagátory „bezjaderného Středního Východu“, což je pochopitelně iniciativa namířená hlavně proti Izraeli, který je v této oblasti stále jedinou jadernou mocností. Saúdská Arábie tedy v současnosti nukleární zbraně nemá, ale je nutno uvést určité specifické faktory, které by teoreticky mohly tento stav změnit. Prvním by mohlo být úspěšné zakončení vývoje atomové zbraně v Íránu, což by pro Saúdskou Arábii znamenalo velice vážný problém, a druhým by byla nějaká hluboká krize ve vztazích s USA, které jsou už řadu let nejdůležitější bezpečnostní garant království. Po 11. září 2001 však vřelé americko-saúdské vztahy poněkud ochladly a vznikla silná proti-saúdská lobby, jež označuje Saúdskou Arábii za nepřátelský stát a požaduje změnu režimu. (Význam saúdské ropy pro USA by neměl být přeceňován, protože Američané ve skutečnosti na ropě ze Středního Východu zdaleka nejsou životně závislí; z celé oblasti pochází jen asi 16 % americké spotřeby.)

Zbrojit, nebo odzbrojit?
Američtí analytici se shodují, že současná bezpečnostní situace Saúdské Arábie, přestože jistě není optimální, neposkytuje důvody pro získání jaderné zbraně. To by připadalo v úvahu snad jenom v případě kombinace obou zmíněných rizikových faktorů, tj. za situace, že by Saúdská Arábie měla čelit jaderně vyzbrojenému Íránu a postrádala by silnou vojenskou ochranu USA. Do určité míry jde tedy o obdobu Japonska, Jižní Koreje či Tchaj-wanu, tj. zemí, jež sice mají vojensky silné sousedy s atomovými zbraněmi (Čínu a KLDR), avšak ochrana od USA je pro ně spolehlivějším řešením než vlastní jaderné zbrojení. Pokud by se Saúdská Arábie přece jen rozhodla pro získání atomové hlavice, takřka jistě by si ji musela koupit (zřejmě od Pákistánu, který, jak známo, NPT nepodepsal), jelikož výroba „domácí“ jaderné nálože v Saúdské Arábii je dnes prakticky vyloučena. Ale prodej atomové zbraně by znamenal mimořádně nebezpečný precedens a dá se předpokládat, že by mohl lehce odstartovat závody v jaderném a raketovém zbrojení, což zejména výbušný region Středního Východu rozhodně nepotřebuje. Vždyť USA a Rusko nyní usilují o další výrazné snížení nukleárních arzenálů a vůbec poprvé chtějí do své snahy zapojit také ostatní vlastníky těchto hrozivých zbraní. Snad se balistické rakety Saúdské Arábie i možné nukleární ambice islámského království brzy přesunou do archivu kuriozit, jež se budou hodit pouze jako téma pro rubriku Historie.
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TTD čínských balistických raket

DF-3A
DF-3
Délka těla
24 m
21,3 m
Průměr těla
2,25 m
2,25 m
Startovní hmotnost
64 tun
64 tun
Hmotnost hlavice
2150 kg
2150 kg
Max. dostřel
4000 km
2500 km
Kruhová odchylka
1000 m
2000 m
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