Srbsko:
Staronový hráč na zbrojním trhu

Češi nejčastěji berou Srby jako sobě blízký národ, jenž se může pochlubit dramatickými dějinami a tradičními vazbami na Rusko. Poněkud méně známým faktem je, že soudobé Srbsko disponuje i dosti silným zbrojním průmyslem, jenž navazuje na údobí Jugoslávie a jehož produkty si připisují zajímavé úspěchy.

Mezi exportéry na mezinárodním trhu se zbraněmi se kromě nejsilnějších mocností pohybují i některé menší a poněkud nenápadně vystupující, ale v této oblasti překvapivě významné státy. Příkladem je Srbsko, které nabízí široké spektrum techniky a které boduje zejména u chudších států Asie a Afriky. Ve skutečnosti nejde o nic překvapivého, protože Srbsko „zdědilo“ nejvíc průmyslu někdejší Jugoslávie. Ta dnes v myslích pamětníků vystupuje zejména coby relativně vyspělá země pro trávení dovolených (tuto pozici pak převzalo Chorvatsko), jenže ne každý si uvědomuje, že se jednalo též o značně militarizovaný stát s dosti silným zbrojním průmyslem. Právě na ten mohou navazovat kapacity současného Srbska.

Od království k rozkladu federace
Tento článek nenabízí prostor pro líčení dlouhé a komplikované válečné historie Srbska, která se ostatně nedá vnímat odděleně od kontextu dějin celého neklidného Balkánu. Zde tak jenom krátce uveďme, že území současného Srbska bylo po staletí místem bojů mezi křesťanskými a muslimskými armádami a že to byla (údajná) účast Srbska v atentátu na Františka Ferdinanda, jež roku 1914 zafungovala coby rozbuška první světové války. Po ní bylo založeno Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, jež se v roce 1929 přejmenovalo na Království Jugoslávie. Jednalo se o významného spojence tehdejšího Československa, zatímco jako hlavní hrozby byly tehdy vnímány teritoriální ambice Maďarska a Itálie. Mnoho znalců dějin ostatně zastává mínění, že snaha o kontrolu Balkánu hrála málo připomínanou, ale hodně důležitou roli též při vypuknutí druhé světové války. V té se Jugoslávie stala terčem agrese Itálie a Německa a byla rozdělena, avšak záhy se v zemi rozpoutala intenzivní partyzánská válka. V té navíc proti sobě bojovaly i dvě silné frakce, a to převážně srbští monarchisté zvaní též „četnici“ a organizace, kterou vedl Josip Broz alias „Tito“. Ačkoli vystupoval jako komunista, velmi důrazně odmítal podřízenost vůči Moskvě. Jeho pozici dramaticky posílil fakt, že většinu území Jugoslávie osvobodili jeho partyzáni, nikoli Rudá armáda. Tito hájil samostatnou cestu každé země k socialismu, takže se v roce 1948 takřka zákonitě dostal do konfliktu se Stalinem. Jugoslávie poté vystupovala coby „nezúčastněná“ země, jež velmi důmyslně lavírovala mezi oběma hlavními bloky, a tak mohla udržovat dobré obchodní vztahy se Západem i členy RVHP. Tito dovolil též jistou liberalizaci ekonomiky, avšak faktickou politickou kontrolu z rukou nikdy nepustil. Paradoxně tím přispěl k tomu, co následovalo po jeho smrti v roce 1980, protože systém takříkajíc stál a padal s jeho výjimečnou osobností. Koncept rotace funkcí mezi příslušníky různých národů se záhy ukázal jako neefektivní a Jugoslávie nabírala kurz k rozpadu.

Trpký konec „projektu Jugoslávie“
Experti se pořád přou o to, zda byl mírový rozchod tolika národů s tak komplikovanou historií vůbec možný, ale nepochybné je, že došlo naopak k rozchodu velmi krvavému. Nepanuje také shoda na tom, kdo byl přesně viníkem, protože podle různých politických preferencí mluvčího jsou viněni Srbové či Chorvaté, případně také některé zahraniční velmoci (zpravidla Německo a jeho možná příliš rychlé uznání samostatnosti Chorvatska a Slovinska). Tento článek se tedy nebude věnovat ani konfliktu, který probíhal v první polovině 90. let hlavně na území Bosny a Chorvatska. Přesuneme se tak až do roku 1995, kdy na troskách Jugoslávie existovalo celkově pět samostatných států, a sice tzv. Jugoslávie (čili federace Srbska a Černé Hory), Chorvatsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina (jež ale fakticky dosud funguje coby „protektorát“ západních zemí, resp. Evropské unie) a konečně Makedonie. Tím však ještě proces neskončil, protože po alianční operaci Allied Force v roce 1999 bylo od Srbska odděleno převážně albánské Kosovo (ačkoliv mnoho zemí tento krok odmítá uznat) a v roce 2006 se osamostatnila též Černá Hora, což znamenalo definitivní konec „projektu Jugoslávie“. Většina jejích bývalých republik kráčí víceméně „západní“ cestou a začleňuje se do NATO a Evropské unie, avšak výjimkou zůstává právě Srbsko, v čemž hrají roli i tradičně dobré vztahy s Ruskem. To tedy zůstává též hlavním zahraničním dodavatelem techniky pro srbské ozbrojené síly, ale Srbsko coby tradičně nejvíce průmyslová část bývalé Jugoslávie dokáže většinu kategorií vyrábět samo. V omezené míře se však pořizuje též západní technika a Srbsko se účastní cvičení jak se zeměmi NATO a EU, tak s Ruskem a Běloruskem. Kvůli ekonomickým problémům ovšem prošly ozbrojené síly Srbska značnou početní redukcí. Roku 2011 byla zrušena povinná šestiměsíční vojenská služba, takže armádu tvoří už pouze profesionálové a dobrovolníci.

Vývoj, produkce a export techniky
Už několikrát zmíněný zbrojní průmysl Srbska si zasluhuje větší prostor, neboť jde o skutečně velmi zajímavou kapitolu. Důraz, který Tito kladl na co největší „samostatnost“ Jugoslávie, se projevil také v podpoře industrializace, aby země nebyla úplně závislá na dodávkách zbraní ze zahraničí. Jugoslávie tedy kupovala techniku od SSSR i od Západu (který ji občas vnímal jako „trojského koně“ ve východním bloku), ale vždy existovala cílevědomá snaha získávat licence a budovat domácí kapacity, nejprve výrobní, ale později i vývojové. Jugoslávie tedy od 60. let stále častěji přicházela s vlastními typy zbraní, které občas vycházely ze sovětských vzorů, ale jindy reprezentovaly jen jejich vzdálené příbuzné nebo zcela originální konstrukce. Jugoslávie se začala prosazovat na světovém trhu jako producent levné a nenáročné techniky, navíc svoje kontrakty nevázala na politiku, což samozřejmě přispívalo k úspěchům hlavně ve třetím světě. Mezi dobré zákazníky Bělehradu se tedy řadily tak odlišné země jako Etiopie, Indonésie, Irák, Kypr, Libye, Mexiko či Peru. Určitě nejlukrativnější oblast tvořily dělostřelecké zbraně, a sice zejména tažené houfnice a minomety a samohybné raketomety, kromě nichž se dařilo dodávat též malá plavidla (včetně pobřežních miniponorek), proudové cvičné letouny od firmy Soko či pěchotní zbraně značky Zastava. Velice silný impuls pro zbrojní průmysl znamenaly konflikty v 90. letech, jelikož četné armádní jednotky i polostátní ozbrojené skupiny tehdy přišly s často vynalézavými technickými improvizacemi, jež pak vytvořily základ pro pozdější sériové typy. Příkladem jsou úpravy raket vzduch-vzduch a leteckých bomb na zbraně odpalované ze země, které dnes figurují v nabídce státní zbrojní exportní firmy, jež si dodnes udržuje tradiční název Jugoimport-SDPR. Opět se jí daří bodovat též na světovém trhu; např. kolová samohybná děla série NORA už zamířila do Bangladéše, Keni a Myanmaru. Dobrým zákazníkem zůstává Irák, zatímco k těm novým se řadí např. Saúdská Arábie.

V armádě také čs. komplexy Praga
Manévrové síly srbské pozemní armády obsahují celkově čtyři mechanizované brigády (každá má devět až deset praporů), brigádu zvláštních sil a dělostřeleckou brigádu. Coby základní typ dlouhé služební zbraně se stále užívá puška Zastava M70 ráže 7,62 mm, ovšem existuje záměr postupně přejít na typ M21 ráže 5,56 mm. Obrněné síly provozují především dvě stovky tanků M-84, jak se označuje jugoslávský derivát T-72, a dále několik původních T-72. Pro průzkum, dopravu a podporu pěchoty se užívají mj. sovětské obrněnce BRDM-2 a MT-LB, ale dominují typy domácí výroby, a to pásová bojová vozidla pěchoty M-80, kolové obrněnce BOV a úplně nové osmikolové transportéry řady Lazar; v záložních skladech se však pořád vyskytují i staré sovětské obrněnce řady BTR. Tradičně silné je srbské dělostřelectvo, v němž figurují zejména nové kolové samohybné houfnice NORA B52 kalibru 155 mm, kromě nich také starší 122mm zbraně 2S1 Gvozdika a víc než 130 tažených houfnic, mezi které patří též 36 domácích zbraní M-84 NORA-A. Sestava okolo 80 raketometů zahrnuje komplety M-63 Plamen a M-77 Oganj ráže 128 mm a M-87 Orkan ráže 262 mm. Nově se do služby zavádějí i modulární raketomety Morava spojující ráže 122 a 128 mm. Dělostřelectvo vlastní také minomety ráží 82 a 120 mm. Pro ničení tanků slouží řízené rakety Maljutka a Fagot, zatímco protivzdušná obrana vojsk má přenosné rakety Strela-2M a mobilní systémy Strela-1, Strela-10 a Kub. Kromě nich ale slouží i protiletadlové kanony, mezi něž kromě 40mm tažených zbraní Bofors L/70 ráže 40 mm patří také československé „Ještěrky“, tedy systémy vz. 53/59, v Srbsku zvané prostě „Praga“. Právě na jejich lafety byly umístěny i zmíněné rakety vzduch-vzduch, a sice typy R-60 a R-73, takže vznikly provizorní systémy RL-2M a RL-4M, ale firma Jugoimport-SDPR dnes nabízí sériové verze na jiných podvozcích. V nabídce figurují také ze země odpalované (raketami urychlené) letecké bomby, a sice jako zbraňový systém Košava.

Žalostná situace stíhacího letectva
„Klenoty“ jugoslávských a poté i srbských vzdušných sil dlouho reprezentovala stíhací letadla MiG-29, která zaznamenala úspěchy i během konfliktů v 90. letech, avšak zbylých devět kusů již prakticky není schopno provozu. Srbové proto musejí spoléhat na zoufale zastaralé letouny MiG-21 (verze MiG-21bis, MiG-21UM a MiG-21R). Kromě toho slouží též zhruba tři desítky podzvukových útočných letounů J-22 Orao a k bojovým operacím lze použít také 23 cvičných strojů G-4 Super Galeb, jež jinak zajišťují hlavně pokročilý výcvik, kdežto pro ten základní se provozuje deset cvičných letadel Utva-75 a Lasta-95. Dopravní letectvo obsahuje jenom deset lehkých strojů, a sice typy An-2, An-26, Do-28, Jak-40 a PA-34 Seneca V, čímž vlastně končí výčet srbských letadel s pevným křídlem. Ve službě se nachází ještě kolem šedesáti vrtulníků, mezi nimiž je i malý počet bitevních Mi-24 (možná jen dva kusy). Kromě nich slouží jedenáct dopravních Mi-8 a Mi-17, nejpočetnějším typem je však domácí licenční kopie francouzského vrtulníku Aérospatiale SA 341/342 Gazelle. Existuje několik variant, jež dostaly názvy HI-42, HN-42, HO-42, HN-45 a HO-45. Některé mohou nosit i zbraně včetně řízených střel Maljutka a Strela-2M. Do struktury srbských vzdušných sil náleží rovněž protivzdušná obrana státu, jež vlastní několik raketových systémů S-125 Pečora (právě jeho verze v roce 1999 dosáhla velmi medializovaného sestřelu amerického „neviditelného“ letadla F-117A) a Kub, přenosné rakety Strela-2M a Igla a 40mm kanony Bofors. Jelikož Srbsko nemá přístup k moři, zůstala původní námořní flotila k dispozici Černé Hoře, ačkoliv Srbové pořád provozují poměrně silnou flotilu pro operace na Dunaji. Formálně podléhá pozemním silám a náleží do ní pět hlídkových člunů tříd RPČ a ČMP, čtyři minolovky třídy Neštin (mají také rakety Strela-2M), pět obojživelných výsadkových plavidel a konečně dvě logistická plavidla.

Pořád kontroverzní otázka Kosova
Vedle sil podřízených ministerstvu obrany funguje v Srbsku ještě četnictvo (Žandamerija), jež má ve výzbroji i několik obrněných vozidel, a sice typů Lazar 3, BOV-VP a M-16 Miloš. Jeho funkce se formálně shoduje s četnickými sbory v západních zemích, avšak v praxi představuje základní úkol četníků střežení hranice s de facto samostatnou provincií Kosovo. Právě to tvoří i nejdůležitější téma srbské zahraniční a bezpečnostní politiky, neboť Bělehrad se samozřejmě odmítá smířit se ztrátou tohoto území, které má pro něj nejen ohromnou symbolickou hodnotu (jako území spojené se základy historické tradice srbského státu), ale i velký význam faktický, protože v Kosovu se nacházejí bohatá ložiska drahých kovů. Není zde samozřejmě prostor pro rozbor této komplikované otázky, která výrazně ovlivňuje též zahraniční politiku dalších zemí a často se používá jako argument či omluva pro nejrůznější činy. Právě v otázce Kosova může Bělehrad nejvíce spoléhat na Rusko, které dává svůj těsný vztah k Bělehradu najevo i četnými konkrétními kroky. Nedávno to bylo věnování šesti stíhaček MiG-29, které by měly ještě letos vstoupit do služby, ale očekává se, že Moskva poskytne Srbsku zdarma nebo velice levně také další techniku, mj. tanky T-72, vrtulníky a protiletadlové systémy Buk a S-300. Za zmínku ale stojí i skutečnost, že si v Srbsku nenápadně buduje pozice také Čína, a dokonce se již objevily zprávy o možných dodávkách čínských zbraní. Srbsko jednoznačně odmítá vstup do NATO, a ačkoli je kandidátem členství v EU, jednání dosud probíhají velice pomalu a složitě, což spolu se vztahy Srbska k Rusku a Číně vede spíše ke skepsi ohledně jeho začlenění. Naopak do misí pod vlajkou OSN se Srbsko zapojuje ochotně a v současnosti má v zahraničí celkově přes 280 osob. Pořád se ovšem snaží realizovat nezávislou „politiku všech azimutů“, čímž ostatně dává najevo svou návaznost na Jugoslávii. Fakt, že sám Tito nebyl Srb, nýbrž Chorvat, jen ukazuje, jak složitá mnohdy bývá politika (nejen) na Balkáně.
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Nabídka cvičných a bojových letadel
Už v éře mezi světovými válkami vznikl v tehdejším Království Jugoslávie letecký průmysl, a to v podobě firmy Ikarbus. Její reorganizací v roce 1950 vznikla značka Soko (srbsky „sokol“, občasná podoba SOKO je proto zavádějící, neboť nikdy nešlo o zkratku), jež nejprve vyráběla vrtulový cvičný letoun Soko 522. Jejím dalším projektem se stal lehký vrtulový bojový letoun J-20 Kraguj, jenž zohledňoval partyzánské zkušenosti jugoslávské armády, takže byl vytvořen hlavně pro asymetrické konflikty, jenže nedosáhl úspěchu. Ten se podařil až v 60. a 70. letech typu G-2 Galeb, lehkému cvičnému proudovému letounu, na jehož bázi byl pak vytvořen ještě lehký útočný J-21 Jastreb. Tyto stroje zamířily do tří afrických států (Libye, Zairu a Zambie) a do Indonésie. Jugoslávie tím dokázala světu schopnost sériově produkovat proudové letouny a na svoje úspěchy se v 70. letech rozhodla navázat ještě ambicióznějším projektem, ke kterému přizvala i Rumunsko. Výsledkem kooperace se stal těsně podzvukový bojový letoun, jenž nesl jméno J-22 Orao (rumunský název IAR-93 Vultur). Podobně jako G-2 využíval britský motor, měl také západní avioniku, ale základní konstrukce byla primárně jugoslávská. V jeho případě se však už vývozní úspěch nedostavil a hubené výsledky si připsal také cvičný stroj G-4 Super Galeb z 80. let, jehož jediným zahraničním odběratelem se stal Myanmar. Jugoslávie následně pracovala i na nadzvukové stíhačce Novi Avion, jež ale neopustila fázi návrhu. Kromě výroby proudových letounů zajišťovala firma Soko rovněž licenční produkci vrtulníků Sikorsky H-19 Chickasaw a Aérospatiale Gazelle, jenže v 90. letech fakticky zanikla. Na její úspěchy se nyní snaží navazovat společnost Utva, která vyrábí a nabízí turbovrtulový cvičný stroj Lasta-95 (již byl exportován do Iráku) a lehký bojový letoun Kobac.

Utajované nukleární ambice
Pořád poměrně málo známým faktem je, že Titova Jugoslávie usilovala též o získání vlastních atomových zbraní. Na využití nukleární energie se pracovalo již od roku 1948 a oficiálně byly samozřejmě deklarovány výhradně mírové aplikace, ostatně Jugoslávie se řadila mezi důležité příjemce amerického programu „Atomy pro mír“. Velkým zastáncem domácí atomové zbraně byl tehdejší ministr zahraničí Aleksandar Ranković, jenž zastával názor, že Jugoslávie by tuto „trumfovou kartu“ měla vytvořit coby záruku své faktické samostatné pozice mezi Západem a Východem. Jugoslávie získala řadu západních jaderných technologií, prováděla i experimenty s obohacováním uranu a výrobou plutonia, avšak program byl nákladný a běžel pomalu, navíc po zlepšení vztahů se SSSR částečně ztrácel smysl. Projekt byl tedy v roce 1971 ukončen, byť velkou ránu utrpěl již v roce 1966, kdy byl od moci odstaven Ranković. Kupodivu ale už roku 1974 se iniciativa rozběhla podruhé, a to jako „Projekt A“. Do jeho čela byl jmenován admirál Branko Mamula, další velký zastánce jaderné výzbroje pro Jugoslávkou národní armádu. Jeho cílem bylo vyrobit několik leteckých bomb na bázi plutonia, avšak projekt program byl nadále pomalý a neefektivní a v roce 1987 byl ukončen, aniž by vedl k použitelným výsledkům. Není tudíž známo, že by se Jugoslávie či Srbsko reálně přiblížily k vlastnictví nukleární zbraně, byť roku 1993 se objevily propagandistické zprávy, že Srbové mají atomové hlavice pro balistické rakety, které koupili od důstojníka sovětské armády. Na konci 90. let a počátkem 21. století se spekulovalo, že by Srbsko mohlo nukleární projekt obnovit, zejména kdyby se vlády zmocnila nacionalistická Srbská radikální strana. Technické kapacity pro to nejspíš existují, ovšem dnes už jde o scénář s prakticky nulovou pravděpodobností.

Ozbrojené síly Republiky Srbsko
Celkem v aktivní službě
28 150
Celkem v záloze
50 150
Pozemní síly
V aktivní službě
13 250
Hlavní bitevní tanky
212
Průzkumná vozidla
46
Pěchotní obrněná vozidla
406
Dělostřelecké systémy
443
Protivzdušné systémy
130
Říční plavidla na Dunaji
16
Letectvo a protivzdušná obrana
V aktivní službě
5100
Bojové letouny
42
Cvičné letouny
44
Ostatní letouny
10
Vrtulníky
62
Protivzdušné systémy
15
Další ozbrojené síly
Velitelství výcviku
3000
Jednotky ostrahy
1600
Další síly ministerstva obrany
5200
Četníci (ministerstvo vnitra)
3700

Publikace: Extra Válka – Zbraně 6/2018

