Argentina:
Země diktátorů a bankrotů

Politická nestabilita, vojenské převraty, autoritativní vládcové, to vše již takřka tradičně patří k zemím Latinské Ameriky. Snad žádná z nich však těchto problémů nezažila tolik jako Argentina, jež se navíc stále potýká se špatným stavem ekonomiky, který se logicky podepisuje též na stavu tamních ozbrojených sil.

Kdykoliv se hovoří o ozbrojených silách Argentiny, téměř vždy jako ozvěna zazní také jméno souostroví, o něž se vedla jedna z nejzvláštnějších válek druhé poloviny 20. století. Falklandy, v Argentině označované jako Malvíny, nadále patří Velké Británii, byť Buenos Aires se svého nároku nikdy nevzdalo, což se odráží i v někdy dosti napjatých vztazích s Londýnem. Ty mají své dopady též v dalších rovinách, neboť Britové důsledně blokují modernizaci argentinského letectva, resp. chystané nákupy nových západních letounů, jenže tyto plány v současnosti snad ještě výrazněji brzdí další kolo vleklé ekonomické krize.

Od conquistadorů k Perónovi 
Politická a vojenská historie Argentiny představuje vskutku fascinující, ale rovněž mimořádně komplikovanou a mnohdy ne zrovna příjemnou záležitost. Podobně jako další země v regionu Jižní Ameriky se stala součástí koloniálního impéria Španělů, kteří na území dnešní Argentiny dorazili v roce 1516. Název země pochází z legend o jakémsi domorodém vládci, který údajně vlastnil obrovské stříbrné poklady (argentino znamená španělsky stříbrný). To se sice nakonec nepotvrdilo, ale conquistadoři území ovládli a spravovali formou různých útvarů, samozřejmě stále v podřízenosti Madridu. Posledním z těchto útvarů bylo místokrálovství Río de la Plata a s jeho zánikem na jaře 1816 padla také nadvláda Španělů. Argentina vyhlásila nezávislost dne 9. července 1816, ale klid ji rozhodně nečekal, protože ještě během bojů proti Španělům vedly vzájemné boje i dvě politické frakce. Válka za nezávislost tak téměř ihned přešla do občanské války mezi unionisty (neboli zastánci centralistické vlády Buenos Aires nad celým územím) a federalisty (kteří chtěli svazek autonomních provincií). Boje se občas uklidňovaly, aby se poté opět rozhořely. Vedle toho v letech 1864–1880 probíhal krvavý konflikt trojspolku Argentiny, Brazílie a Uruguaye proti Paraguayi. Teprve pak nastala éra míru, byť o vliv v Argentině stále soupeřily různé velmoci, vedle Španělska především USA, Velká Británie či Francie. Země si během první světové války uchovala neutralitu, ale v meziválečné éře došlo k několika pučům a v zemi postupně sílil vliv Německa. Ve druhé světové válce nakonec Argentina (ačkoli dosti neochotně) vyhlásila válku Ose a v tamější elitě byl stále více vidět charismatický Juan Perón, který se v roce 1946 stal prezidentem. Měl velké ambice a příliš nezastíral, že si bere inspiraci také od evropských diktátorských režimů, a přestože je značně zjednodušující jej označovat za fašistu, faktem je, že v Argentině našla úkryt řada prominentů Třetí říše. Perón totiž doufal, že jejich znalosti a peníze pomohou vzestupu Argentiny.

Vzestup a pád vojenských vlád
S jejich pomocí tedy budoval i domácí zbrojní průmysl, jenž rozhodně neměl malé cíle, neboť se vyvíjely mj. proudové stíhačky a provedly se i základní práce na jaderných zbraních. Perón zpočátku těžil z dobré ekonomické situace, ale ta se poté zhoršovala a proti režimu se nakonec obrátili skoro všichni. Perón byl roku 1955 svržen armádou a v dalších letech se střídala údobí pučů, vojenských junt a demokratických vlád. V roce 1973 se k moci vrátil Perón, jenž ovšem hned následujícího roku zemřel, a v roce 1976 se vlády znovu chopili vojáci, kteří pak zahájili éru tvrdých represí, známou jako „špinavá válka“. Ekonomická situace se ale stále zhoršovala, což se argentinská junta pokoušela „vyřešit“ odvedením pozornosti jinam, a tudíž v roce 1982 zahájila invazi na Falklandy. V následném konfliktu ale Argentina utrpěla těžkou porážku, jež nakonec vedla ke konci vojenské diktatury. Od roku 1983 v zemi funguje nestabilní a mnohdy dosti turbulentní, ale přece jen demokratický systém. U vlády se tak zpravidla střídají zástupci dvou stran, a sice liberální Radikální občanské unie a populistické Justicialistické strany, která se odkazuje k dědictví Juana Peróna a vládne též nyní. Vedle vnitřní politiky se obě strany liší zahraniční orientací, jelikož justicialisté zastávají více konfrontační kurs a snaží se o budování vazeb na Rusko a Čínu, zatímco radikálové jsou jasně prozápadní. Argentina i navzdory tomu dlouhodobě platí za spojence USA, vedle čehož buduje vztahy s dalšími státy regionu, ačkoliv s mnohými (mj. s Chile) má i četné historické spory. V arzenálu převažují americké, německé či francouzské zbraně, v menší míře se vyskytují také výrobky domácího průmyslu, ovšem ten v posledních letech upadá kvůli následkům ekonomických potíží, jelikož Argentina několikrát zbankrotovala. Ozbrojené síly jsou plně profesionální, protože tradiční povinná služba byla po sérii skandálů zrušena roku 1995. Armáda se zapojuje i do expedičních operací, neboť vyslala jednotky např. do misí OSN na Kypru nebo na Haiti.

Tanky na německém základě
Pozemní síly se pořád drží divizní struktury, a proto zahrnují čtyři divize (tři mechanizované a jednu lehkou), z nichž každá se dělí na dvě nebo tři brigády. Vojáci používají převážně útočné pušky FN FAL, v menším měřítku se objevují americké zbraně a domácí pušky FARA 83, jež slouží zejména u elitních jednotek. Jediným typem tanku argentinské armády je vozidlo TAM na šasi německého obrněnce Marder, jež nese 105mm kanon; část z 231 kusů nyní podstupuje modernizaci na variantu TAM 2C. Dále se provozují stíhače tanků SK-105 Kürassier a kolová kanonová vozidla Panhard AML-90. K transportu a podpoře pěchoty slouží především pásová vozidla VCTP, což je další lokální derivát německého Marderu, a to v počtu 118 kusů, a vedle nich téměř šest stovek amerických transportérů M113A2. Budování vazeb k Číně demonstruje několik šestikolových obrněnců WZ-551B1. V kategorii protitankových řízených raket vlastní Argentina jen jeden typ, a sice TOW-2A na platformě HMMWV. Pro ničení tanků slouží také 150 bezzákluzových kanonů. Dělostřelectvo obsahuje 42 samohybných houfnic ráže 155 mm, a to francouzské zbraně AMX F3 a italské systémy Palmaria, dále 64 tažených houfnic Model 56 ráže 105 mm a 108 houfnic ráže 155 mm, a to CITEFA M-77 a M-81 a SOFMA L-33. Pro raketové jednotky vyrobil domácí průmysl nevelký počet raketometů Pampero ráže 105 mm a CP-30 ráže 127 mm. V seznamu dělostřeleckých zbraní figuruje též okolo 880 minometů ráže 81, 107 a 120 mm, z nichž necelá polovina je samohybná. Protivzdušná obrana používá rakety RBS-70 a kanony ráže 20, 30 a 35 mm, zejména od značky Oerlikon. Vojskové letectvo nemá bitevní vrtulníky, takže tuto funkci zastávají vyzbrojené UH-1H. Soupis celkem 67 helikoptér zahrnuje také např. stroje Bell 206B3, AS 332B Super Puma či SA 315B Lama a armáda má i 19 letounů ponejvíce od firem Cessna, Beech a Piper.

Už bez nadzvukových stíhaček
Argentina se mohla kdysi pochlubit relativně silným letectvem, v němž figurovaly např. stroje Mirage III, Mirage 5, Dagger (exportní verze typu IAI Nesher) či A-4 Skyhawk. Fatální zásah však představovala válka o Falklandy, ve které Argentina pozbyla víc než 60 letadel, což byla ztráta, ze které se vlastně už nikdy nevzpamatovala. Posléze kupovala již pouze zánovní stroje ve snaze částečně nahradit ztráty, ovšem kombinace ekonomických potíží a důrazného odporu Velké Británie dodnes blokuje pořízení moderních bojových letounů. V roce 2005 se vyřadily poslední stíhačky řady Mirage, takže letectvo už nemá žádné nadzvukové letouny a disponuje pouze 21 podzvukovými útočnými stroji Skyhawk modernizovaných verzí A-4AR a OA-4AR Fightinghawk. Většina se však dnes nalézá mimo provoz a reálně zřejmě létá jen jednociferný počet. Aktivní službu již opustila též turbovrtulová bitevní letadla domácí výroby FMA IA-58 Pucará, ale v provozu zůstává asi 26 proudových cvičných a lehkých bojových letounů AT-63 Pampa a IA-63 Pampa III. S tímto typem se Argentina již dlouhé roky pokouší také o exportní uplatnění, avšak zatím neúspěšně. Pampy zajišťují pokročilý výcvik, zatímco k základnímu se užívají hlavně letouny Grob 120TP, Tecnam P2002JF Sierra, EMB-312 Tucano a T-6C Texan II. Letectvo vlastní také dva tankery KC-130H Hercules, čtyři dopravní C-130, čtrnáct lehčích transportních strojů (mj. od firem Cessna, DHC a Learjet) a navíc dva Boeingy 757 k dopravě VIP. Vzdušné síly provozují také 39 dopravních a víceúčelových helikoptér, mezi které náleží Bell 212, Bell 412EP, Hughes 369, MD-500, SA 315B Lama, S-70 Black Hawk, S-76B a také dva ruské Mi-171E, které byly zakoupeny pro činnost v Antarktidě. Do sestavy argentinských vzdušných sil patří i protivzdušná obrana leteckých základen, jež disponuje celkem 88 kanony Oerlikon ráže 20 a 35 mm s radiolokačním řízením.

Výrazný úpadek námořnictva
Tradiční zdroj velké hrdosti Argentinců představuje námořnictvo, jež ale také prošlo výraznou redukcí, zejména když roku 1997 vyřadilo letadlovou loď Veinticinco de Mayo. Velmi citelná byla též ztráta ponorky San Juan, k níž došlo v roce 2017 a která tragicky poukázala na špatný stav celého námořnictva. Argentina dosud vlastní sesterské plavidlo Santa Cruz (taktéž patřící k německé třídě TR-1700) a starší ponorku Salta (německá třída Typ 209), ale první absolvuje modernizaci a druhá je mimo provoz, a proto aktuálně ani jediná není bojeschopná. Vlajkovou lodí je Almirante Brown, první ze čtveřice lodí německé třídy MEKO 360, jež se obvykle řadí mezi fregaty, ovšem Argentina je oficiálně vede jako torpédoborce. Každopádně jde o kvalitní plavidla nesoucí mj. protilodní rakety Exocet MM40, protiletadlové rakety Aspide či děla ráže 127 mm. Každá nabízí prostor pro jeden vrtulník. Německo postavilo i čtveřici korvet MEKO 140, které slouží jako třída Espora a nesou mj. rakety Exocet MM38 či kanon ráže 76 mm. Do kategorie korvet spadá i jedno plavidlo Drummond, původně patřící k francouzské třídě A-69; další dvě se nachází v rezervě. Nejmodernější plavidla s argentinskou vlajkou nyní představují dvě velké hlídkové lodě francouzské třídy Gowind, jež slouží jako třída Bouchard (mají k nim přibýt ještě další dvě). Argentina dále provozuje různé hlídkové a výsadkové lodě, mezi nimiž je kuriozitou plavidlo Hércules, jelikož jde o britský torpédoborec Typ 42, který však prodělal přestavbu na transportní loď. Námořnictvo stále má několik útočných letounů Super Étendard, ale ty zřejmě nejsou funkční. Podobně je tomu i s hlídkovými stroji P-3B Orion a S-2 Tracker. V inventáři se nalézají také různé pomocné a cvičné letouny od firem Beech, Piper a Pilatus či helikoptéry SH-3H Sea King a AS 555 Fennec. Ještě je třeba zmínit 2500 příslušníků námořní pěchoty, kteří mají k dispozici mj. kolové obrněnce ERC-90F Sagaie a VCR, plovoucí vozidla LVTP-7 či různé typy lehkých dělostřeleckých zbraní.

Marné úsilí získat nová letadla
Právě o námořní pěchotě se někdy hovoří ve spojitosti s Antarktidou, protože Argentina pořád patří mezi země, které velmi důrazně prosazují svoje nároky na oblasti nejjižnějšího světadílu. Zejména v dobách vlády Justicialistické strany se leckdy zvedá i téma Falklandských ostrovů, ale Velká Británie kategoricky odmítá jakoukoli diskusi, jelikož tyto ostrovy hodlá bránit jako jeden z posledních pozůstatků někdejšího impéria. Zvláště na počátku nového století se někdy spekulovalo o tom, že Argentina možná využije poklesu schopností britských ozbrojených sil, resp. spustí další pokus o získání souostroví silou, což by v případě úspěchu mohlo znamenat i ekonomický profit, jelikož Falklandy jsou (což se poměrně málo ví) bohaté na mořská ložiska ropy a zemního plynu. Tyto spekulace se dávaly do souvislosti též se snahami Ruska a Číny o mocenský průnik do Latinské Ameriky, a proto se právě tyto dvě mocnosti zmiňovaly a pořád zmiňují též coby možní dodavatelé nových bojových letadel pro Argentinu. Jak bylo zmíněno, absence nadzvukových stíhaček představuje palčivý problém, který symbolizuje velký úpadek argentinských ozbrojených sil. Buenos Aires se snažilo získat např. stroje JAS-39 Gripen, IAI Kfir Block 60, Mirage F1M či KAI FA-50 Golden Eagle, dosud však bez úspěchu, na čemž se výrazně podílí diplomatický tlak Londýna a britské embargo, kvůli němuž nelze do Argentiny dodat letouny, jež využívají britské komponenty. Není proto divu, že Argentina vede jednání i s Moskvou a Pekingem. Mluvilo se o ruských stíhačích MiG-29 a bombardérech Su-24 a nyní se skloňují typy MiG-35 a Su-35, zatímco Čína údajně nabízí stroje JF-17 a J-10. Ačkoli však ze strany těchto velmocí existuje zjevná snaha letadla dodat, nelze pominout vážnou překážku na straně Argentiny, totiž peníze. Ekonomická situace zůstává dosti neutěšená, neboť nedávné náznaky oživení zničily dopady pandemie. Hlasité regionální ambice Argentiny tak tlumí fakt, že na jejich realizaci zatím zkrátka chybějí prostředky.
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Ozbrojené síly Argentinské republiky
Celkem v aktivní službě
72 100
Pozemní síly
V aktivní službě
42 800
Hlavní bitevní tanky
231
Lehké kanonové obrněnce
164
Pěchotní obrněnce
510
Dělostřelecké systémy
1108
Protivzdušné systémy
229
Vrtulníky a letouny
86
Vzdušné síly
V aktivní službě
12 900
Bojové letouny
21
Cvičné letouny
61
Ostatní letouny
23
Vrtulníky
39
Protivzdušné systémy
88
Námořní síly
V aktivní službě
16 400
Dieselelektrické ponorky
2
Raketové fregaty
4
Hlídkové a pobřežní lodě
20
Výsadkové a pomocné lodě
23
Vrtulníky a letouny
42
Obrněnce námořní pěchoty
54

Argentinské polovojenské síly
Vedle ozbrojených sil v užším smyslu fungují v Argentině též dvě polovojenské složky. První z nich je četnictvo (Gendarmería Nacional), jež se věnuje zejména vnitřní bezpečnosti, jelikož platné zákony zakazují argentinské armádě působit ve vnitřních konfliktech. Četnictvo se tedy zabývá primárně střežením hranic a kritické infrastruktury a dále bojuje mj. proti pašerákům a teroristům. Opakovaně se zapojilo také do zahraničních expedičních operací a v případě války se může zúčastnit bojů. V současnosti má sílu cca 18 000 mužů, kteří mají k dispozici několik desítek obrněných automobilů (mj. Shorland, Grenadier a UR-416), třináct letounů (ponejvíce značek Cessna, Piper a Pilatus) a 21 lehkých helikoptér (převážně produktů firem Eurocopter, Bell a Robinson). Druhou polovojenskou složku představuje pobřežní stráž (Prefectura Naval) v počtu cca 13 500 osob, které (stejně jako četníci) podléhají ministerstvu bezpečnosti. Jak lze asi odhadnout, jejich hlavní poslání tvoří ochrana výsostných vod země, kromě toho však mají za úkol střežit hustou síť splavných řek v Argentině, takže vlastně zastávají i roli říční policie. S vlajkou této složky se plaví asi 80 různých hlídkových a logistických plavidel, vedle nichž jí patří rovněž devět hlídkových letounů (zejména řady Beech King Air) a třináct helikoptér, mj. AS 565 Panther, AS 330 Puma či Schweizer S-300C.
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