Chile:
Dědictví generála Pinocheta

Jistě jen málo zemí působí na mapě tak zvláštním dojmem jako Chile, které vypadá jako přes 4000 km dlouhá „nudle“ na západním pobřeží Jižní Ameriky. Jeho historie však již tolik zábavná není, protože do ní patří také více než čtvrt století vojenské diktatury, jejíž dědictví stále hluboce rozděluje chilskou společnost.

Chilské ozbrojené síly se nepochybně řadí mezi nejvyspělejší v Latinské Americe a není nijak vzácný ani názor, že by jim z tohoto pohledu mělo patřit skutečně první místo. Vysoká kvalita chilské armády ovšem do jisté míry kontrastuje s pohledem Chilanů, v němž se spojuje chvála s opatrnými obavami. Ozbrojené síly této geograficky kuriózně tvarované země totiž částečně těží i z odkazu mimořádně kontroverzního muže, kterého jedni vnímají jako krutého diktátora, zatímco jiní jako zachránce před bolševickou totalitou a strůjce ekonomického vzestupu, který umožnil i vyzbrojení armády špičkovou technikou.

Od Španělů k diktátorovi
Stejně jako pro řadu dalších zemí Latinské Ameriky i pro Chile platí, že jeho teritorium od 16. století náleželo do španělského koloniálního impéria, což trvalo až do počátku 19. století. Pak propukly boje o nezávislost, v jejichž čele stál Bernard O’Higgins. Země vyhlásila nezávislost 12. února 1818 a stejného dne se odehrála důležitá bitva, ve které spojené chilské, argentinské a peruánské síly uštědřily tvrdou porážku Španělům. Menší boje probíhaly i v dalších letech, a tudíž formální nezávislost Chile uznali Španělé až v roce 1840. Kromě střetů se Španěly navíc docházelo k bojům i mezi samotnými Chilany, resp. mezi silami konzervativců a liberálů, což byly také hlavní subjekty, jež pak mnoho desetiletí dominovaly chilské politice. Podobně jako v dalších státech na tomto kontinentu se u vlády objevovali mnozí charismatičtí presidenti, ale střídání se obvykle dělo nenásilnou formou, ačkoli rovněž Chile si v první polovině 20. století muselo projít několika převraty. Jinak ovšem země většinou fungovala jako demokracie, takže v roce 1970 vyhrál v demokratických prezidentských volbách Salvador Allende, kandidát tzv. Lidové jednoty, jak se jmenovala koalice levicových stran. Jeho program reforem vzbuzoval u velké části Chilanů naději, ale mnoho jiných děsil, neboť vznikly obavy, že by se Chile mohlo posléze změnit v komunistickou diktaturu. Skutečně existují náznaky, že komunistická strana, jež tvořila součást Allendeho koalice, plánovala cosi jako analogii „Vítězného Února“, ovšem nedostala šanci ji provést. 11. září 1973 se odehrál vojenský převrat, při němž Allende zemřel (pravděpodobně spáchal sebevraždu) a moci se ujala vojenská junta, v jejímž čele stál generál Augusto Pinochet, do té doby velitel pozemních vojsk. Státní aparát zahájil hromadné represe proti levici (o počtech obětí se stále vedou intenzivní spory) a také ekonomické reformy, které Chile dostaly z hluboké krize, která vypukla za Allendeho vlády. Pinochet se stal prezidentem a jeho vláda upevnila vztahy se západními zeměmi.

Přechod země k demokracii
Z levé části politického spektra často znělo (a někdy stále zní) tvrzení, že Pinochet byl fašista, což je však věcně zkrátka nesprávné. Nepochybně byl diktátorem, který často používal značně tvrdé metody, ale jeho režim byl v podstatě učebnicovou ukázkou konzervativní militaristické diktatury, kterou s aktivismem evropských fašistů spojovalo opravdu velmi málo. Ono tvrzení o „fašismu“ se leckdy opírá i o vzhled chilských vojáků, jejichž uniformy či přilby se nápadně podobají německým, resp. nacistickým. Také tato úvaha se ale mýlí, jelikož ona podobnost ve skutečnosti sahá už do počátku 20. století, kdy se chilská armáda rozhodla opřít o vzor Pruska a zaměstnala německé vojenské poradce. Pinochet tudíž neměl s jejím „německým“ vzhledem vlastně nic společného. Ačkoliv jeho junta nadále vládla autoritativním stylem, v 80. letech se společenská atmosféra uvolňovala a sílily opoziční aktivity. Roku 1988 se konalo referendum, jež rozhodovalo o pokračování vlády prezidenta Pinocheta, který v něm prohrál. K překvapení mnoha Chilanů i většiny světa výsledek akceptoval a odstoupil, a tudíž v dalším roce proběhly nové volby a země zahájila přechod k demokracii. To samozřejmě provázelo také vyšetřování událostí z časů vojenské vlády. Generál Pinochet velel armádě do roku 1998, posléze však byl zatčen a obviněn z mnoha zločinů, byť soudu se nedožil, jelikož v roce 2006 zemřel. Názor na jeho vládu ovšem stále rozděluje chilskou společnost, neboť i navzdory obecnému odsuzování brutality režimu nelze popírat velký ekonomický vzestup Chile. Generál samozřejmě dbal i na kvalitu výcviku a výbavy ozbrojených sil, které také díky tomu patří na jihoamerickou špičku. Chile udržuje povinnou vojenskou službu, která může ze zákona trvat až dva roky, ale v praxi činí délka 12 měsíců u pozemních a vzdušných sil a 18 měsíců u loďstva. V arzenálu převládá technika z USA, Izraele a západní Evropy. Standardní puškou je proto švýcarská SIG SG 510, kterou nyní střídá izraelská Galil ACE. V Chile funguje rovněž domácí zbrojní průmysl, který vesměs produkuje licenční kopie západních vzorů.

Vojsko s německými tanky
Páteřní strukturu chilské pozemní armády dnes tvoří deset brigád, a sice čtyři obrněné, shodný počet motorizovaných, jedna brigáda zvláštních sil a jedna brigáda vojskového letectva. Vedle toho do struktury patří též řada samostatných bojových a podpůrných pluků a oddílů. Obrněné síly používají hlavně 246 německých tanků série Leopard, konkrétně 115 starších Leopard 1 a 131 novějších Leopard 2A4. Stejný původ mají též bojová vozidla pěchoty Marder 1A3, která slouží v počtu 173 kusů. Chile vlastní rovněž 18 pásových obrněnců YPR-765 PRI, okolo 370 transportérů M113A1/A2 a zhruba 180 kolových transportérů MOWAG Piranha, jež postavily v licenci domácí fabriky. Dělostřelci provozují 48 samohybných houfnic M109A3/A5 kalibru 155 mm, stejný počet tažených houfnic Soltam M-68 shodné ráže a 192 starých houfnic M101 a Model 56 ráže 105 mm. Do oboru mobilních raketometů patří tucet kompletů LAR-160 ráže 160 mm. Armáda disponuje i arzenálem více než 1100 minometů ráže 81 a 120 mm, mezi něž náleží také samohybné zbraně na podvozcích M113 a Piranha. Ostatně onen kolový obrněnec, jenž se v Chile vyráběl licenčně, vznikl rovněž v mnoha dalších speciálních verzích s různými zbraněmi, byť většina zůstala jen v prototypu. K ničení tanků slouží řízené rakety série Spike, přenosné bezzákluzové zbraně Carl Gustaf či stará 106mm bezzákluzová děla M40A1, kdežto obranu pozemních vojsk proti vzdušným útokům zabezpečují přenosné řízené rakety Mistral a izraelské kanony ráže 20 mm (některé opět na šasi Piranha). Vojskové letectvo zahrnuje devět lehkých vyzbrojených vrtulníků MD-530F, lehké univerzální stroje H125 Ecureuil a AS 555F Ecureuil II, střední dopravní helikoptéry SA 300 Puma a AS 532AL Cougar a osm dopravních letounů Cessna Caravan, C-212 Aviocar a CN-235. Nejvýznamnější modernizační projekty se týkají obrněnců, protože se zvažuje modernizace tanků Leopard 2A4 na verzi 2A5 a nahrazení vozidel Piranha novými osmikolovými transportéry. Pořízení až 300 transportérů by umožnilo změnit část motorizovaných útvarů na mechanizované.

Letectvo vsadilo na Izraelce
Vzdušné síly provozují především celkově 46 stíhacích letounů F-16 Fighting Falcon, z čehož deset kusů odpovídá moderním provedením C/D Block 50. Většina letadel ale patří ke starším variantám AM a BM, takže se blíží hranici životnosti, a proto se už chystá jejich modernizace. Vedle „šestnáctek“ provozuje Chile i tucet starých lehkých stíhačů F-5E/F Tiger II, které díky spolupráci s Izraelem absolvovaly omlazení na variantu Tiger III Plus s novým radarem. Mezi výsledky dobrých vztahů s židovským státem náleží i letoun, který představuje patrně největší zdroj pýchy chilského letectva, a sice špičkové hlídkové letadlo IAI Phalcon, v podstatě nosič stejnojmenného radiolokačního systému na základě platformy Boeing 707. S chilskými znaky létá i šestnáct lehkých útočných strojů C-101CC Aviojet, dvě průzkumná letadla Cessna O-2A a čtveřice vzdušných tankerů, a to KC-130R Hercules a KC-135 Stratotanker. Pro transport se užívá celkem 37 letounů včetně trojice taktických C-130 Hercules, ale početně dominují lehké dopravní a užitkové letouny C-212 Aviocar, Cessna Citation, DHC-6 Twin Otter, Learjet 35A a PA-28 Dakota. Do onoho počtu se zahrnuje i pětice letounů pro transport VIP, a sice Boeing 737, Boeing 767 a Gulfstream IV. Základní výcvik zabezpečují letadla Cirrus SR-22T, kdežto pokročilý se odehrává na strojích T-35A/B Pillan a EMB-314 Super Tucano. Do letectva patří též vrtulníkové útvary, které provozují dvanáct strojů Bell 412EP, zhruba stejný počet starších Bell 205, sedm středních S-70 Black Hawk a několik lehkých Bell 206, BK-117 a Bo-105. Na chilském nebi se vyskytují i velké bezpilotní průzkumné letouny Elbit Hermes 900, kterých se od Izraele pořídily tři kusy. Letectvo zahrnuje i protivzdušnou obranu státu, která získala nové mobilní raketové systémy NASAMS s variantou raket AMRAAM. Vedle nich slouží též staré francouzské raketové komplety Crotale, přenosné rakety Mistral či protiletadlové kanony, a to 20mm M163/M167 Vulcan a 35mm Oerlikon GDF-005.

Impozantní sestava fregat
Tradičně působivou silou se může chlubit též chilské loďstvo, jež aktuálně provozuje mj. čtyři dieselelektrické ponorky. Dvě novější plavidla třídy O’Higgins odpovídají designu Scorpène a starší dvojice třídy Thomson náleží ke konstrukci Typ 209/1400 německého původu. Všechny čtyři mají 533mm torpédomety, z nichž lze odpalovat i těžká torpéda Black Shark a protilodní střely SM-39 Exocet. Vlajkovou loď hladinové flotily představuje raketová fregata Almirante Williams, která vznikla jako modernizace britského designu Typ 22 Broadsword. Její výzbroj zahrnuje 76 mm kanon, střely RGM-84 Harpoon a Barak-1 a torpédomety a loď nabízí i místo pro vrtulník Cougar. Chilské námořnictvo zavedlo také tři britské protiponorkové fregaty Typ 23 Duke, jež nyní slouží jako třída Almirante Cochrane a nesou rakety Harpoon a Sea Wolf, a dvě nizozemské fregaty třídy Karel Doorman, jež byly přeznačeny na třídu Almirante Riveros a nesou rakety MM-40 Exocet a Sea Sparrow. Nejnovější fregaty chilského námořnictva byly zavedeny do služby v roce 2020 a původně jde o australskou třídu Adelaide, ovšem v Chile se nazývají Almirante Latorre. Jejich výzbroj zahrnuje rakety Harpoon, Standard a ESSM. Vedle fregat se pod chilskou vlajkou plaví dvanáct hlídkových člunů, mj. izraelské lodě třída Casma, jež mají kanony ráže 76 mm a izraelské protilodní řízené rakety Gabriel. Pro obojživelné mise slouží především plavidlo Sargento Aldea, původně francouzská loď Foudre, které dopraví až 470 vojáků, a dále šest menších výsadkových lodí. Chilské námořnictvo zahrnuje rovněž tucet jiných pomocných plavidel. Ve vzduchu používá mj. osm hlídkových letounů P-3ACH Orion, C-295ASW, C-295MPA a EMB-111, sedm průzkumných strojů P-68 a sedm cvičných letadel PC-7. Spektrum vrtulníků obsahuje protiponorkové AS 532SC Cougar a víceúčelové AS 365, Bell 206 či Bo-105. Námořní pěchota čítá brigádu o síle 3600 mužů, kteří disponují rovněž 52 obrněnci (typy FV-101, Piranha a AAV-7) a dělostřelectvem, kdežto útvar pobřežní obrany se může pochlubit řízenými střelami MM-38 Exocet.

Hlavní soupeř je Argentina
Do struktury námořnictva spadá rovněž Pobřežní stráž, která provozuje celkem 55 hlídkových plavidel a stará se o bezpečnost enormně dlouhého chilského pobřeží a četných ostrovů. Právě neobvyklé geografické charakteristiky Chile ostatně určují celou jeho obrannou politiku, která musí zohlednit fakt, že země v podstatě postrádá strategickou hloubku, jelikož průměrná šířka území činí pouze 144 km. Tomu se tedy musí přizpůsobit rozmístění vojenských jednotek, jež by měly zajistit obranu v situaci hypotetického útoku protivníka, kterého tradičně reprezentuje Argentina. Ta si dlouhodobě dělá nároky především na ostrovy na samém jihu kontinentu, což v roce 1978 téměř vedlo k válce. Z téhož důvodu také Chile poskytovalo tajnou, ovšem velice intenzivní a významnou podporu Velké Británii během války o Falklandy v roce 1982, jelikož v Chile panovaly (asi nikoli neoprávněné) obavy, že v případě vítězství Argentiny by se Chile ocitlo ihned na dalším místě seznamu případných „obětí“. Zájmy obou zemí na sebe narážejí i v Antarktidě, kde se překrývají jejich územní nároky. Právě to koneckonců představuje i jeden z důvodů pro udržování silné chilské flotily, kterou by měl výhledově posílit nový ledoborec a pro niž se připravují také další akvizice jako další moderní hlídkové čluny a nová technika pro námořní pěchotu. S Antarktidou souvisí též letectvo, jehož transportní letouny slouží např. pro zásobování tamějších základen a do jehož inventáře by mohly perspektivně přibýt tři brazilské dopravní letouny KC-390. V roce 2017 zveřejnila chilská vláda nový dokument o obraně, jenž kromě teritoriální obrany hovoří také o dalších úkolech, mj. o humanitární asistenci či o účasti v mírových misích, kam však Chile vysílá spíše symbolické kontingenty. Hlavním úkolem tak nadále zůstává ochrana suverenity a bezpečnosti země, kam se zahrnují též nárokovaná území v Antarktidě. Schopnosti armády však samozřejmě závisejí i na tom, jak se chilská společnost vyrovná s kontroverzním odkazem generála Pinocheta.
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Carabineros de Chile
Vedle ozbrojených sil v užším smyslu existuje v Chile už pouze jediná další ozbrojená složka, a sice četnictvo (oficiálně Carabineros de Chile), které představuje také jediný ozbrojený sbor pro udržování veřejného pořádku a zákonnosti. Jinými slovy, chilské četnictvo zastává funkci policie v celé zemi (a nikoli např. pouze na venkově a v malých městech, jako tomu zpravidla bývá ve státech, které udržují policii a četnictvo coby oddělené složky). Každopádně se jedná o sbor čítající asi 44 700 mužů a žen, kteří podléhají ministerstvu vnitra. Neplní ale pouze roli policie, protože četnictvo má de facto polovojenský charakter a všichni příslušníci prodělávají plnohodnotný vojenský výcvik. Dokonce se počítá s tím, že v případě války by se začlenili do struktury armády a plnili by vojenské úkoly. Tomu ostatně odpovídá též výzbroj četnictva, jež kromě běžných automobilů provozuje i dvacet obrněných transportérů MOWAG Roland a má i vlastní dělostřeleckou podporu v podobě minometů ráže 81 mm. Do jeho výbavy náleží také dvě desítky lehkých víceúčelových letounů a helikoptér, mj. Beech King Air, Cessna Citation, AW109E, Bell 206, BK-117, Bo-105 nebo H135. Do struktury patří též speciální jednotka pro protiteroristické akce a ostraha prezidentského paláce. Četnictvo se v Chile i za hranicemi těší dobré pověsti, ač tu značně narušily zásahy proti nepokojům v letech 2019 a 2020, kdy údajně docházelo ke zbytečnému a přehnanému užívání síly.

Ozbrojené síly Chilské republiky
Celkem v aktivní službě
77 200
Celkem v záloze
40 000
Pozemní síly
V aktivní službě
46 350
Hlavní bojové tanky
246
Pěchotní obrněnce
739
Dělostřelecké systémy
1407
Protivzdušné systémy
41
Vrtulníky a letouny
34
Vzdušné síly
V aktivní službě
11 050
Nadzvukové bojové letouny
56
Podzvukové útočné letouny
16
Cvičné letouny
47
Ostatní letouny
46
Vrtulníky
36
Protivzdušné systémy
139
Námořní síly
V aktivní službě
19 800
Dieselelektrické ponorky
4
Raketové fregaty
7
Hlídkové a pobřežní lodě
12
Výsadkové a pomocné lodě
19
Vrtulníky a letouny
33
Lodě Pobřežní stráže
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