Itálie:
Napjatá situace ve Středomoří

Charakteristická „bota“ na jihu Evropy bývá často předmětem posměšků, které směřují také na vojenské schopnosti Italů. V zemi však pořád funguje úspěšný zbrojní průmysl a Itálie dlouhodobě představuje velice důležitý prvek „jižního křídla“ NATO, což v dnešní bezpečnostní situaci získává ještě větší význam.

Historie Itálie ve 20. století měla hodně daleko ke klidu, na čemž se však nepodepsaly zdaleka jen obě světové války, ale i některé zvláštnosti italské vnitřní politiky. Moc tam získali fašisté, ale země pořád zůstala královstvím, aby se po válce stala republikou, jejíž stabilitu pak ovšem prakticky celou studenou válku ohrožoval tlak komunistů, neofašistů a mafie. To se pak velmi negativně podepsalo na politickém systému, ale Itálie se i dnes nachází „v první linii“, protože přes ni do Evropy směřuje velká část imigrační vlny. A aby toho nebylo málo, zemi stále trápí mnoho vnitřních společenských a ekonomických problémů.

Monarchie, Mussolini a republika
Italský poloostrov dosáhl sjednocení v polovině 19. století po trojici válek, v nichž primárního nepřítele představovalo Rakousko-Uhersko. K dnešní podobě chybělo ještě Jižní Tyrolsko, ale Italové si touhu získat toto území dočasně kompenzovali koloniálními výboji, díky kterým jim pak patřily části severní a východní Afriky. V letech 1911–1912 došlo k válce s Tureckem, ve které šlo o Libyi a která vstoupila do dějin i coby první konflikt s využitím letounů pro bojové operace, jelikož italský stroj tehdy provedl vůbec první bombardovací nálet v historii. Itálie se stala součástí tzv. Trojspolku, ale v roce 1914 do první světové války nevstoupila a učinila tak až o rok později, a to navíc na straně Dohody. Od ní totiž Řím získal slib připojení zmíněného Jižního Tyrolska, k čemuž došlo v roce 1919, navzdory tomu však v poválečné Itálii panovala frustrace z příliš malých zisků z draze zaplaceného konfliktu. Toho využila nová politická síla v podobě fašismu a v roce 1922 se stal premiérem Benito Mussolini, který od roku 1925 vládl jako diktátor. Navzdory všem zločinům fašistů ale platilo, že nový režim nikdy neměl stát pod totální kontrolou na úrovni, po jaké Mussolini zřejmě toužil a jaká by se dala srovnávat s Třetí říší nebo se Stalinovým SSSR. Fašistická Itálie si podrobila Habeš (dnešní Etiopii) a vstoupila do druhé světové války, v níž se ovšem její výkony staly terčem posměchu, a to zejména kvůli špatnému plánování operací, nízké morálce či nekvalitní výzbroji, ačkoliv si některé konkrétní jednotky vedly velmi dobře. Mussoliniho ale v červenci 1943 odstavil puč, Itálie záhy změnila strany a přešla ke Spojencům, kdežto na severu vznikla tzv. Italská sociální republika, jež byla fakticky pod kontrolou Němců. Navzdory svému manévru se ale Itálie ocitla mezi poraženými a ztratila svou malou koloniální říši, byť se s ní jednalo daleko mírněji než s Německem. Záhy po válce byla zrušena monarchie a země se stala republikou.

Strategická důležitost poloostrova
Na tomto místě není třeba probírat všechny peripetie a excesy italské poválečné politiky, která byla charakteristická hlavně častým střídáním vlád a úpornou snahou nedovolit, aby se k moci dostala silná komunistická strana. Do politiky opakovaně zasahovalo i násilí, resp. terorismus, který páchali extremisté nejrůznějšího ražení od ultralevicových Rudých brigád po neofašisty, specifickým rysem navíc bylo propojení politiky s organizovaným zločinem, které dosahovalo (na evropské poměry) alarmující úrovně. Některé záhady dosud obklopují dny 8. a 9. prosince 1970, kdy v Itálii proběhl zpackaný pokus o neofašistický puč, do něhož byly zřejmě zapojené i některé složky ozbrojených sil, jinak se ovšem italská armáda, letectvo a námořnictvo držely od politických turbulencí dál. Itálie náležela k zakládajícím členům NATO, a ačkoliv se nikdy nemohla chlubit silami srovnatelnými s dominantními velmocemi, díky své zeměpisné poloze (resp. svému „vysunutí“ do Středomoří) se vždycky těšila velké strategické důležitosti. Kromě toho disponovala poměrně silným zbrojním průmyslem, který se postupně zapojil i do četných mezinárodních projektů a získával úspěchy i na světovém trhu. Mezi známé značky a výrobky náleží mj. ruční zbraně Beretta, letouny Alenia, vrtulníky Agusta, obrněná vozidla a děla OTO Melara, automobily Iveco či lodě Fincantieri. Dnes jsou italské zbrojovky součástí nadnárodní sítě evropských společností, kde sehrává důležitou roli letecká firma Leonardo. Italský zbrojní průmysl samozřejmě stále vyrábí techniku pro domácí síly, jež navíc rozsáhlé nakupují zbraně zejména z USA a Německa. Podobně jako armády většiny zemí NATO a EU se také ta italská stala po studené válce terčem velkých redukcí techniky i mužstva, ale povinnou službu zrušila relativně pozdě (2004). Zapojila se též do mnoha mezinárodních operací, jejichž charakteru se pomalu začala přizpůsobovat, kvůli své specifické geografii a povaze hrozeb však nikdy úplně neztratila ze zřetele obranu svého území a výsostných vod.

Obrněnce zejména domácí výroby
Hlavní údernou a manévrovou sílu soudobé italské pozemní armády tvoří dvě mechanizované divize, jedna horská divize a jedna výsadková brigáda. Hlavní služební zbraní je útočná puška Beretta ARX160, která dnes střídá starší pušky AR70/90. Tankové jednotky vlastní 160 tanků C1 Ariete, což je typ vyvinutý výlučně pro potřeby italské armády s využitím některých prvků tanku Leopard 2. Po boku těchto obrněnců slouží „kolové tanky“, jak se často označují útočná vozidla B1 Centauro s osmi koly a kanonem ráže 105 mm. S touto konstrukcí je příbuzné také osmikolové bojové vozidlo pěchoty VBM Freccia, používané v počtu 155 kusů, vedle kterých se o dopravu a podporu italských pěšáků stará rovněž 200 pásových bojových vozidel pěchoty VCC-80 Dardo a celkem 890 obrněných transportérů, jež obsahují staré pásové M113, pásové dvoudílné obrněnce Bv-206 a přes 520 starších kolových obrněnců Puma. Dosluhuje též malý počet obojživelných pásových vozidel AAVP-7 a jejich variant. Hlavním výrobcem osobních, nákladních i dalších automobilů je samozřejmě firma Iveco, od níž pochází mj. velice úspěšný lehký obrněný vůz LMV, používaný i Armádou ČR. Italská armáda vlastní i asi 250 pásových obrněných podpůrných vozidel (de facto ženijních, mostních a vyprošťovacích tanků), vesměs odvozenin německých Leopardů. Italové koupili také 14 francouzských transportérů VAB pro radiační, chemický a biologický průzkum. Dělostřelectvo dnes vlastní 192 tažených houfnic, a to typů M109L a PzH 2000, 163 tažených houfnic FH-70 ráže 155 mm, 21 raketometů MLRS a bezmála šest stovek minometů ráže 81 a 120 mm. K destrukci tanků slouží především řízené rakety Spike a MILAN a dosluhující bezzákluzová děla Folgore, kdežto protivzdušnou obranu tvoří 25mm kanony SIDAM, přenosné řízené rakety Stinger, systémy krátkého dosahu Aspide (32 kusů) a komplety dlouhého dosahu SAMP/T (16 kusů).

Základem je Eurofighter Typhoon
Do sestavy italské armády patří i vojskové letectvo, jehož hlavní útočnou silou je 43 bitevních vrtulníků AW129CBT Mangusta. Kromě nich se používá přes 140 dopravních a univerzálních helikoptér, a sice CH-47 Chinook, NH90 TTH, AW109, AB-205, AB-206 a AB-212 (stroje se zkratkou AB jsou licenční kopie amerických vrtulníků značky Bell, dodávané firmou Agusta). Další vrtulníky létají se znaky vzdušných sil, které vlastní deset víceúčelových strojů AW109, 48 malých MD-500, dále pátrací a záchranné vrtulníky AW101 a HH-3F Pelican a navíc třicet dopravních helikoptér SH-3D a AB-212. Pokud jde o stroje s pevným křídlem, hlavním typem nadzvukového letadla v italském letectvu je Eurofighter Typhoon, na jehož vývoji a výrobě se Itálie podílí. Kromě 82 kusů tohoto stroje se provozuje 53 stíhacích bombardérů Tornado IDS, 15 strojů pro elektronický boj Tornado ECR a 71 lehkých bojových strojů AMX Ghibli, jak se nazývá letoun vzniklý jako výsledek spolupráce s Brazílií. Zaváděcí zkoušky absolvují i první exempláře stíhaček nové generace F-35A Lightning II, pro které je v Itálii vybudován servisní bod, který se má starat o „Blesky“ z celé Evropy. Italské vzdušné síly dále vlastní šest letounů pro protiponorkový boj BR1150 Atlantic a jeden elektronický průzkumný Gulfstream III, jako létající tankery slouží čtyři stroje KC-767A a dva KC-130J Hercules a k transportu nákladů se užívá flotila 66 přepravních letounů. Její páteř reprezentují dvě desítky strojů C-130J Hercules a tucet C-27J Spartan, kromě nichž se provozují lehké stroje P-180 Avanti a S-208, kdežto pro přepravu VIP slouží typy Airbus A340-541, A319CJ a Dassault Falcon. Výcvik letců zajišťují nejprve vrtulové SF-260EA (30 kusů) a následně proudové MB-339 (70 kusů), ovšem zdaleka nejvýkonnějšími cvičnými letouny jsou nové M-346 Master (dosud dodány tři kusy). Vzdušné síly disponují i bezpilotními stroji RQ-1 Predator a MQ-9B Reaper a o protivzdušnou ochranu leteckých základen se starají raketové systémy Spada.

Modernizace hladinového loďstva
Itálie patří do nevelkého „klubu“ zemí, jež disponují letadlovými loděmi. Provozuje hned dvě, a to starší Giuseppe Garibaldi a novější plavidlo Cavour. Z jejich palub operují letadla AV-8B Harrier II (celkem 16 kusů) a protiponorkové a přepravní helikoptéry AW101 Merlin (celkově 22 kusů tří verzí), NH90 NFH (17 kusů) a AB-212 (18 kusů). Italské námořnictvo dále vlastní čtyři raketové torpédoborce, a sice dva třídy Orrizonte (známé také jako třída Andrea Doria) a dva starší třídy Luigi Durand de la Penne. Jejich výzbroj tvoří protilodní střely Otomat Mk 2A a protivzdušné střely Aster 15, Aster 30, Aspide a SM-1MR, každý z torpédoborců má rovněž tři 76mm kanony a hangár pro dvě helikoptéry. Na pomezí torpédoborců a fregat stojí plavidla třídy Bergamini, která vycházejí z konstrukce FREMM a dosud slouží v šesti exemplářích, ale mají být zařazeny další čtyři;	ze současných šesti jsou dva víceúčelové a zbylé čtyři plní úkoly protiponorkových plavidel. Výbavu těchto lodí tvoří opět střely Aster a Otomat. Vedle toho se s italskou vlajkou plaví cekem osm starších fregat tříd Maestrale (protiponorkové) a Artigliere (hlídkové), čtyři raketové korvety třídy Minerva a ještě šestice velkých hlídkových člunů třídy Commandante Cigala Fuligosi. Italové provozují i deset minolovek tříd Gaeta a Lerici. Kromě dvou letadlových lodí se při „projekci síly“ uplatňují též dvě vrtulníkové výsadkové lodě třídy San Giorgio, doková výsadková loď San Giusto a 24 menších vyloďovacích plavidel. Každou z trojice velkých lodí lze použít k vysazení až 350 vojáků italské námořní pěchoty, jež celkem čítá 3000 mužů. Do její výbavy patří mj. 45 obojživelných vozidel VCC-1 a AAVP-7 či lehké dělostřelectvo ve formě 81mm a 120mm minometů. Aby byl seznam italských plavidel úplný, musí se zmínit ještě tři nové ponorky třídy Salvatore Todaro (původně Typ 212A z Německa) a čtveřice starších ponorek italského původu třídy Sauro.

Narůstající vnitřní hrozby a rizika
Kromě tří složek ozbrojených sil disponuje Itálie i početnými polovojenskými silami. Mezi ně patří především známí Carabinieri, resp. četnictvo, tedy vojensky organizované a ministerstvu obrany podřízené síly vykonávající policejní úkoly. Mají okolo 103 000 mužů, kteří se mohou chlubit několika obrněnými vozidly VCC-2, celkově 45 helikoptérami AB-412 a AW109 a asi sedmi desátkami hlídkových člunů. Druhou polovojenskou složku reprezentují celníci se silou cca 68 000 mužů a celkem 179 hlídkovými loděmi. Konečně poslední tvoří Pobřežní stráž, jež má stav zhruba 10 500 mužů a provozuje 332 hlídkových lodí, šest letounů (např. ATR-42MP a PL-166-DL3) a jedenáct vrtulníků AW139 a AB-412SP. Není pochopitelně náhoda, že se ve výzbroji všech tří polovojenských sil objevují hlavně hlídkové lodě a helikoptéry, neboť právě tato technika se uplatňuje hlavně při ostraze Středomoří, které dlouhodobě reprezentuje hlavní zdroj hrozeb pro „italskou botu“. V současnosti se jedná zejména o příval ilegálních imigrantů z Afriky (nejvíce z Libye), ale již v minulosti Itálii hodně trápil problém pašování zboží, který zákonitě pramenil ze síly mafie na jihu poloostrova. Organizovaný zločin, chudoba a korupce, jež se hodně rozmohly na jihu, podnítily hnutí žádající oddělení severu Itálie (tzv. Padánie) od zbytku země. Tím však výčet vnitřních problémů Itálie zdaleka nekončí, protože zemi sužuje i vleklá ekonomická krize, která vzhledem k velikosti hospodářství znamená pro Evropu daleko vážnější problém než faktický bankrot Řecka. To se potom zase odráží v bezpečnostní oblasti, protože škrty v obranném rozpočtu velmi zhoršily schopnost Itálie starat se o ochranu „jižního křídla“ Aliance. Efektivitu ozbrojených sil značně snižuje i velká míra byrokracie, zastarávání techniky a pokles kvality personálu, jenž je dán malým počtem cvičení. Vzhledem k tomu, jak dnes vypadá bezpečnostní situace ve Středomoří a severní Africe, reprezentují tyto problémy i skutečně závažné riziko pro obranyschopnost celé Evropy.
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Jaderný a raketový program
Dnes není příliš známým faktem, že Itálie v 60. letech jevila poměrně rozsáhlé, přestože tehdy utajované nukleární ambice. Probíhal např. program ponorky s nukleárním pohonem a krycím názvem Guglielmo Marconi a existují náznaky, že Italové provedli základní výzkumy v oboru jaderných hlavic, byť zůstaly jen v teoretické rovině. Italové se neobávali jen SSSR, ale cítili i jakési znepokojení nad atomovými programy Francie, Švýcarska a Západního Německa a nad zprávami, že na jaderné výzbroji pracuje Rumunsko a Jugoslávie, což by logicky mohlo velmi ohrozit rovnováhu ve Středomoří. Dost silným nepřímým důkazem pro tvrzení, že Itálie tehdy uvažovala o nukleární výzbroji, je projekt balistické rakety Alfa, která by bez atomové hlavice samozřejmě postrádala smysl. Dvoustupňová Alfa měla mít dostřel kolem 1600 km, využívala některé technologie z americké rakety Polaris a byla zamýšlena velice neobvykle jako výzbroj hladinových lodí. Hlavním nosičem měl být křižník Giuseppe Garibaldi, který skutečně dostal čtyři šachty, z nichž pak zkušebně startovaly rakety Polaris. V roce 1975 se ale Itálie rozhodla podepsat Smlouvu o nešíření nukleárních zbraní a o dva roky později ukončila i projekt rakety Alfa. Celý tento program je oficiálně přísně utajován, s čímž dost komicky kontrastuje fakt, že prototyp rakety je veřejně vystavený na základně Cameri.

Ozbrojené síly Italské republiky
Celkem v aktivní službě
174 500
Celkem v záloze
18 300
Pozemní síly
V aktivní službě
102 200
Hlavní bojové tanky
160
Kolová dělová vozidla
259
Pěchotní obrněná vozidla
1245
Dělostřelecké systémy
971
Protivzdušné systémy
112
Bitevní vrtulníky
43
Ostatní vrtulníky a letouny
152
Vzdušné síly
V aktivní službě
41 900
Bojové letouny
224
Cvičné letouny
103
Ostatní letouny
79
Vrtulníky všeho druhu
105
Velké bezpilotní stroje
14
Námořní síly
V aktivní službě
30 400
Dieselelektrické ponorky
7
Velké hladinové válečné lodě
20
Hlídkové a pobřežní lodě
28
Výsadkové a pomocné lodě
89
Letouny a vrtulníky
76
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