Spojené arabské emiráty:
Ambice šejků na horkém pobřeží

Na mapě světa vyhlížejí Spojené arabské emiráty jako jedna ze spousty malých skvrn na pobřeží obrovského Arabského poloostrova, ale rovina politická, ekonomická a vojenská mluví zcela jinou řečí. Jde totiž o nepochybnou regionální velmoc, jež se intenzivně snaží o prosazování svých zájmů na globální scéně.

Proces zvaný „arabské jaro“ vzbudil nejdříve naděje, jež se upínaly k demokratizaci států, kde vesměs vládly autoritativní režimy. Prvotní nadšení se ale záhy utopilo v krvi a zmaru, jelikož v řadě zemí se chopili moci islamisté nebo propukly brutální ozbrojené konflikty, popř. někde i oboje. Současně začalo sílit regionální soupeření převážně sunnitských monarchií a šíitského Íránu. Hlavní sunnitskou mocností je Saúdská Arábie, avšak hned na druhém místě se nalézají Spojené arabské emiráty, rozlohou sice malá, ale velice bohatá a ambiciózní federace, která se může chlubit technicky špičkovými ozbrojenými silami.

Od britské ochrany k nezávislosti
Území dnešních Spojených arabských emirátů (označují se též UAE či SAE a v poslední době i pouze Emiráty) bylo do konce 16. století pod vlivem Osmanské říše. Bylo obýváno převážně nomádskými kmeny a neskýtalo mnoho užitku, a tudíž ani pro Osmany nešlo o moc důležitou oblast. Situace se začala měnit až s expanzí evropských mocností (především Velké Británie a Portugalska) v Indickém oceánu, což znamenalo nárůst nejen lodní dopravy, ale také pirátství. Terči útoků se stávaly lodě i přístavy, docházelo rovněž k pozemním bojům, až v polovině 19. století konečně vypršela trpělivost Britů, kteří se rozhodli zavést v oblasti svou autoritu. Roku 1853 tedy podepsali dohodu s několika kmenovými šejky, kteří slíbili, že se nebudou nikterak angažovat v námořních ani pozemních konfliktech a nepostoupí své území jinému státu. Za to jim Britové zaručili vojenskou ochranu a výsledný kvazi-státní útvar se poté stal známým jako Smluvní pobřeží nebo Smluvní Omán (nezaměňovat s dnešním Sultanátem Omán). Z hlediska Britů šlo o hodně přínosný obchod, jehož význam ještě vzrostl ve 30. letech, kdy se k původní strategické poloze tohoto území přidalo objevení ropy. Toto bohatství ale současně znamenalo růst ambicí šejků, kteří začínali hovořit o úplné samostatnosti. Jejich čas ale přišel až na konci 60. let, tzn. v době pokračujícího rozpadu britského impéria. Samotný Londýn ztrácel zájem o řadu území včetně Smluvního pobřeží, což bylo oficiálně oznámeno roku 1968. Šejkové chtěli původně udržet alespoň omezenou britskou vojenskou přítomnost, ale Britové odmítli, a proto šejk Zajid bin Sultan Al Nahyan, vládce Abu Dhabi, prosadil koncept samostatné federace. Ta obdržela název Spojené arabské emiráty a formálně vznikla 2. prosince 1971, avšak založily ji vlastně jenom dva nejsilnější šejcháty Abu Dhabi a Dubaj. K nim se připojily Ajman, Sharjah, Umm Al Quwain a Fujairah a roku 1972 ještě Ras al-Khaimah, čímž formování také skončilo, protože Katar a Bahrajn se rozhodly jít vlastní cestou.

Nákupy zbraní i vlastní průmysl
Každopádně platilo, že Emiráty po většinu času unikaly pozornosti světových médií, neboť se nejevily jako příliš zajímavé, avšak zdání klamalo. Díky financím exportu ropy zažívaly velký ekonomický rozkvět, který začínal lákat turisty a obchodníky. S tím byla spojena též vojenská expanze, protože ozbrojené síly kupovaly moderní techniku od západních států, jež se staraly i o výcvik. První skutečné bojové nasazení přišlo roku 1991, kdy byl nevelký kontingent vyslán do války v Zálivu a podílel se na osvobození Kuvajtu. Po tomto konfliktu však začala narůstat také vojenská přítomnost USA v regionu a Emiráty se spolu se Saúdskou Arábií zařadily mezi hlavní arabské spojence Washingtonu. S tím ale ostře kontrastoval fakt, který v plné síle vyšel najevo až po 11. září 2001. Rozsáhlý bankovní sektor Emirátů totiž poskytoval spoustu služeb i islamistům včetně teroristů ze sítě al-Kájda. Vedení federace pochopitelně vyjádřilo podporu boji proti terorismu a tajné služby se zapojily do tohoto úsilí, ačkoliv pořád platí, že otevřenou a výkonnou ekonomiku UAE využívají pro skrývání svých ilegálních aktivit nejrůznější entity včetně organizovaného zločinu. Ropné bohatství se pochopitelně projevuje i v armádě, jelikož Emiráty nakupují v zahraničí nejmodernější vojenskou techniku a začínají budovat též domácí zbrojní průmysl. Jako příklady výrobků lze zmínit pistoli Caracal, obrněné automobily značky Nimr, obrněný transportér Enigma, dělostřelecký raketomet Jobaria nebo bezpilotní letadla od firmy Adcom. Na rozdíl od většiny jiných „ropných“ monarchií mají Emiráty i dobrou pověst, co se týče kvality mužstva, byť je třeba zdůraznit, že nikoliv nepodstatnou část personálu stále tvoří osoby zahraničního původu (zejména Pákistánci, Bangladéšané a Filipínci), ačkoliv mají občanství Emirátů, a tak technicky nejde o žoldnéře. Dlouhodobě však existuje snaha nahradit je domácím personálem v rámci programu tzv. emiratizace.

Sestava vozidel pozemní armády
Pozemní síly Emirátů dnes čítají dvě obrněné brigády, dvě mechanizované brigády, jednu pěší brigádu a jednu dělostřeleckou brigádu. Mezi tanky je zdaleka nejpočetnější a nejvýznamnější francouzský Leclerc (340 kusů), kromě toho slouží i 45 starších AMX-30 a 36 italských tanků OF-40 Mk 2. Pro průzkumné mise se užívají zejména britské lehké tanky FV101 Scorpion (76 kusů) či kolová vozidla AML-90 (49 kusů) a VBL (20 kusů), navíc se ve skladech nalézají též starší vozidla FV701 Ferret a FV601 Saladin. Mezi bojovými vozidly pěchoty dominuje ruský typ BMP-3 v počtu 390 kusů a dosluhuje 15 francouzských obrněnců AMX-10P. Značně silná je sestava obrněných transportérů, jež obsahuje mj. 136 tureckých AAPC, 40 finských vozidel Patria AMV, 120 brazilských EE-11 Urutu, 370 starých francouzských obrněnců Panhard M3, 80 vozidel VCR a 20 vozidel VAB. Kromě toho je zavedeno přes 1200 obrněných automobilů kategorie MRAP, zejména BAE Systems Caiman, International MaxxPro a Oshkosh M-ATV. Část tohoto počtu tvoří i obrněné vozy Ajban domácí firmy Nimr, z nichž některé by se mohly záhy vyrábět též v České republice ve státním podniku VOP CZ. Pro ničení tanků se používají řízené rakety HOT, TOW, Milan a Javelin. Základ hlavňového dělostřelectva tvoří jihoafrické samohybné houfnice G6 Rhino ráže 155 mm (76 kusů), kromě nichž jsou zavedeny komplexy M109A3 a Mk F3 stejného kalibru a k tomu 93 tažených zbraní L118 ráže 105 mm a Typ 59-I ráže 130 mm. Raketové dělostřelectvo spoléhá zejména na systémy 9A52 Smerč ráže 300 mm (6 kusů) a M142 HIMARS ráže 227 mm (21 kusů; je možno z nich odpalovat i taktické rakety MGM-140 ATACMS), kromě kterých vlastní minimálně 48 komplexů Firos-25 a Typ 90 ráže 122 mm. Do sestavy dělostřelectva patří také cca 250 minometů ráží 81 a 120 mm, a to včetně 96 samohybných Agrab Mk 2. Protivzdušnou obranu vojsk zajišťují přenosné střely Blowpipe a Mistral a kanony M3 VDAA a GCF-BM2 ráže 20 a 30 mm.

Tři formální složky vzdušných sil
Vzdušné síly Emirátů tvoří formálně vzato tři složky. První je letectvo v užším smyslu, kam je řazena především páteř bojové síly, a to 68 stíhaček F-16E/F Block 60 Desert Falcon, jež patří mezi vůbec nejlepší letouny tohoto typu na světě. Vedle nich je v provozu též přes 60 stíhaček Mirage 2000 tří verzí včetně modernizovaných Mirage 2000-9, ale plánuje se jejich vystřídání novými francouzskými stroji Rafale. Emiráty provozují též dva radiolokační letouny Saab 340 Erieye, tři tankovací letouny A330 MRTT a sedm středních dopravních C-17 Globemaster III. Leteckou přepravu dále zajišťuje šest taktických C-130 Hercules v několika variantách a deset lehkých strojů CN-235 a Dash-8. Do letectva v užším smyslu spadají i cvičná letadla čtyř typů (12 proudových letounů Hawk Mk 102, 12 strojů Grob 115TA, 30 letadel PC-7 Turbo Trainer a 25 letounů PC-21) a 25 univerzálních vrtulníků, a to AW139 (12 kusů), Bell 412 Twin Huey (9 kusů), AW109K2 (3 stroje) a jeden Bell 407. Poslední položku představují bezpilotní stroje čínské výroby Wing Loong, jež mohou nést také naváděné zbraně. Stojí za zmínku, že arzenál pro bojové letouny UAE zahrnuje i rakety vzduch-země s plochou dráhou letu Storm Shadow. Druhou vzdušnou složku představuje tzv. Společné vzdušné velitelství, jež se stará převážně o podporu speciálních operací. Provozuje tudíž asi tři desítky turbovrtulových bojových letounů AT-802 a Archangel, 15 lehkých letadel Beech, Cessna a DHC a velký počet helikoptér. UAE vlastní 28 bitevních AH-64D Apache, sedm protiponorkových AS 332F Super Puma, více než 60 transportních CH-47 Chinook a UH-60L/M Black Hawk a okolo 55 víceúčelových AS 365 Dauphin, AS 565 Panther, SA 316 Alouette III, H125M Fennec a Bell 407 MRH. Třetí složku vzdušných sil tvoří protivzdušná obrana státu, kam patří komplexy MIM-104F Patriot PAC-3, MIM-23B I-HAWK, 96K6 Pancir-S1, Rapier, Crotale, Mistral a Igla; nejnověji přibyla šestice amerických mobilních protiraketových systémů THAAD.

Plavidla už i od domácích loděnic
Vlajkovou lodí námořnictva Emirátů je fregata Abu Dhabi, jež je vybavena řízenými raketami MM40 Exocet Block 3 a kanonem ráže 76 mm. Pod vlajkou UAE se plaví též deset vyspělých korvet třídy Baynunah, jež nesou opět protilodní rakety MM40 Exocet a kromě nich i moderní protiletadlové střely RIM-162 ESSM a RIM-116 Sea RAM. Také jsou k dispozici dvě korvety třídy Muray a dvě třídy Ganthoot (všechny jsou opět vybaveny raketami MM40 Exocet). Dále se ve službě nachází přes třicet různých hlídkových člunů s raketami Exocet, Marte či Mistral. Většina zmíněných lodí vznikla v Evropě (např. vlajkovou fregatu dodaly loděnice Fincantieri z Itálie a řada člunů pochází od německé firmy Lürssen), ale v Emirátech se rozvinul i domácí loďařský průmysl, který dodal mj. zmíněné korvety třídy Baynunah. Zatím nejnovější produkt představuje hlídkový člun Arialah, jehož dosti neobvyklý design napovídá, že se jedná vlastně o derivát konstrukce jachty. Kromě bojových a hlídkových plavidel vlastní Emiráty i poměrně rozsáhlou flotilu obojživelných výsadkových lodí a námořnictvo si pronajalo také jedno velmi rychlé zásobovací plavidlo HSV-2 Swift, avšak to 1. října 2016 utrpělo těžké škody po zásahu protilodní raketou u Jemenu. S námořnictvem Emirátů spolupracuje také tamní Pobřežní stráž, která je podřízena ministerstvu vnitra a vlastní asi 112 hlídkových plavidel převážně americké a italské výroby. Námořnictvo UAE je dosud poměrně slabé, ovšem připravuje se jeho značné posílení, což samozřejmě souvisí s regionálním soupeřením s Íránem a se záměrem vybudovat si kapacity pro „projekci síly“. Není tedy překvapivé, že Emiráty hodlají koupit i vrtulníkovou výsadkovou loď. Mezi favority údajně patří design Endurance 170 od singapurské společnosti ST Marine, jenž má být schopný pojmout 400 vojáků, 33 obrněných vozidel a deset vrtulníků, z nichž až pět současně může operovat z ploché paluby.

Modernizace a asertivní politika
Značného posílení se má dočkat i letectvo Emirátů, které patří mezi hlavní zahraniční zájemce o americký stíhač 5. generace F-35 Lightning II. Vedle toho ale projevuje zájem o ruské stroje Su-35 a byla podepsána dohoda, podle níž by měly finance z Emirátů částečně dotovat projekt perspektivní ruské lehké stíhačky. Přestože se tyto kroky občas interpretují jenom jako způsob nátlaku na Ameriku, aby dovolila vývoz letounů F-35 do Emirátů, nepochybně jde o důkaz, že se federace malých šejchátů snaží o velmi asertivní zahraniční politiku. Tu má patrně podpořit dlouhodobá snaha koupit i nějaké dálkové úderné raketové prostředky. Výše bylo uvedeno, že letectvo Emirátů má střely s plochou dráhou letu, poněkud méně známým faktem ovšem je, že na přelomu 80. a 90. let byly koupeny balistické rakety řady Hwasong (tedy kopie raket Scud) ze Severní Koreje. Uvádí se, že armáda UAE má šest odpalovacích zařízení a asi dvacet raket, nikdy však nedošlo k jejich odpálení a obecně se pochybuje, zda jsou ještě ve funkčním stavu. Emiráty se ale zajímají o nové ruské balistické rakety Iskander-E a plánují kupovat od Ruska i další zbraně včetně tanků, což má patrně vyvážit dosavadní převahu západní techniky, ačkoliv není bez zajímavosti, že UAE vlastní i české výrobky, především nákladní automobily Tatra a pasivní komplex Věra-E. Hlavním tvůrcem soudobé dynamické politiky UAE je podle mnoha zdrojů Mohamed bin Zajid, korunní princ Abu Dhabi a údajně faktický vládce země. Právě on prosadil vyslání sil do Libye, podíl na operaci proti Islámskému státu či účast v problematické intervenci v Jemenu, která ovšem zatím nepřinesla příliš užitku a poukázala na značné slabiny v armádách arabských monarchií. Emiráty sice náleží z tohoto hlediska k nejlepším, ovšem i u nich je zjevná disproporce mezi kvalitou zahraniční techniky a schopnostmi domácích vojáků, což se dá jen částečně řešit najímáním cizinců. Navzdory nesporné ekonomické síle tedy platí, že ozbrojené síly Emirátů čekají mnohé náročné úkoly.
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Prezidentská garda
Emiráty vznikly jako federace monarchií, hlavou celého státu je však prezident. Tím byl až do své smrti v roce 2004 šejk Zajid bin Sultan Al Nahyan, na jehož místo poté nastoupil jeho syn Chalífa Zajid. Právě přímo prezidentovi UAE je podřízena též zvláštní složka ozbrojených sil, jež se označuje jako Prezidentská garda. Má celkem asi 12 000 elitních vojáků, jejichž většina slouží v mechanizované brigádě, vedle které do struktury patří průzkumný oddíl a obojživelný prapor. Zmíněná brigáda provozuje 50 tanků Leclerc, 200 pásových bojových vozidel pěchoty BMP-3 a 90 kolových transportérů BTR-3U Guardian, kdežto pro účely ničení tanků má vozy HMMWV s ruskými řízenými raketami Kornet. Právě elitní jednotky Prezidentské gardy tvoří hlavní část kontingentu Emirátů v operaci v Jemenu, která pro ně pochopitelně znamená velké bojové zkušenosti, ale rovněž citelné ztráty. V sestavě Prezidentské gardy působí řada cizinců, a to nejen z asijských islámských zemí, ale též ze Západu, což dokazuje fakt, že velitelem celé složky je generálmajor Michael Hindmarsh z Austrálie.

Z Kopřivnice do Emirátů
Páteřním typem nákladního automobilu v logistice armády UAE je Tatra 816 LIWA, speciální provedení typu Tatra 815 pro pouštní podmínky. Smlouva byla podepsána roku 1996 a výroba se rozběhla téměř okamžitě, a tudíž bylo do konce roku 1997 dodáno všech 1127 objednaných automobilů v několika variantách. Základní verzi reprezentuje valník schopný převážet cca 20 tun nákladu (v měkkém terénu max. 13 tun). Část vozidel má hydraulickou ruku a kromě toho byly dodány cisterny na vodu (objem 12 000 litrů), cisterny na palivo (12 500 litrů) a konečně podvozky pro účelové nástavby, např. vyprošťovací jeřáb. Tatra vyrobila také vysokovýkonný tahač, ten však již do sériové výroby nepostoupil. Vozy Tatra 816 LIWA v armádě Emirátů se od běžných nákladních automobilů této značky liší hlavně tím, že místo vzduchem chlazených motorů používají kapalinou chlazené diesely Deutz.
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