Zbraně pro Záliv:
Američané vyzbrojují arabské spojence

Média nedávno přinesla informace o jednom z největších zbrojních kontraktů všech dob. USA mají během deseti let dodat Saúdské Arábii vojenskou techniku za snad až 60 miliard dolarů a velká množství zbraní mají mířit i do dalších spřátelených arabských zemí. Je zřejmé, že se tak Američané snaží vyzbrojit své spojence proti Íránu; tyto dodávky však zároveň vzbuzují nevoli Izraele, který v nich vidí možné riziko pro svou bezpečnost.

Konzervativní arabské monarchie v regionu Perského zálivu se dlouhodobě řadí mezi největší odběratele americké vojenské techniky, byť důvody americké podpory těchto zemí se výrazně měnily. V 60. a 70. letech 20. století je USA pokládaly za spojence proti prosovětským státům (především Sýrii), v 80. letech je podporovaly proti Íránu, v 90. letech pro změnu proti Iráku a nyní opět proti Íránu, jehož jaderný a raketový program budí veliké obavy většiny světa. To se dá doložit i tím, jaké zbraně si nyní arabské země od USA objednávají. Jednoznačně převažují systémy protivzdušné a protiraketové obrany (neboli „štíty“ proti hypotetické íránské agresi) a víceúčelové bojové letouny (tedy „meče“ pro preventivní či odvetné údery). Ale sofistikované americké zbraně v armádách arabských zemí zároveň znepokojují Izrael, který si pochopitelně hodlá zachovat svou vojenskou dominanci v oblasti.

„Balík“ pro Saúdskou Arábii
Nová série dodávek zbraní pro arabské země se začala chystat už za administrativy prezidenta Bushe. Od počátku se předpokládalo, že největší objemy techniky získá Saúdská Arábie, která je nejsilnějším arabským sunnitským státem v oblasti a jedním z hlavních spojenců USA proti Íránu, jehož snaha o „vývoz“ šíitské „islámské revoluce“ do zahraničí značně ohrožuje režimy v Zálivu, na prvním místě ten saúdský. Hovořilo se o tom, že Saúdové zakoupí techniku za 20 až 30 miliard dolarů, podle zpráv z poslední doby se však celková hodnota smlouvy vyšplhala na bezmála 60 miliard dolarů. Z finančního hlediska tak zřejmě půjde o největší jednorázovou zbrojní exportní smlouvu všech dob. Během deseti let by měly saúdské ozbrojené síly odebrat 84 stíhacích bombardérů F-15 Strike Eagle, 60 bitevních vrtulníků AH-64D Longbow Apache a 72 víceúčelových vrtulníků UH-60 Black Hawk. Součástí kontraktu je ovšem i modernizace starších strojů F-15S, AH-64 a UH-60, které Saúdové již vlastní. Po prvních zprávách o tomto obřím kontraktu se samozřejmě začalo debatovat o úrovni objednaných zbraní. Např. se dosud neví, o jakou verzi UH-60 se bude jednat; některé zdroje naznačují, že by Saúdové mohli chtít silně vyzbrojenou variantu UH-60M Battlehawk nebo že část objednaných vrtulníků by mohla představovat námořní obměnu MH-60R/S Knighthawk.

Eagle obdivovaný i obávaný
Největší diskuse však vzbudila letadla F-15 Strike Eagle. Navzdory svému stáří je F-15 dosud vynikajícím strojem pro vzdušné souboje („skóre“ jeho sestřelů činí 104:0) i dálkové údery na pozemní cíle a má potenciál pro další vývoj, což ilustruje i nová varianta F-15SE Silent Eagle. Objevily se dokonce spekulace, že Saúdové by chtěli zakoupit právě letouny F-15SE, ale to se nezdá jako příliš pravděpodobné. Jako nejlogičtější se jeví možnost, že by USA dodaly letadla odpovídající verzi F-15S+, na kterou se mají zmodernizovat současné saúdské F-15S. Klíčové prvky (resp. odlišnosti od původních F-15E) by pak představovaly výkonnější motory General Electric F110, navigační a střelecké kontejnery Sniper ATP a datalinky Link-16, zatím sporný bod ale tvoří palubní radary. Saúdové by totiž rádi koupili přístroje AN/APG-63(v)3 kategorie AESA, jaké mají singapurské F-15SG. Proti tomu se ale zvedl odpor Izraele, protože výsledné letouny by předstihovaly jeho variantu  F-15I Ra’am. Vhodným kompromisem by se tak mohl stát radar AN/APG-63(v)1, jenž má sice digitální zdroj signálu, ale jeho anténa je mechanicky pohyblivá (stejný model obdržely jihokorejské F-15K). Izraelcům také vadí, že Saúdové chtějí pro své F-15 zakoupit pumy JDAM se satelitním naváděním. Příslovečně silná židovská lobby se zpočátku snažila kontrakt na saúdské F-15 úplně zablokovat, v čemž ovšem neuspěla, takže nyní usiluje alespoň o omezení jeho kvalitativní úrovně.

Pochybnosti o zákaznících
Vedle popsaného „balíku“ bojových letadel a vrtulníků si Saúdové průběžně objednávají další americkou techniku; např. v loňském roce to bylo 2742 protitankových řízených střel TOW-2. Je ovšem velice příznačné, že jejich odběratelem je saúdská Národní garda, která je pokládána za nejspolehlivější vojenskou sílu pouštní monarchie. Nepodléhá ministrovi obrany, ale přímo královské rodině, za jejíž ochranu rovněž odpovídá. O celkové úrovni pravidelných saúdských ozbrojených sil jinak panují veliké pochybnosti, a to nejen co do kvality výcviku a schopností, ale i co do loajality vůči režimu. Ze spolehlivé se obecně považuje jen letectvo, jehož personál byl vesměs vycvičen v USA či Velké Británii. Saúdská Arábie není právě vzorem demokracie a stability a řada expertů upozorňuje na vysoké riziko fundamentalistického převratu. Není ale vůbec jisté, jak by se v takovém případě zachovaly ozbrojené síly, zejména ty pozemní. Navíc je nutno uvážit, že značná část armád „ropných“ arabských monarchií okolo Zálivu je de facto „žoldnéřská“, jelikož mužstvo i poddůstojníci jsou leckdy Pákistánci; důstojníci sice zpravidla bývají „domácí“, ovšem o jejich pozicích často rozhodují spíše politické a rodinné konexe než vojenské dovednosti. Z těchto důvodů nemálo expertů soudí, že dodávky moderních zbraní do takových států jsou v nejlepším případě prostě zbytečným plýtváním, v nejhorším případě pak možná krátkozrakým vyzbrojováním budoucího nepřítele.

Emiráty si „kupují výhodu“
Podstatně lepší mínění než o Saúdské Arábii obecně panuje o Spojených arabských emirátech, které v posledních letech patří mezi největší dovozce zbraní na světě a systematicky se snaží o vybudování skutečně kvalitních ozbrojených sil. Mimořádná finanční síla UAE jim umožňuje, aby praktikovaly postup nazývaný „buying an advantage“, tedy kompenzování malé rozlohy a malého počtu obyvatel tím, že se nakupuje jen ta nejkvalitnější technika a zajišťuje se nejlepší možný výcvik. Je zřejmé, že se to opravdu daří. Páteř letectva UAE tvoří 80 bojových letounů typu F-16E/F Desert Falcon (resp. F-16 Block 60/62), které platí za jedny z nejlepších F-16 na světě, mj. díky radarům AN/APG-80 kategorie AESA; o něčem zřejmě vypovídá i skutečnost, že UAE byly první zemí, kam Američané tuto supermoderní technologii exportovali. Objevilo se obvinění ze strany Indie, že na strojích Emirátů létají pákistánští piloti, což firma Lockheed Martin ihned popřela (takové tvrzení by jí mohlo silně uškodit ve výběrovém řízení indického letectva MMRCA, jehož se účastní i F-16IN se stejným radarem typu AESA, jakým disponují stroje Emirátů). Ono obvinění však může mít i reálný základ, protože (jak bylo uvedeno výše) část personálu tamního letectva mohou tvořit etničtí Pákistánci. Spojené arabské emiráty už se zabývají rovněž problematikou náhrady F-16E/F. Jsou totiž první arabskou zemí, jež oficiálně požádala americkou vládu o informace o stíhačkách F-35.

Všestranný arzenál UAE
Ale není to jen bojové letectvo, jemuž UAE věnují pozornost. Vysokou úroveň získá dopravní vzdušná flotila, kterou vytvoří dvanáct taktických dopravních letadel C-130J Super Hercules a čtyři až šest středních C-17A Globemaster III. To ukazuje, že svazek sedmi malých monarchií plánuje i vedení vojenských operací na delší vzdálenosti. USA jsou také hlavním dodavatelem pro protivzdušnou obranu UAE, jež přebírá objednané samohybné komplety Avenger (celkem 78 kusů) a čtyři stacionární systémy Patriot (součástí objednávky je 216 střel Patriot GEM-T a 288 střel nové protiraketové verze PAC-3). UAE budou dále prvním zahraničním odběratelem protiraketového kompletu „střední fáze“ THAAD (včetně 147 střel). Další oznámený kontrakt pokrývá čtrnáct vyzbrojených víceúčelových helikoptér UH-60M. UAE mají nyní objednanou americkou techniku za bezmála 20 miliard dolarů. Také projevily zájem o bezpilotní vrtulníky MQ-8B Fire Scout pro účely hraničního a pobřežního hlídkování. Značka Northrop Grumman již v Emirátech předváděla jeden exemplář MQ-8B s tamními výsostnými znaky a soudí, že to jen předznamenává vlnu zájmu nejbohatších arabských zemí o výkonné bezpilotní prostředky. UAE jsou v tomto směru opravdu „pionýrem“, protože již provozují menší bezpilotní taktické stroje. Druhým zájemcem o Fire Scout je Saúdská Arábie a odhaduje se, že do zemí Zálivu by mohla zamířit bezpilotní letadla za více než miliardu dolarů.

Kuvajt, Omán, Bahrajn a Katar
Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty jsou členy Rady pro spolupráci v Zálivu (čili GCC, Gulf Cooperation Council), do níž patří ještě Kuvajt, Omán, Bahrajn a Katar. A také tyto čtyři země jsou důležitými zákazníky zbrojního průmyslu USA. Kuvajt nedávno podepsal smlouvu na dodávku protiraketových kompletů PAC-3 (včetně 209 střel) za částku 900 milionů dolarů, objednal osm tankovacích letounů KC-130J a oficiálně požádal o informace o letounu F-15SE Silent Eagle. Páteř kuvajtského letectva dnes tvoří stroje F/A-18 Hornet, které by zřejmě záhy měly být komplexně modernizovány. Omán momentálně vlastní dvanáct letadel F-16 varianty Advanced Block 50, nedávno si objednal jejich upgrade, dále osmnáct nových strojů a ještě tři transportní letouny C-130J. (Mezi státy GCC je Omán nezvyklý v tom, že jako jediný udržuje poměrně dobré vztahy s Íránem.) Také Bahrajn vlastní F-16 a nyní si objednal devět bojových vrtulníků UH-60M. Jedinou zemí GCC bez amerických stíhaček ve svém letectvu je tak zatím Katar, podle některých pramenů je ovšem pravděpodobným odběratelem strojů F-16. Také již provozuje dvojici dopravních letadel C-17A (ta byla formálně pořízena coby „civilní“ a nesou dosti zvláštní zbarvení v katarských národních barvách) a očekává předání tří C-130J. Kuvajt, Omán, Bahrajn a Katar by mohly v blízké budoucnosti odebrat americké zbraně za celkově 30 miliard dolarů. Ještě je možno doplnit, že na teritoriích UAE, Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu jsou umístěny baterie střel PAC-3 s obsluhou US Army (hlavně jako ochrana amerických základen proti případnému íránskému raketovému útoku). 

Smlouvy pro další arabské státy
Američané však nevyzbrojují jen členské země GCC. Velkým odběratelem americké techniky je také Jordánsko, jež nedávno objednalo 1808 protitankových řízených střel Javelin. Očekává se, že své stávající F-16 bude modernizovat, popřípadě je doplní letadly novějších verzí. Nové stíhačky F-16 téměř určitě obdrží také Irák, otázkou je ovšem kdy. Irácké letectvo by je chtělo mít k dispozici už v příštím roce, ale kvůli zátěži výrobních kapacit firmy Lockheed Martin to bude patrně možné až v roce 2013. Mj. proto, že nyní už běží produkce 24 objednaných strojů F-16 Block 50/52 pro Egypt, jenž rovněž kupuje velké objemy americké techniky. Vedle F-16 už objednal dvanáct helikoptér AH-64D Longbow Apache (a k nim i 450 protitankových střel Hellfire II) a modernizaci svých starších AH-64A na standard AH-64D, patrně získá ještě šest transportních vrtulníků CH-47 Chinook a projevil zájem o UH-60M. Egyptské námořnictvo si objednalo čtyři rychlé čluny Ambassador Mk III, každý s osmi protilodními střelami Harpoon II, 76mm dělem Super Rapid, obrannými raketami RAM, 20mm rotačním kanonem Phalanx a dvěma 7,62mm kulomety M60. Také tato objednávka vzbudila nelibost izraelského státu, jenž sice má s Egyptem podepsanou mírovou smlouvu, ale tak zásadní posílení egyptského loďstva samozřejmě stále vnímá jako určité bezpečnostní riziko.

Diskuse o izraelských F-35
V záplavě novinek o dalších zbrojních kontraktech pro arabské státy ale téměř zanikla zpráva, že si Izrael formálně objednal dvacet bojových letadel F-35, která by měl získat do roku 2020. Této informací předcházela řada spekulací a dlouhých jednání, neboť mezi USA a Izraelem se objevily spory. Izraelci totiž tvrdili, že Američané jim odmítají poskytnout přístup k některým pokročilým technologiím stíhače, zatímco podle Američanů Izraelci zarytě trvali na tom, že se do „jejich“ F-35 musí instalovat některé specifické izraelské součásti. Neshody se však zřejmě podařilo vyřešit a ministr obrany Ehud Barak potvrdil, že Izrael koupí 20 stíhaček. Jejich cena se odhaduje na cca 2,75 miliardy dolarů. Celkový počet F-35 v izraelském letectvu by se mohl později vyšplhat na 100 kusů. Ale kromě toho Izrael řeší též náhradu letounů F-15, resp. hledá těžký víceúčelový stíhač. Je celkem pravděpodobné, že by mohl zakoupit stroje F-15SE Silent Eagle, ale není žádným tajemstvím, že „izraelský sen“ představuje supermoderní F-22 Raptor. Židovská lobby se několik let velmi snaží, aby americký Kongres zrušil či uvolnil zákon, jímž se export F-22 zakázal; podařilo se odsouhlasit finance na udržení otevřené výrobní linky a na vývoj „osekané“ exportní verze, avšak vlastní vývoz F-22 je pořád zakázán. V této souvislosti se v Izraeli rozhořela debata, zda vůbec má smysl koupit F-35 a čekat na F-22 a zda by nebylo lepší obrátit se jinam. Moše Arens (šéfkonstruktér stíhačky Lavi) dokonce navrhl, že by Izrael měl zvážit připojení k rusko-indickému projektu PAK FA!

Konkurence ze zahraničí
Tato zpráva znovu připomněla, že Američané samozřejmě nejsou jediní, kdo prodává moderní zbraně na Střední východ. Obrovského úspěchu dosáhli Britové, od nichž má saúdské letectvo získat 72 stíhaček Eurofighter Typhoon; naopak kontrakt pro Omán jim patrně „sebraly“ USA s nabídkou nových F-16. Hodně proměnlivé výsledky zaznamenávají Francouzi; Saúdové sice zvažovali koupi Rafale a objednali 132 evropských helikoptér (64 NH90, 12 EC 665 Tiger, 20 AS 532-A2 Cougar, 32 AS 550 Fennec a 4 AS 565 Panther), ale poté se rozhodli pro Typhoon a podle zpráv z loňského roku zrušili kontrakt na evropské vrtulníky, místo nichž patrně koupí kombinaci amerických a ruských typů. Francouzskou „nadějí“ dosud zůstávají letectva UAE a Kuvajtu, která zvažují pořízení Rafale (šlo by snad o 12 až 28 letadel). Emiráty navíc uzavřely kontrakt na 48 italských cvičných strojů Aermacchi M-346 a dále uvažují o šesti transportních strojích C-27J. Začíná se ale dařit také zbrojnímu průmyslu Ruska, jelikož se rýsuje podepsání obrovské dohody se Saúdskou Arábií. Podle ruských zdrojů by se mělo jednat o cca 150 tanků T-90S, bojová vozidla pěchoty BMP-3, přes sto vrtulníků Mi-35 a Mi-17 a asi dvacet systémů protivzdušné obrany Buk-M2E. Některé zprávy dokonce hovořily o tom, že by Saúdové chtěli získat komplexy dlouhého dostřelu S-400 Triumf. Pozici na středovýchodním zbrojním trhu si buduje i Čína, jež tradičně zásobuje Egypt, ovšem v poslední době prodala techniku (převážně dělostřeleckou) mj. Saúdské Arábii, Kuvajtu a Ománu a doufá v úspěch svých nových letounů (J-10 a FC-1) a systémů protivzdušné obrany (HQ-9).

Perský záliv neztrácí význam
Masivní dodávky americké techniky do arabských států Zálivu ukazují, že vztahy mezi USA a těmito zeměmi se po období určitého ochlazení či napětí (jež vyplynulo hlavně z 11. září 2001 a invaze do Iráku) opět oteplují a upevňují. Klíčovým důvodem je zajisté vzrůstající agresivita Íránu a rizika plynoucí z jeho jaderného a raketového programu. USA chápou Írán jako hlavní hrozbu pro mír a stabilitu na Středním východě, a proto na posilování jeho vojenských kapacit reagují zvýšenou podporou obranných schopností svých spojenců v regionu. Zároveň ale musí brát ohled na bezpečnostní situaci Izraele, který sice také vnímá Írán jako primární nebezpečí, avšak současně stále cítí obavy z vojenských potenciálů svých arabských sousedů. Američané tedy musejí velice pečlivě hledat „zlatou střední cestu“ mezi požadavky Izraelců a Arabů, aby adekvátně podporovali své spojence a současně mezi nimi nevyprovokovali nějaké nesmyslné „závody ve zbrojení“. Američané ovšem nejsou jedinými dodavateli, a tak by jejich případnou neochotu dodávat mohli snadno (a rádi) kompenzovat Evropané, Rusové nebo Číňané, jelikož ti všichni také usilují o zvýšení svého vlivu v oblasti. A bylo by pochopitelně naivní si myslet, že v tom nehrají zásadní roli obrovské zásoby ropy a zemního plynu. „Boj“ o zbrojní dodávky pro arabské státy přesvědčivě prokazuje, že region Středního východu i nadále zůstává jednou z nejvýznamnějších zón soupeření (super)velmocí.
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