United States Army:
Pozemní síly globální supervelmoci

V poslední době se často mluví o škrtech v amerických ozbrojených silách. Ale navzdory všem redukcím zůstává vojenská síla USA ohromující, o čemž svědčí i možnosti pozemní armády. US Army se v současnosti může pochlubit víc než milionem vojáků a arzenálem čítajícím mnoho tisíc obrněných vozidel a vrtulníků.

Pokud dojde řeč na ozbrojené síly USA, obvykle se nejvíce vychvaluje oceánské námořnictvo a globální letectvo. Teprve poté se zmiňuje pozemní armáda (US Army), a to i přesto, že je ze všech složek nejstarší a nejpočetnější, ale také svým způsobem nejzákladnější. Ačkoliv letadla a lodě mohou naprosto zásadně přispět k vítězství, stále platí, že většinu „špinavé práce“ musí nakonec stejně odvést „blátošlapové“, tedy vojáci na zemi. Zvláště pak tehdy, jedná-li se o boj v náročném prostředí typu džungle nebo města. Proto bude US Army nepochybně hrát vysoce významnou roli i v konfliktech během 21. století.

Krátce z historie americké armády
USA se tradičně považují za oceánskou velmoc, jejíž globální síla stojí zejména na námořních a později (od poloviny 20. století) také na leteckých silách. O tom svědčí mj. fakt, že do obou světových válek vstupovala US Army jako téměř absurdně slabá a v podstatě bylo nezbytné ji budovat téměř „z ničeho“, a proto oba světové konflikty znamenaly naprostý přerod US Army z kvalitativně i kvantitativně velmi zaostalé síly do podoby giganta, jenž měl zásadní podíl na vítězství spojenců. Z druhé světové války vyšla Amerika jako nejsilnější mocnost, která se již svého unikátního postavení (na rozdíl od údobí po první světové válce) nevzdala a rozhodla se plnit krajně nevděčnou roli „světového četníka“. Přestože americká armáda byla pochopitelně opět početně silně zredukována, tentokrát již neklesla na směšně slabou úroveň a připravovala se na vedení dalších válek. Hlavním předpokládaným konfliktem byl střet se SSSR, který měl vypuknout ve střední a západní Evropě (a)nebo východní Asii. Vedle toho se záhy ukázalo, že se US Army bude muset angažovat v řadě „malých válek“ lokálního charakteru, nejčastěji pak v Latinské Americe či jihovýchodní Asii, aby tam bránila a prosazovala zájmy USA, potažmo aby „zatlačovala“ expanzi sovětského bloku. Z toho se vytvořila známá doktrína zvaná „dvě a půl války“, podle níž měli být Američané schopni vést dva rozsáhlé konflikty proti SSSR (a to ve střední Evropě a východní Asii), v nichž připadalo v úvahu i nasazení taktických jaderných zbraní, a zároveň s nimi ještě „malou válku“ kdesi ve třetím světě. Paradoxně to však nakonec byly právě ony „malé“ lokální války (tedy především Korea a Vietnam), které nejvíc ovlivnily US Army, a to v pozitivním i negativním smyslu.

Současná organizační struktura
Po konci studené války a triumfu v operaci Pouštní bouře v roce 1991 přišla pro US Army éra angažmá především v různých mírových a humanitárních operacích, kterou brutálně přerušilo až 11. září 2001. Americká armáda se pak musela zapojit do náročných dlouhodobých operací v Afghánistánu a Iráku, na které nebyla ideálně připravena, takže se koncepce musela vytvářet téměř „za pochodu“. V současné době se tak US Army nalézá v procesu náročné transformace a adaptace na podmínky 21. století, kde musí čelit širokému spektru hrozeb. Nadále však platí principiální a strukturální schéma, kde US Army v užším slova smyslu představuje sílu, jež se doplňuje za pomoci dobrovolné služby. Nyní tedy má něco přes 552 000 příslušníků v aktivní službě, které doplňuje celkově okolo 30 000 aktivně působících mužů a žen z Národní gardy a US Army Reserve. Tyto dvě záložní složky (první podřízená jednotlivým státům a druhá coby federální) by v případě mobilizace mohly dát k dispozici více než další půlmilion osob, než by bylo třeba (což zákony USA mimochodem stále mohou umožnit) zahájit povinné odvody. Tak tedy funguje US Army z personálního hlediska. Organizačně má čtyři sborová velitelství (a to I., III., V. a XVIII.) a ještě oddělené velitelství zvláštních operací. Její hlavní bojovou sílu pak reprezentuje deset divizí (jedna obrněná, jedna kavalerie, pět pěších, jedna lehká horská pěší a dvě vzdušné výsadkové), jedna vzdušná výsadková brigáda a tři pluky kavalerie, jež doplňuje obrovská škála podpůrných jednotek, mezi nimi např. sedm dělostřeleckých, pět ženijních, pět protiletadlových či pět zpravodajských brigád, dvě samostatné helikoptérové brigády a k tomu desítky brigád, které může zformovat Národní garda.

Spolehlivě trvající dočasná řešení
Na otázku, jaká je základní služební zbraň amerických pěšáků, by zřejmě nejčastější odpověď zněla, že je to puška M16 ráže 5,56 mm. Realita je už ale odlišná, jelikož ačkoli klasická M16 s pevnou pažbou a dlouhou hlavní stále ve výzbroji figuruje, prakticky už je vidět dost vzácně a jednoznačně převládajícím typem je karabina M4, tzn. zmodernizovaná zkrácená verze „em šestnáctky“ s teleskopickou pažbou. Zbraně řady M16/M4 slouží již od začátku 60. let a měly být už mnohokrát nahrazeny, ale zatím žádný z těchto projektů nevedl k nalezení pušky, která by byla o tolik lepší, aby se vyplatily nutně obrovské náklady na její zavedení. US Army tedy nadále spoléhá spíše na průběžné zlepšování M4, která se již zbavila naprosté většiny neduhů, které tuto „rodinu“ zbraní po léta trápily, a ačkoliv je v podstatě morálně i technicky zastaralá, odvádí dobré služby i v extrémních podmínkách. Podobně tak se používá řada dalších starých, ale osvědčených pěchotních zbraní, jako je poloautomatická pistole Colt M1911 ráže .45 ACP či kulomet M60 ráže 7,62 mm, přestože primárními typy by měly být nové zbraně jako pistole M92 ráže 9 mm (ve skutečnosti Beretta 92F/FS) či kulomet M249 SAW ráže 5,56 mm (neboli americká verze zbraně FN Minimi). Arzenál pěchotních zbraní US Army přesvědčivě dokládá pravdivost starého úsloví, že nic netrvá tak dlouho jako krátkodobé dočasné řešení. To ostatně platí i o uniformách, jelikož se stále rozsáhle užívají vzory z 80. let, byť je postupně nahrazuje nový typ stejnokroje Army Combat Uniform s revoluční kamufláží, jež je vytvořena z malých čtvercových „pixelů“ barvy (proto obvyklé označení „digitální kamufláž“) a efektivně funguje v mnoha prostředích (odtud také „univerzální kamufláž“).

Tanky a pěchotní bojová vozidla
Dnes již jediným zbývajícím typem tanku v aktivní službě v US Army je slavný Abrams, jenž je zaveden ve verzích M1A1 a M1A2 s kanonem ráže 120 mm, ačkoli v záložních skladech se ještě nacházejí vozidla se 105mm děly. Druhým hlavním typem pásového bojového vozidla je bojové vozidlo pěchoty M2 Bradley (a jeho průzkumná verze M3 Devers), ale nejpočetnějším je i nadále obrněný transportér M113, jelikož počet provozovaných i uskladněných exemplářů se pohybuje okolo 13 000! Náhrada pěchotních „pásovců“ dnes patří mezi hlavní úkoly, které US Army řeší, a dosti podobně jako v případě pušek M16/M4 skončilo několik projektů jejich náhrady fakticky bez výsledku. V současnosti běží programy FFV (Future Fighting Vehicle) a AMPV (Armored Multi-Purpose Vehicle), ale i v případě jejich úspěchu nelze očekávat, že by následovala nějaká zvlášť rychlá obměna zmíněných typů. Z kolových vozidel se samozřejmě na prvním místě nachází osmikolový transportér Stryker, který byl v mnoha verzích zakoupen v počtu přesahujícím 4000 kusů a díky průběžným modernizacím tady nepochybně bude ještě dlouho. Pokud dnes tvoří hlavní úkol náhrada pásových pěchotních obrněnců, pak v horizontu zhruba deseti let přijde na řadu úkol snad ještě náročnější, a to nástupce tanků Abrams. Dosud neexistuje shoda ani na základní koncepci vozidla, které by mohlo tanky nahradit, neboť ta by měla být těsně spojena s převažujícím charakterem konfliktů. Vedle bojových obrněných typů vozidel stojí za zmínku ještě široká škála podpůrných obrněnců, jako jsou vyprošťovací tanky M88A1/A2 HERCULES, mostní tanky Wolverine nebo obrněné buldozery M9 ACE, celkově více než 1200 různých specializovaných vozidel.

Trápení s armádními automobily
Do éry po studené válce vstupovala US Army se skutečně gigantickým parkem víceúčelových terénních automobilů HMMWV, jichž bylo pro její potřeby do dnešního dne vyrobeno víc než 150 000 (!) v desítkách variant. Navzdory nesporným kvalitám tohoto pozoruhodného vozu se ale nesmí zapomínat, že byl vytvořen pro pomocné služby v týlu, nikoli pro nasazení v bojové zóně. To se tragicky projevilo v Afghánistánu a Iráku, neboť takové asymetrické války nemají jasně odlišenou „frontu“ a „týl“, takže populární „Humvee“ měly strašné ztráty. Nejprve se to řešilo jejich provizorním pancéřováním a nákupem obrněných variant, které ale stále tvoří jen malou část (méně než 7000 kusů). Hlavní odpovědí na hrozbu min a výbušných nástrah, které působily nejvíce ztrát HMMWV, se stal program MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected). V jeho rámci US Army nakoupila ohromující počty (celkově snad 20 000) různých obrněných hlídkových automobilů, ze kterých patří k nejdůležitějším Oshkosh M-ATV, Force Protection Cougar a Buffalo, International MaxxPro či BAE Systems RG-31 a RG-33. Vozidla programu MRAP platí v zónách konfliktů za takřka „spotřební“ materiál a u většiny typů se ani nepočítá s dlouhodobým udržováním v provozu, mj. proto, že jde vesměs o vozidla jednoúčelová, která nemohou plnit tu ohromnou škálu úkolů jako HMMWV. Jeho dlouhodobou náhradou se proto stane vozidlo, jež vzejde z projektu JLTV (Joint Light Tactical Vehicle), na němž se vedle US Army podílí i námořní pěchota. Celkem se počítá s nákupem víc než 55 000 kusů, jež by měly nabízet odolnost proti střelbě i minám na úrovni obrněnců MRAP a zároveň by měly existovat ve čtyřech hlavních modulárních účelových provedeních.

Dělostřelecký a raketový arzenál
Navzdory častým prognózám brzkého konce taženého dělostřelectva stále v US Army funguje přes 1800 tažených houfnic ráže 155 a 105 mm, mezi nimi také nově zakoupené „ultra-lehké“ zbraně typu M777. Přesto však platí, že hlavním nástrojem hlavňové dělostřelecké podpory je samohybná houfnice M109A6 Paladin ráže 155 mm, v aktivní službě zavedená v počtu kolem tisíce exemplářů. Pokud jsou třeba dělostřelecké rakety, US Army pochopitelně používá svoje obávané systémy M270 MLRS a M142 HIMARS ráže 227 mm, jež lze ovšem uzpůsobit i pro odpalování 610mm taktických raket ATACMS s max. doletem 300 km. Dělostřelecký arzenál pak doplňuje cca 2500 minometů ráže 81 a 120 mm (včetně čtyř stovek samohybných). O roli nejdůležitější pozemní raketové zbraně US Army proti tankům mohou dnes soupeřit dva typy protitankových řízených raket, a to slavná BGM-71 TOW (jež má navádění „po drátě“ a dnes se objevuje prakticky už pouze na vozidlech) a novější přenosná FGM-148 Javelin, nabízející navádění „vystřel a zapomeň“. Zajímavé však je, že US Army prakticky nedisponuje systémy protiletadlové ochrany vojsk na krátkou či střední vzdálenost. Její protivzdušná obrana vlastní dnes pouze tři základní typy raket, z nichž prvním je slavná raketa blízkého doletu Stinger. Ta se objevuje jak v přenosné podobě, tak v montáži v komplexech Avenger (na šasi automobilu HMMWV) a Linebacker (na bázi obrněnce Bradley). Protiletadlovou a protiraketovou obranu na dlouhé vzdálenosti pak zabezpečuje systém MIM-104 Patriot (jehož poslední varianty mají účinný dostřel přes 160 km; ve službě by se nyní mělo nacházet asi 480 systémů Patriot všech verzí) a speciální protiraketové komplety THAAD.

Vojskové letectvo a námořnictvo
Když se mluví o vojskovém letectvu US Army, téměř automaticky se mají na mysli vrtulníky. Američané provozují skutečně mimořádnou sílu těchto prostředků, čemuž se nedá příliš divit, protože v jejich technickém i operačním vývoji byli dlouhodobě na špičce. Dnes disponují víc než sedmi stovkami známých bitevních vrtulníků AH-64 Apache, které podporují průzkumné vrtulníky OH-58 Kiowa v počtu přes 400 kusů. Nejpočetnější sílu pak představují helikoptéry víceúčelové a přepravní, zahrnující plejádu legendárních typů, a sice CH-47 Chinook, UH-60 Black Hawk a UH-1 Iroquois, které doplňují nové UH-72 Lakota. Celé toto spektrum by však měly výhledově nahradit stroje vzešlé z programu FVL (Future Vertical Lift), což už nejspíše nebudou klasicky řešené vrtulníky, ale stroje nějaké nové koncepce, např. konvertoplány nebo helikoptéry s pomocnými tlačnými vrtulemi. Do služby by měly nastupovat mezi roky 2025 a 2030. Ale nejsou to zdaleka jenom vrtulníky, které létají se znaky US Army, neboť armáda se může pochlubit i flotilou okolo 220 strojů s pevným křídlem. Přibližně 165 z nich reprezentují letouny k přepravě osob či nákladů (od značek jako Beech, Cessna nebo Short), kdežto zbytek tvoří stroje pro pozorování bojiště RC-12 Guardrail a pro elektronický průzkum Dash-7 ARL. Samostatnou kapitolou jsou bezpilotní letouny. US Army neprovozuje zdaleka jen průzkumné (nejpočetnější je RQ-7 Shadow), ale i vyzbrojené typy jako MQ-1C Gray Eagle (jedna z verzí legendárního typu Predator) či MQ-5 Hunter. A ačkoliv je to u nás málo známým faktem, pod vlajkou US Army se plaví i více než stovka lodí, kromě výsadkových člunů jsou to také velká zásobovací plavidla jako futuristické TSV-X1 Spearhead.

Reformování pro budoucí bojiště
Jak již bylo zmíněno, gigantická US Army se nyní nachází v procesu transformace, který by ji měl proměnit v sílu optimální pro konflikty a udržování bezpečnosti ve 21. století. To celkově pochopitelně souvisí i se změnami v americké bezpečnostní doktríně, jež se shrnují jako určité „odvrácení pozornosti“ od Evropy a větší soustředění na Střední Východ či východní Asii. To ale (v rozporu s mediální interpretací) není žádný čerstvý „nápad“ prezidenta Baracka Obamy, nýbrž postupný proces, probíhající v podstatě již od konce studené války. Stejně tak zkreslená je představa, že US Army už příliš nepočítá s klasickými konvenčními konflikty a soustřeďuje se pouze na asymetrické války či mírové a humanitární operace. Ve skutečnosti již od začátku 21. století v Pentagonu sílí názor, že se zhruba do roku 2020 dostanou americké ozbrojené síly do toho, čemu se říká „big shooting war“, tzn. do delší války proti řadovým ozbrojeným silám nějakého státu. Takový konflikt by mohl začít nejen v Asii, ale dost možná i v Evropě, což by možná před rokem či dvěma znělo jako sci-fi, ovšem v kontextu událostí na Ukrajině už to asi tak zábavně nevypadá. Současně však US Army samozřejmě počítá i s vedením oněch operací proti asymetricky bojujícímu protivníkovi; podle jejího mínění budou hlavním prostředím pro tyto války nikoli hory a pralesy, ale „mega-města“ s desítkami milionů obyvatel, v nichž bude třeba bojovat proti teroristům, extrémistům a zločincům všeho druhu. Je tedy zřejmé, že se US Army připravuje na velmi široké spektrum válečných i jiných hrozeb. Cílem této transformace je, aby americké pozemní vojenské síly stále reprezentovaly neopomenutelný faktor ochrany a prosazování zájmů USA i v neklidné budoucnosti.
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Početní stavy osob a výzbroje US Army (2014)
Osoby v aktivní službě
586 700
Osoby v záloze
528 500
Hlavní bojové tanky
2300 + 3500
Obrněná průzkumná vozidla
1920
Pásová bojová vozidla pěchoty
4500 + 10 000
Kolová obrněná pěchotní vozidla
23 800
Podpůrná obrněná vozidla
1400
Těžké dělostřelecké systémy
6400 + 500
Mobilní protitankové systémy
1500
Mobilní protivzdušné systémy
130
Bitevní vrtulníky
730
Ostatní vrtulníky
3400
Letouny s pevným křídlem
220
Bezpilotní letadla
320
Námořní plavidla
126
Dvě čísla znamenají aktivní službu + uskladnění.
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