Singapur:
Nejmenší vojenská velmoc

Singapur je malý městský stát, ale přesto udržuje ozbrojené síly na mimořádně vysoké úrovni. V současné době navíc probíhá jejich transformace, po níž by měly být schopny čelit hrozbám 21. století. Nárůst vojenských kapacit Singapuru by se však mohl stát počátkem nových závodů ve zbrojení.

Singapur se rozhodně nenachází v záviděníhodné situaci, neboť jako nejmenší stát oblasti jihovýchodní Asie se musí potýkat s velkým množstvím nebezpečí. Už dlouhé roky trvá jeho ekonomické a politické soupeření s jeho většími sousedy, především Malajsií (více v ATM 12/2003). Ke stabilitě nepřispívá ani přetrvávající rivalita mezi Malajsií a Indonésií a rovněž pokračující expanze vlivu Čínské lidové republiky.
Ale nejsou to jen rozpory mezi státy, které přiměly Singapur, aby vybudoval tak kvalitní ozbrojené síly. V jihovýchodní Asii stále narůstá vliv islámských radikálů, z nichž mnozí mají vazby na teroristickou skupinu Džamá Islamíja (ATM 1/2004). Není pochyb o tom, že jako významný spojenec USA a dlouholetý partner Izraele se Singapur nachází mezi potenciálními cíli teroristů; navíc plně podpořil svržení režimu Saddáma Husajna a vyslal do Iráku kontingent 160 vojáků. Kromě terorismu jsou trvalými hrozbami pěstování a distribuce drog, pašeráctví a pirátství.

Jedovatý krab
Tato široká škála možných nebezpečí způsobila, že Singapur udržuje univerzální, mobilní a vysoce účinné ozbrojené síly. Stejně jako jiné vyspělé země nesází na početní převahu, ale spíše na pokročilé technologie. Silná ekonomika mu umožnila vybudovat nepříliš rozsáhlý, ale efektivní a vývojově pokročilý obranný průmysl, sdružený pod hlavičkou firmy Singapore Technologies Kinetics (součást průmyslové korporace Singapore Technologies Engineering). Místo na světovém trhu si získal zejména výborným poměrem výkonu a ceny; jako příklad lze jmenovat pěchotní granátomet CIS 40GL, jenž tvoří výbavu i českých elitních jednotek (více v ATM 3/2004).
Velice příznivě je hodnocena i organizace, výcvik a bojová připravenost singapurských vojsk. Singapur se pravidelně účastní vojenských cvičení se svými spojenci, zejména USA, Velkou Británií a Austrálií. Může se také pochlubit vynikající morálkou vojáků, což je ostatně pro malé a „ohrožené“ země typické (stačí vzpomenout na Švýcarsko nebo Tchaj‑wan). S morálkou souvisí i obranná strategie Singapuru, známá jako „poison shrimp“ (jedovatý krab). Vychází z teze, že singapurské jednotky zřejmě případného agresora nedokáží samy porazit, ale přinutí jej zaplatit za napadení země velmi vysokou cenu a zadrží jej tak dlouho, než dorazí záchrana v podobě americké či britské armády.
Probíhající reforma ozbrojených sil však znamená částečný odklon od této strategie. Přímý útok jiné země na Singapur je krajně nepravděpodobný, takže se všechny tři složky ozbrojených sil zaměřují na potlačení jiných nebezpečí v regionu. Mnohé prováděné změny se shodují se změnami v americké armádě, což napovídá, že i Singapur přikládá velkou prioritu boji s terorismem. Na druhém místě jsou pak specifické problémy jihovýchodní Asie, tedy drogy, pašování a pirátství.
Singapurské ozbrojené síly se dělí na pozemní, letecké a námořní. Dohromady čítají přes 50 000 mužů v aktivní službě, k nimž je třeba připočíst 250 000 záložníků a 100 000 mužů domobrany. Vojenská služba je povinná a její délka se podle zařazení a hodnosti pohybuje od 24 do 30 měsíců. Ministerstvo obrany má k dispozici roční rozpočet ve výši přes 8 miliard dolarů, což odpovídá 6 % HDP.

Armáda sází na domácí techniku
Kvůli vlastnostem terénu nepoužívá pozemní armáda hlavní bojové tanky, ale spoléhá na pohyblivost lehkých tanků (více v minulém ATM). Hlavní obrněnou útočnou silou je proto asi 350 francouzských AMX‑13 SM1, které byly v Singapuru modernizovány (mají mj. americký dieselový motor a nový systém zavěšení kol). V roli tanků dále slouží i francouzská kolová vozidla AMX‑10 PAC‑90 s 90mm kanony. Perspektivě se uvažuje o náhradě AMX‑13 některým novějším typem lehkého tanku.
Operace pěších jednotek podporuje řada typů obrněných transportérů a bojových vozidel pěchoty. Nejvýznamnější jsou francouzské kolové transportéry AMX‑10, pásové Ultra (místní modifikace amerického M113) a právě zaváděná pásová vozidla Bionix domácí výroby. Existují bojová vozidla pěchoty Bionix 25 (25mm kanon) a Bionix 40/50 (40mm granátomet a 12,7mm kulomet), dále vyprošťovací Bionix ARV a mostní Bionix AVLB. Varianta Bionix ICV s dálkově řízeným 12,7mm kulometem se neúspěšně účastnila konkurzu na obrněné vozidlo pro střední brigády americké armády (ATM 3/2003).
Dělostřelectvo postupně vyřazuje starší typy děl a zavádí dvě nové 155mm zbraně domácí výroby. Předně je to tažená kanonová houfnice FH2000, což je první do služby zařazené polní dělo s hlavní délky 52 ráží (hlavňovému dělostřelectvu byl věnován článek v ATM 3/2004). Některými prvky se podobná proslulému jihoafrickému typu G5 a údajně nejde o podobnost náhodnou. Druhým typem je samohybná houfnice Primus na pásovém podvozku Bionix. Je pravděpodobné, že do výzbroje vstoupí i originálně řešená lehká kolová samohybná houfnice LWSPH (více o ní se dočtete na jiném místě tohoto čísla).
Další zajímavou zbraní singapurské výroby je 120mm minomet SRAMS (Super Rapid Advanced Mortar System). Pokud je známo, jako první ze všech minometů této kategorie na světě má zpětný ráz nižší než 20 tun, což umožňuje jeho montáž do lehčích vozidel. Dále se vyznačuje patentovanou konstrukcí závěru, nízkou hmotností (1200 kg) a vysokou rychlostí palby (18 ran/min.). Firma Singapore Technologies Kinetics rovněž licenčně vyrábí izraelské protitankové střely Spike, které jsou nyní pokládány za nejlepší na světě.

Prioritu má projekt Delta
Také námořnictvo Singapuru se dá popsat jako „lehké“. V úzkých průlivech mezi ostrovy by totiž velká plavidla měla značně omezené manévrovací schopnosti a nemohla by účinně zasahovat proti rychlým člunům teroristů, pirátů a pašeráků. Z bojových lodí má největší výtlak šestice raketových korvet třídy Victory, jejichž výzbroj tvoří protilodní střely Harpoon a izraelské protiletadlové rakety Barak. Za nimi následuje dvanáct pobřežních hlídkových a protiponorkových člunů třídy Fearless a šest třídy Sea Wolf (všechny nesou izraelské protilodní rakety Gabriel).
Singapurské loďstvo se nyní soustřeďuje na tzv. projekt Delta, jak se označuje pořízení šesti špičkových fregat třídy Formidable francouzské konstrukce. První byla na vodu spuštěna letos v březnu a bude dokončena ve Francii, ale zbývajících pět postaví loděnice Singapore Technologies Marine. Třída Formidable je odvozena od známé třídy La Fayette, patří tedy mezi obtížně zjistitelná plavidla. Do výbavy těchto lodí budou patřit špičkové radary Thales Herakles 3D a pokročilý elektro‑optický systém řízení palby. Ve výzbroji budou mít 76mm dělo Oto Melara, protivzdušné rakety Aster 15, protilodní střely Harpoon a dva palubní vrhače torpéd. První loď bude dodána v roce 2005, poslední o čtyři roky později.
Vůbec největšími hladinovými jednotkami Singapuru jsou čtyři vyloďovací plavidla třídy Endurance, která doplňuje přes třicet dalších obojživelných lodí. Singapur už obdržel dvě ze čtyř objednaných švédských ponorek třídy Sjöormen (další dorazí v průběhu tohoto roku). Jedná se o malá, ale moderně řešená plavidla, která jsou pro mělké vody Singapuru ideální.
Námořní letectvo zahrnuje pouze pět hlídkových letounů Fokker 50 Enforcer, které navíc formálně patří letectvu. V blízké budoucnosti bude pořízeno nejméně osm víceúčelových námořních vrtulníků určených pro operace z fregat třídy Formidable. Zřejmě se bude vybírat mezi typy Sikorsky S‑70 Seahawk, NH Industries NH90 a Eurocopter Cougar. Singapur také jeví velký zájem o dálkově ovládané podvodní prostředky (ROV).

Probíhá výcvik pilotů AH‑64D
Hlavní bojovou sílu letectva reprezentují letouny F‑16C/D Fighting Falcon Block 52 (více v minulém ATM). Celkem jich je 62, ale 18 z nich se nenachází v Singapuru, nýbrž slouží pro účely výcviku na letecké základně Luke v USA. Starší bojové a cvičně‑bojové letouny F‑5S/T Tiger II budou modernizovány tak, aby mohly sloužit nejméně do roku 2015, útočné stroje A‑4S, A‑4SU a TA‑4S Super Skyhawk jsou vyřazovány.
Jejich nástupci jsou jednak zmíněné F‑16, jednak to bude nový bojový letoun, který je v současné době vybírán. Půjde o těžký víceúčelový stíhací stroj schopný napadat pozemní i vzdušné cíle za jakýchkoli podmínek. V hře jsou typy Boeing F‑15T Strike Eagle, Dassault Rafale a Eurofighter Typhoon. (O podrobnostech tohoto konkurzu se můžete více dočíst v minulém ATM na straně 4.)
Podporu vzdušných operací zajišťují tankovací letouny KC‑135R Stratotanker a KC‑130 Hercules. Na verzi KC‑130B je zajímavé, že ji lze používat i jako klasické dopravní letadlo. Pro účely včasné výstrahy, vzdušné kontroly a elektronického průzkumu slouží čtyři E‑2C Hawkeye a jeden přestavěný C‑130. Singapur už však uvažuje o jejich nástupci, který by měl vstoupit do služby v roce 2015.
Singapurské letectvo provozuje šest eskader dopravních, víceúčelových a záchranných vrtulníků (část je rozmístěna na základnách v Austrálii a USA). Jedná se o typy UH‑1H Iroquois, CH‑47D Chinook, AS.550 Fennec a AS.332 Super Puma. Významné posílení schopností Singapuru znamená koupě dvaceti bitevních vrtulníků AH‑64D Longbow Apache (ATM 1/2004). Na osmi již předaných kusech se v USA cvičí posádky, zbývajících dvanáct bude dodáno v příštím roce. Je také známo, že Singapur vlastní izraelské bezpilotní letouny Searcher a podle posledních zpráv provádí testy bezpilotních bojových letounů.
Pod velení letectva spadá i veškerá protivzdušná obrana. Pro blízkou obranu armádních jednotek slouží lehké rakety RBS 70 na obrněných vozidlech V‑200, Mistral na automobilech Land Rover a přenosné ruské Igla (licenční výroba). Vzdušný prostor země pak chrání radary dlouhého dosahu FPS‑117, 35mm kanony a řízené střely Improved HAWK a Rapier. Počítá se s jejich nahrazením některým moderním systémem; v konkurzu se patrně střetne americký Patriot s ruským S‑300.

Nové závody ve zbrojení?
Probíhající reforma singapurských ozbrojených sil je rozvržena tak, aby skončila v roce 2010. Jelikož všechny její hlavní prvky už byly zveřejněny, analytici se nyní zabývají spíše tím, jak budou na nárůst vojenských kapacit Singapuru reagovat další země v regionu, především Malajsie, Indonésie a Čína. Tyto státy jsou pochopitelně nervózní ze skutečnosti, že jejich maličký soused (a hlavní partner USA v oblasti) nakupuje nejmodernější vojenskou techniku. Šíří se obava, že se začínají rozjíždět nové závody ve zbrojení.
Příkladem je nedávné pořízení špičkových ruských bojových strojů Su‑30MKM ze strany Malajsie, která tak reagovala na singapurskou objednávku stíhaček F‑16. Ale tento krok Singapuru byl nejspíše jen odpovědí na to, že Čína začala kupovat Su‑30 doslova ve velkém a dokonce dojednala jejich licenční výrobu (ATM 9/2003). A proč to Čína udělala? Protože Tchaj‑wan koupil americké F‑16. Jen těžko lze rozhodnout, kdo vlastně tento závod začal.
Co můžeme očekávat v budoucnu? V Singapuru vstoupilo do závěrečné fáze výběrové řízení na těžké stíhací letouny a je téměř jisté, že okolní státy na tento krok patřičně zareagují. Není příliš pravděpodobné, že by okamžitě nakoupily další bojové letouny, spíše se budou věnovat zdokonalení své protivzdušné obrany. Ale rovněž Singapur hodlá modernizovat své protiletadlové raketové jednotky a patří mezi zájemce o letoun F‑35 JSF (více v rubrice Téma v tomto čísle), což opět nezůstane bez odpovědi.
Otázkou je, do jaké míry jsou tyto „závody“ vyvolány skutečnou potřebou vylepšovat obranyschopnost zemí a nakolik se jedná o záležitost prestiže. Lze se oprávněně domnívat, že zejména Malajsie nakupuje moderní zbraně jen proto, aby ukázala, že se nenechá zahanbit od mnohem menšího Singapuru. Ovšem právě skutečnost, že Malajsie sahá k takovým krokům, svědčí o tom, že vojenská síla Singapuru jí trochu nahání strach.

Lukáš Visingr
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Singapur: Základní údaje
Singapur tvoří asi padesát menších ostrůvků a jeden velký ostrov, který je propojen s pevninou pomocí několika mostů. Singapur byl od roku 1819 britským obchodním územím a od roku 1946 měl status samostatné korunní kolonie. Úplnou nezávislost získal roku 1959. V roce 1963 se stal členem Malajské federace, ale za pouhé dva roky opět vystoupil, zejména kvůli etnickým nepokojům mezi obyvateli čínského a malajského původu. Asi 76 % obyvatel Singapuru totiž tvoří Číňané, kteří protestovali proti diskriminaci čínské menšiny v Malajsii.
Nyní je Singapur pravděpodobně nejrozvinutější zemí jihovýchodní Asie. Vyznačuje se mimořádně vysokým HDP na hlavu a rychle rostoucí ekonomikou, která kombinuje modely USA a Japonska. Exportuje spotřební zboží, elektroniku a výrobky přesného strojírenství, ale musí dovážet veškeré nerostné suroviny. Je proslulý čistými ulicemi a tvrdými postihy vůči kriminalitě, zejména drogám (držení více než 15 gramů heroinu se trestá smrtí).
Oficiální název
Republika Singapur
Hlavní město
Singapur
Rozloha
692,7 km2
Počet obyvatel
4 610 000
Úřední jazyky
angličtina, čínština,
malajština, tamilština
Měna
singapurský dolar
HDP
25 200 USD/obyvatele

Ozbrojené síly Singapurské republiky
Pozemní armáda
Osoby
40 000
Tanky
370
Obrněná vozidla
1200
Dělostřelectvo
180
Námořnictvo
Osoby
4000
Bojová hladinová plavidla
40
Vyloďovací plavidla
40
Ponorky
4
Letectvo
Osoby
8000
Bojová letadla
180
Ostatní letadla
60
Vrtulníky
110
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