Brazílie:
Ambice a problémy jihoamerické velmoci

Pátá největší země světa se znovu dostala do hledáčku médií. Nejde jen o to, že má hostit letošní olympijské hry, ale také o obrovský korupční skandál, jenž tam otřásá politickou scénou. Země, o níž se svého času mluvilo i jako o „supervelmoci budoucnosti“, čelí řadě problémů, které se týkají také vojenské oblasti.

Amazonské pralesy, káva, fotbalisté a další sportovci, jenže také obrovské chudinské čtvrti, to vše jsou asi obrazy, které se nám vybaví, když se hovoří o Brazílii. Největší jihoamerický stát nijak neskrývá své ambice prosadit se na mezinárodní scéně. Za studené války patřil k velkým spojencům USA, což se ale v novém století hodně změnilo a nové levicové vlády začaly těsně kooperovat také s Ruskem, Indií, Čínou a Jihoafrickou republikou. Toto uskupení, známé jako BRICS, ale evidentně nesplňuje očekávání, což se odrazilo i v potížích Brazílie. Ta se dostává do vážných ekonomických a politických problémů, které nejspíše zbrzdí i ambiciózní projekty přezbrojení brazilské armády, vzdušných sil a loďstva. Navzdory tomu se však někdy objevují i spekulace, že Brazílie opět uvažuje o nukleárních zbraních.

Armáda s velkou politickou mocí
Brazílie získala úplnou samostatnost na Portugalsku v roce 1815 a o sedm let později tam byla vyhlášena monarchie, tzv. Brazilské císařství. Ta vydržela do roku 1889, kdy se země změnila v republiku a o dva roky později přijala ústavu, jež se výrazně inspirovala tou z USA, takže se Brazílie stala federativní zemí. Sestává z 26 států a jednoho federálního distriktu, ve kterém se nachází hlavní město Brasilia (to však vzniklo až v roce 1960). Již od svého vzniku byla země zapojena do mnoha ozbrojených konfliktů, což vesměs souviselo se složitými hranicemi, které oddělují jihoamerické státy a které vytvořily příčiny mnoha teritoriálních sporů. Nejdůležitější z mezistátních konfliktů byl ten s Paraguají (1864–1870), ale největší země Latinské Ameriky musela opakovaně čelit i vnitřním hrozbám, jelikož dosti často docházelo k různým vzpourám rolníků či Indiánů a k pokusům o vojenské puče. Armáda totiž získala v Brazílii nemalou moc v politické oblasti, a proto země zažila dlouhá období vojenských vlád. Relativně málo známý je však fakt, že se aktivně angažovala i v obou světových válkách. V té první bojovali Brazilci hlavně prostřednictvím hladinových lodí v Atlantiku, avšak ve druhé světové válce bylo jejich zapojení daleko rozsáhlejší. Brazilci vyhlásili Ose válku v roce 1942 a pak hlídkovali v jižním Atlantiku, poskytli základny pro invazi do severní Afriky a zejména nasadili expediční vojsko v podobě pěší divize (okolo 25 000 mužů) a leteckého kontingentu. Brazilští vojáci se posléze vyznamenali v bojích v Itálii. Krátce po druhé světové válce ovšem proběhl další převrat, jenž ukončil dlouholetou vládu prezidenta Vargase. Poslední a z hlediska výsledku nejvýznamnější vojenský puč nastal v roce 1964 a přivedl k moci juntu, jež vládla až do roku 1985. Brazílie se řadila mezi nejbližší spojence USA, což vydrželo i po obnovení demokracie. Situace se začala měnit až po roce 2002, kdy se dostala k moci levice (Dělnická strana). V současnosti je ovšem zjevné, že její úspěchy byly z velké části iluzorní, neboť Brazílie se opět propadá do problémů a vychází najevo strašlivá míra korupce v celé veřejné sféře. Veřejnost je enormně frustrovaná a často se ozývají pochybnosti o celém politickém systému.

Především vnitřní povaha hrozeb
Ekonomické problémy se odrážejí i na stavu ozbrojených sil, jež teď musí počítat s rozsáhlým škrtáním v rozpočtu. To nesporně zpomalí proces přezbrojení, který má však stále naléhavější povahu, protože brazilské ozbrojené síly jsou sice skutečně početné, ale velká část techniky je jednoznačně zastaralá. Navíc se na vojsko permanentně klade velká zátěž, neboť Brazílie dnes sice nečelí žádné závažné vnější hrozbě, ovšem o to větší jsou problémy domácího charakteru, a to především v obrovské oblasti Amazonie. Největší deštný prales světa totiž žádá neustálou pozornost bezpečnostního systému, neboť je prostorem, kde pořád existují „divoké“ indiánské kmeny, povstalci, pašeráci, ilegální těžaři a narkomafie. Posledně jmenovaná hrozba je značně silná i ve velkých městech (jako je Rio de Janeiro), kde organizovaný zločin v podstatě ovládá veškerý život v některých chudinských čtvrtích (tzv. favelách). Právě z těchto důvodů se často hovoří o tom, že brazilské vojenské síly zastávají spíše funkce jakési těžce vyzbrojené policie, což dále podporuje existence elitní jednotky vojenské policie BOPE, jež se přímo specializuje na operace ve favelách. Kromě toho se ambiciózní brazilské vlády v posledních letech snaží o zvýšení prestiže země na mezinárodním poli i prostřednictvím budování kapacit pro expediční vojenské operace. Brazilci v minulosti vyslali jednotky např. do mírových misí na Východním Timoru či v Angole a od roku 2004 působí na Haiti. Nyní vytvářené expediční síly FEXPD by měly být schopné vstupovat i do vážnějších konfliktů, ale jejich plná bojeschopnost se plánuje až v roce 2022 a ekonomické turbulence Brazílie to jistě neurychlí. Pokud jde o techniku, nyní Brazílie spoléhá převážně na směs domácích zbraní, starších amerických či západoevropských typů a nově dodávané výzbroje z Ruska. Brazilské levicové vlády vynaložily ohromné úsilí ve snaze vytvořit spojenectví s Moskvou a Pekingem, ale postupně se dostavilo zklamání, jelikož Rusko a Čína vnímají Brazílii vesměs jenom coby zdroj surovin a trh, což zajisté není to, co si ambiciózní jihoamerická velmoc od projektu BRICS slibovala.

Složitá organizace pozemních sil
Brazilské ozbrojené síly dosud spoléhají na povinnou službu, která trvá 9 až 12 měsíců a z níž pochází cca 70 000 vojáků z celkových 128 000 sloužících příslušníků pozemních sil. Ty mají značně složitou strukturu, která odráží mj. federativní uspořádání země; brazilská armáda tedy má osm velitelství hlavních, dvanáct regionálních a sedm divizních. Hlavní manévrové bojové síly zahrnují dvě obrněné brigády, pět mechanizovaných brigád, devatenáct pěších brigád, dvě brigády výsadkářů, sedm brigád pro boj v džungli a jednu brigádu speciálních jednotek. Další, vesměs podpůrné jednotky jsou organizovány převážně jako samostatné pluky a prapory. Jako hlavní typ tanku slouží německý Leopard 1 v počtu přes 340 kusů (varianty 1A1BE a 1A5BR) a stále se používá i asi 45 amerických M60A3, navíc také cca 50 lehkých tanků M41C Walker Bulldog. Pro průzkum slouží kolem čtyř stovek kolových kanonových vozidel EE-9 Cascavel, jež dodala domácí firma ENGESA. Od té pochází i přes 220 kolových obrněných transportérů EE-11 Urutu, které však nahrazují moderní obrněnce VBTP-MR Guarani. Pořád se užívá také cca 580 vozidel M113. Základ hlavňového dělostřelectva tvoří asi sedm desítek samohybných houfnic M109A3 a M109A5 ráže 155 mm, kromě kterých se stále provozují i takřka muzeální vozidla M7 Priest s děly ráže 105 mm. Brazilští dělostřelci disponují také zhruba 95 taženými houfnicemi M114 ráže 155 mm a víc než 330 různými taženými houfnicemi ráže 105 mm. Po stránce ničivé síly však nejvýkonnější dělostřelecký systém tvoří raketomet ASTROS II, který užívá rakety několika různých ráží a nabízí dosah až 90 km; jeho nová podoba je postavena na šasi Tatra. Brazilská armáda má 26 kusů a chce kupovat další. Užívá se i přes 1200 minometů, zatímco k ničení tanků slouží rakety Eryx a MILAN a bezzákluzové zbraně ráží 84 a 106 mm. Protivzdušná obrana vlastní kanony Oerlikon a Bofors ráže 35 a 40 mm a přenosné střely typů RBS-70 a Igla. Vojskové letectvo provozuje ponejvíce vrtulníky západoevropského původu, a sice mj. AS 565 Panther, AS 550 Fennec, AS 532 Cougar nebo H 225M Super Cougar, kromě kterých létá i několik amerických S-70A-36 Black Hawk.

Letectvo potřebuje nové stíhačky
Velkou slabinu ozbrojených sil Brazílie tvoří nedostatečné kapacity vojenského letectva, které nyní vlastní jen něco přes pět desítek nadzvukových stíhaček. Jde navíc o zastaralá letadla F-5 Tiger II, jejichž většina sice prošla modernizací na varianty F-5EM a F-5FM, ale požadavkům dneška již prostě nestačí. Kromě nich provozuje Brazílie též necelých pět desítek strojů AMX, což jsou podzvukové proudové bojové letouny, vyvinuté ve spolupráci s Itálií. Každopádně se nedá pochybovat o nezbytnosti zavedení nového typu moderní stíhačky. Výběrové řízení bylo rozhodnuto ve prospěch švédského typu Saab Gripen-NG a počítá se s pořízením 36 kusů, což zahrnuje i licenční výrobu v Brazílii, avšak projekt pořád nabírá zpoždění a možná jej poškodí korupční skandály, a tudíž budoucnost brazilského stíhacího letectva zůstává nejistá. Pokud se největší latinskoamerická země může něčím ve vzduchu naopak velmi chlubit, pak je to určitě turbovrtulový letoun A-29 Super Tucano, užívaný v počtu přes 70 kusů coby cvičný, hlídkový a lehký bojový. Právě tyto špičkové stroje tvoří jeden z hlavních prvků systému pro udržování bezpečnosti v Amazonii. K výcviku se dále užívá asi stovka starších letadel EMB-312 Tucano a přes 80 základních cvičných strojů Neiva T-25 Universal. O hlídkování nad Amazonií a také nad mořem se dále starají čtyři desítky průzkumných, hlídkových a radiolokačních letadel, jež vesměs představují senzorové úpravy letounů domácí výroby, jako je turbovrtulový EMB-111 Bandeirulha nebo proudový EMB-145, kromě nichž Brazilci provozují také devět amerických protiponorkových strojů P-3AM Orion. Přepravní letectvo vlastní téměř dvě stovky strojů, ale jen dvacet z nich tvoří taktické C-130 Hercules, zbytek představují rozmanitá lehká letadla od společností EMBRAER, Cessna, Learjet a jiných. Brazílie hodně vsadila na projekt domácího taktického dopravního letounu KC-390 (podílí se na něm i české Aero), ale také ten se značně zpožďuje. Vrtulníkové útvary provozují většinou shodné typy jako vojskové letectvo pozemní armády, ovšem navíc i dvanáct ruských bitevníků Mi-35M.

Lodě vyzbrojené střelami Exocet
Vlajkovou loď brazilského námořnictva reprezentuje letadlový nosič São Paulo, který prodala Francie, kde sloužil pod označením Clemenceau. Z jeho paluby vesměs působí útočné letouny A-4M Skyhawk a různé vrtulníky; vesměs jde o námořní verze stejných typů, které používají i vrtulníkové útvary armády a letectva, a dále stroje Super Lynx Mk 21A, SH-3 Sea King a Bell 206B Jet Ranger III. Brazilské námořnictvo má též pětici dieselelektrických ponorek německé třídy Type 209/1400, z nichž poslední (Tikuna) využívá řadu nových technologií, a tudíž bývá občas pokládána za samostatnou třídu. Kromě nosiče São Paulo představují největší hladinové lodě pod brazilskou vlajkou tři britské fregaty třídy Type 22 Greenhalgh, které mají protilodní rakety MM40 Exocet a protiletadlové Sea Wolf. Střely MM40 Exocet tvoří také hlavní zbraně celkem deseti raketových fregat a korvet tří tříd, z nichž nejstarší je šestice fregat třídy Niterói ze 70. a 80. let (kromě Exocetů nesou protiletadlové střely Aspide). Zbývající tvoří tři korvety třídy Inhaúma a jedna korveta nové třídy Barroso, ale dosud není jasné, kdy budou následovat další. Brazilci provozují také přes čtyřicet hlídkových člunů, mezi kterými jsou nejmodernější tři plavidla třídy Amazonas britského původu; na lodích této kategorie jsou instalovány pouze kanony a kulomety. V roce 2015 přibyla do brazilského loďstva veliká obojživelná výsadková loď Bahia, původně jednotka z francouzské třídy Foudre; vedle ní provozují Brazilci i několik dalších výsadkových plavidel, také pět minolovek a víc než stovku logistických či pomocných plavidel. Součástí námořnictva je též námořní pěchota v síle přibližně 16 000 mužů, kteří jsou zařazeni do jedné divize a několika samostatných praporů. Vlastní mj. 18 rakouských lehkých tanků SK-105 Kürassier, šedesát obrněných transportérů M113 a Piranha IIIC a 23 plovoucích obrněnců AAV-7A1 a LVTP-7. O palebnou podporu se starají tažené houfnice ráže 105 a 155 mm, několik raketometů ASTROS II či minomety. Námořní pěchota používá též protitankové rakety RBS-56 BILL a protiletadlové kanony Bofors.

Spekulace o atomových zbraních
Velké ambice jihoamerické země prokazují také plány na modernizaci námořnictva. Zastaralá letadla Skyhawk by mohla perspektivně nahradit palubní verze stíhačky Gripen, která by však již nemusela sloužit na lodi São Paulo. Po roce 2025 se totiž zvažuje i pořízení nové letadlové lodě, která by měla být postavena v domácích loděnicích, snad s asistencí francouzské značky DCNS. Od té pochází rovněž další akvizice brazilského námořnictva, a to čtveřice špičkových ponorek třídy Scorpène s pohonem nezávislým na vzduchu a raketovými zbraněmi. Plánuje se zavedení první z nich do služby v roce 2017 s tím, že od roku 2023 by se mohl pod brazilskou vlajkou plavit první výsledek dalšího mimořádně ambiciózního programu, jenž se uskutečňuje za spolupráce s loděnicemi DCNS, a to první brazilská nukleární ponorka. Právě tento projekt ale začíná vyvolávat i znepokojení, protože kdykoli se hovoří o nukleárních ponorkách, takřka automaticky se v pozadí ozývá i cosi o jaderných zbraních. Brazílie vlastní rozsáhlý nukleární civilní program, jenž pokrývá kompletní cyklus paliva pro atomové elektrárny od těžby uranu po kvalitní obohacování; zvláštností rovněž je, že tento program částečně kontroluje brazilské námořnictvo. Bylo prokázáno, že v době vojenské vlády provedla Brazílie přinejmenším první kroky k získání vlastní jaderné zbraně, a dokonce se objevily spekulace, že snad mohla nějaké bomby opravdu zhotovit. Projekt byl zastaven a odtajněn až v roce 1990, avšak nepochybným faktem zůstává, že Brazílie má nadále vše potřebné k tomu, aby samostatně vyrobila nukleární hlavice (dle amerických expertů by jí na to postačovaly nejvýše tři roky, a dokonce možná jen jeden rok). V době vzrůstu napětí mezi USA a levicovými vládami v Latinské Americe zazněl nejednou i odhad, že se Brazílie ke svým záměrům vrátí. V současné situaci se nezdá, že by se jihoamerická velmoc právě touto otázkou zabývala, protože má více než dost ekonomických a politických problémů. Právě proto by však měla být pozorně sledována, neboť tamní politická scéna je nyní mimořádně turbulentní a vůbec nelze vyloučit, že by do intenzivních bojů o moc mohla po dlouhých letech opět promluvit brazilská armáda.
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Brazilský zbrojní průmysl
V Evropě není příliš známým faktem, že Brazílie představuje významného hráče na světovém zbrojním trhu. Svého času dokonce platilo, že její značka ENGESA byla největším výrobcem kolových obrněných vozidel na světě. Vděčila za to zejména obrovské poptávce od arabských zemí v 80. letech a vyvezla celkem přes 2000 obrněnců. Tento zájem ale v 90. letech vymizel, společnost navíc investovala velké prostředky do projektu vlastního tanku EE-T1 Osório, jenž nezískal ani jedinou exportní objednávku. Po rychlém vzestupu tak přišel rychlý pád a značka ENGESA v roce 1993 zbankrotovala. Udržela se společnost Avibras, jež se zabývá vývojem a výrobou raketových zbraní; určitě největší úspěch zaznamenal modulární raketomet ASTROS II a nedávno firma zařadila do svého portfolia i obrněná vozidla. Z brazilských firem si ovšem na trhu dlouhodobě nejlépe vede výrobce letadel EMBRAER, jenž se svými proudovými typy boduje i v civilní oblasti. Z vojenských letadel získal mnoho zákazníků cvičný stroj EMB-312 Tucano, na který poté navázal cvičný a bojový EMB-314 Super Tucano (neboli A-29). Ten se dostal na trh zrovna v době, kdy začala výrazně narůstat poptávka po lehkých turbovrtulových bojových letounech pro boj proti partyzánům a teroristům. „Super Tukan“ se k tomuto ideálně hodí, takže již získal dvouciferný počet uživatelů. Z brazilských zbrojovek je dále třeba zmínit ještě značku IMBEL, jež dodává zejména pěchotní palné zbraně. Původně se zabývala vesměs licenční výrobou a zahraniční vlivy jsou pořád velice patrné, neboť standardní služební zbraně brazilských vojáků reprezentují 5,56mm útočné pušky série MD, které vznikly v podstatě jako modernizované deriváty známého belgického typu FN FAL. A něco podobného platí rovněž o pistolích, protože 9mm služební pistole PT-92 vychází z designu italské zbraně Beretta 92, jež byla pro brazilské potřeby upravena tamní společností Taurus. Ta si vede docela dobře také na světovém trhu, kde úspěšně prodává i svoje revolvery.

Kontroverzní elitní jednotka
Ve většině armád světa platí, že nejznámější a nejlepší elitní síly představují armádní jednotky zvláštního určení, protiteroristické síly atd. Brazílie však tvoří výjimku, jelikož absolutní elitu jejích uniformovaných bezpečnostních složek najdeme u vojenské policie, a to u útvaru BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais). Ten působí v brazilském státě Rio de Janeiro, ale stejně či podobně nazvané (a kvalitou jen o málo slabší) jednotky fungují též v dalších státech federace. Mimo Brazílii byla jednotka BOPE dlouho známá vesměs jen expertům, což se však dramaticky změnilo v novém století díky filmu Tropa de Elite (2007; u nás pod názvem Elitní jednotka). Ten získal útvaru obrovskou popularitu a znak s lebkou, nožem a bambitkami začal přitahovat velký zájem. Nutno dodat, že film (ostatně založený na reálných událostech) velice věrně vystihoval fungování jednotky BOPE, která operuje převážně v nejhorších chudinských čtvrtích Ria, kde vládnou narkomafie a pouliční gangy. Tyto extrémní podmínky, jež se občas vyrovnají regulérní válce, kladou enormní nároky na výcvik a disciplínu útvaru BOPE, jenž se někdy nezdráhá používat i opravdu velmi brutální metody. To nezastíral ani onen film, a tudíž si jednotka BOPE kromě velké popularity vysloužila i kritiku ze strany obhájců lidských práv. Pro zajímavost lze dodat, že BOPE udržuje úzké vztahy s izraelskou armádou a probíhá trvalá výměna zkušeností a společná cvičení v oboru městského boje.

Ozbrojené síly Brazílie
Celkem v aktivní službě
334 500
Celkem v záloze
1 340 000
Armáda
V aktivní službě
198 000
Hlavní bojové tanky
393
Průzkumná vozidla
458
Obrněné transportéry
935
Dělostřelecké systémy
1847
Protivzdušné systémy
260
Vrtulníky
81
Letectvo
V aktivní službě
67 500
Bojové proudové letouny
106
Cvičné a jiné lehké letouny
265
Transportní letouny
199
Senzorové letouny
54
Bitevní vrtulníky
12
Ostatní vrtulníky
87
Námořnictvo
V aktivní službě
69 000
Dieselelektrické ponorky
5
Velké válečné lodě
14
Pobřežní a hlídkové lodě
53
Výsadkové a pomocné lodě
136
Námořní letouny a vrtulníky
85
Obrněnce námořní pěchoty
103
Polovojenské síly
Síly veřejné bezpečnosti
395 000
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