Kolumbie:
Armáda proti guerille a narkomafii

Jen málo zemí má kvůli drogám tak špatnou pověst jako Kolumbie, kterou už desítky let zmítá násilí mezi nejrůznějšími organizacemi a frakcemi. Navzdory ideologickým frázím jde zpravidla pouze o moc a zisky. Nemůže proto překvapit, že se kolumbijské ozbrojené síly zaměřují hlavně na udržování vnitřní bezpečnosti.

Není příliš známým faktem, že Kolumbie dnes disponuje třetími nejpočetnějšími ozbrojenými silami na západní polokouli (po USA a Brazílii). Paradoxem zůstává, že se Kolumbie sice řadí mezi státy s malým vlivem armády na politiku (což je v Jižní Americe velká vzácnost), ovšem počty obětí konfliktů jsou úděsné. Po desítkách let krvavých bojů se však snad konečně rýsuje nějaké východisko, protože se podařilo dojednat příměří s guerillovou organizací FARC. Stále však probíhají boje s guerillami ELN a drogovými kartely a v posledních měsících dramaticky narostlo napětí ve vztazích se sousední Venezuelou. Kolumbijské ozbrojené síly tak musí čelit řadě hrozeb, které na ně mnohdy kladou extrémní nároky.

Krvavá válka všech proti všem
V roce 1819 byla vyhlášena samostatnost tzv. Velké Kolumbie, jenže federace vydržela pouze krátkou dobu a území Kolumbie získalo v roce 1830 současnou podobu. Politický život byl od začátku poznamenán napětím mezi dvěma hlavními silami, a to liberály a konzervativci, takže v Kolumbii sice většinou fungovaly demokratické vlády vzešlé ze svobodných voleb, ovšem o klidu a míru se nedalo mluvit vlastně nikdy. V letech 1899–1902 proběhla občanská válka, jež stála život 100 000 osob, a nejméně dvojnásobný počet si vyžádal další konflikt, jenž probíhal v období 1948–1958. V tomto období (přesně roku 1953) proběhl i jediný vojenský puč, který Kolumbie ve 20. století zažila. Krutou válku ukončila až smlouva, podle níž se obě dominující síly začaly střídat u moci, jenže to už se rýsovaly další problémy. Během 60. let se totiž začala formovat řada guerillových ozbrojených skupin ponejvíce s levicovou orientací, mezi nimiž si nejsilnější pozici vybojovalo hnutí FARC (Revoluční ozbrojené síly Kolumbie). Dalším pořád velmi silným subjektem je organizace ELN (Armáda národního osvobození). Od 70. let rostl i význam pěstování, zpracování a pašování drog (zpočátku marihuany a od 80. let kokainu), jež pomohly vybudovat pozici mnoha zločineckých kartelů. Za podpory narkomafie a latifundistů (tzn. bohatých majitelů půdy) se začaly utvářet polovojenské skupiny, jež vedly nelítostný boj nejen proti guerillám a jejich skutečným či domnělým podporovatelům, ale mnohdy také proti vládním silám. Mnohé polovojenské skupiny měly také pravicovou ideologickou profilaci, jež někdy sklouzávala až k fašismu. Vlastní ochranné milice poté začaly stavět i skupiny farmářů, některé obce, indiánské kmeny apod., takže Kolumbie se v 90. letech propadla do války všech proti všem a platila za jednu z nejnebezpečnějších zemí světa, jelikož vraždy, loupeže a únosy byly na denním pořádku. Většina kolumbijských vlád (navzdory silné podpoře USA) naprosto selhávala ve snahách tuto katastrofickou situaci vyřešit.

Úspěch Uribeho nové strategie
Změna se dostavila až v roce 2002, kdy se stal prezidentem Álvaro Uribe Vélez, který rozběhl ambiciózní vojenskou a politickou kampaň s cílem definitivně zlomit sílu guerilly. Nasadil do boje výrazně zvýšený počet vojáků a policistů, důležitým nástrojem se staly též letecké údery, díky nimž se povedlo zlikvidovat řadu vysokých činitelů FARC. Uribe navíc zesílil spolupráci s USA, avšak vedle toho byly nasazeny nevojenské prostředky v podobě vyjednávání, příslibů amnestie, odměn za odzbrojení atd. Na tyto postupy posléze navázal Uribeho nástupce Santos, a ačkoli kolumbijské vlády byly často ostře kritizovány za velké počty obětí v řadách civilistů, dnes už se dá konstatovat, že Uribeho strategie uspěla. Moc organizace FARC poklesla tak, že hnutí bylo dotlačeno k jednáním o příměří, jež úspěšně skončila v roce 2016. Prezident Santos obdržel Nobelovu cenu míru, a ačkoli dohoda byla v referendu odmítnuta, nakonec se povedlo ji implementovat. V ozbrojeném odporu pořád pokračuje organizace ELN, ačkoli i ona utrpěla vážné ztráty, samozřejmě jsou i nadále vedeny operace proti drogovým kartelům, a proto mají kolumbijské ozbrojené síly stále zásadní význam pro vnitřní bezpečnost státu. Vedle bojových operací zajišťují pomoc venkovským obyvatelům a zvládání následků pohrom, musejí se však připravovat i na obranu území. Za primární zdroj hrozeb se nejčastěji považuje Venezuela, jež řadu let podporovala levicové guerilly a nyní se nalézá ve velice napjaté situaci, jejíž následky lze těžko předvídat. V Kolumbii funguje povinná vojenská služba v trvání 24 měsíců. Největší část výzbroje pochází od USA, často se kupuje též od Brazílie, Německa či Izraele a pozvolna roste i síla domácího průmyslu. Nejvýznamnějším podnikem je firma INDUMIL, jež v licenci vyrábí izraelské pušky Galil a vedle toho dodává mj. letecké bomby. Důležitou pozici mají též loděnice COTECMAR, jež staví různá hlídková plavidla.

Preference kolových obrněnců
Hlavní část kolumbijských pozemních sil zahrnuje devět divizí, z toho jednu mechanizovanou a osm lehkých pěších. Každá divize vlastně odpovídá jednomu regionálnímu velitelství, vedle toho do armády spadá několik speciálních jednotek, např. brigáda pro zásahy proti pašerákům, výsadkáři, městský protiteroristický útvar AFEUR či prapor prezidentské gardy. Nejsilnějšími bojovými vozidly jsou šestikolové obrněnce EE-9 Cascavel v počtu 121 exemplářů, které mají kanony ráže 90 mm. Klasické tanky tudíž v kolumbijské výzbroji chybějí a celkově lze říci, že kvůli terénním podmínkám výrazně převažují lehčí kolová vozidla nad pásovými. Ve výzbroji se tak nalézá jediný významný typ pásového obrněnce, a to transportér M113 v počtu 54 kusů. Pro dopravu a podporu pěchoty slouží zejména kolová obrněná vozidla Commando Advanced (28 kusů), LAV-III (32 kusů), EE-11 Urutu (56 kusů) nebo M1117 Guardian (38 kusů). Velmi zajímavou zbraň představují samohybné (na automobilech umístěné) komplety Nimrod, což je systém přesně naváděných střel země-země izraelské výroby. Pěchota dále disponuje běžnými protitankovými střelami TOW a Spike-ER a k protivzdušné obraně slouží staré tažené kanony M1A1 ráže 40 mm a přenosné rakety Stinger či Mistral. Samohybné dělostřelecké zbraně také v Kolumbii nenajdeme, protože dělostřelci obsluhují 155mm tažené houfnice APU SBT-1 (13 kusů), 105mm zbraně LG1 Mk III a M101 (celkem 107 kusů) a přes 1600 minometů ráže 81 a 120 mm. Kolumbijská armáda se může pochlubit silným vojskovým letectvem, které zahrnuje 25 lehkých letounů (převážně výrobků značek Cessna a Beech) a přes 110 vrtulníků, mezi něž vedle amerických Black Hawk (provedení UH-60L a S-70i, celkově 54 kusů) a Bell 205 a 212 náleží také 18 ruských vrtulníků Mi-17 ve třech verzích. Základní výzbroj pěchoty představují licenčně vyráběné pušky IMI Galil (včetně nové verze Galil ACE), ale u speciálních sil bývají běžně vidět také např. zbraně Tavor TAR-21 nebo M4A1.

Stíhače Kfir a bojoví „Tukani“
Páteř kolumbijských vzdušných sil reprezentuje 22 izraelských stíhaček IAI Kfir. Deset z nich patří k podobě C10, devět odpovídá variantě C12 a tři cvičné podobě TC12. „Desítky“ lze bez přehánění popsat jako nejlepší stíhače typu Kfir na světě, protože obdržely nové radiolokátory EL/M-2052 a moderní řízené střely vzduch-vzduch Python-5 a I-Derby-ER. Výsledky cvičení v USA ukázaly, že se Kfir C10 může směle měřit i se soudobými letouny F-16. Vedle toho do struktury kolumbijského letectva náleží šest lehkých bojových strojů A-37B Dragonfly, stejný počet letounů AC-47T Spooky (tedy dopravních C-47 nesoucích kulomety střílející do strany) a 36 turbovrtulových strojů EMB-312 Tucano a EMB-314 Super Tucano. „Tukani“ slouží pro pokročilý výcvik pilotů i pro hlídkové a bojové operace, protože mohou nosit široké spektrum zbraní. Právě EMB-314 hrály důležitou úlohu při efektivních úderech proti guerillám FARC a mají na kontě i řadu sestřelů pašeráckých letadel narkomafie. K výcviku se dále užívají letadla Lancair Synergy či Cessna T-37B. Kolumbie provozuje i jeden vzdušný tanker KC-767, jeden transportní Boeing 737F, deset strojů C-130 Hercules a celkem osm letadel pro VIP. Dále létá s kolumbijskými znaky asi 75 různých lehkých letounů, které slouží jako dopravní, hlídkové a průzkumné a zahrnují mj. typy C-26 Metroliner, Beech King Air, Cessna Citation, Cessna 208 Grand Caravan, C-295M či ATR-42. Vrtulníkové útvary provozují zejména 14 strojů AH-60L Arpia, což je vyzbrojená izraelská modernizace typu UH-60, jenž je v základní verzi používán v 13 exemplářích. Mezi další typy helikoptér patří Bell 412EP, 205, 206 a 212, malé vrtulníky Hughes 500M a cvičné TH-67 Creek. Letectvo disponuje i osmi taktickými bezpilotními stroji Hermes-450 a Hermes-900 od izraelské firmy Elbit. Židovský stát dodal též některé nové typy naváděné výzbroje jako rakety Spike-NLOS a pumy SPICE.

Lodě především na hlídkování
Kolumbijské loďstvo provozuje čtyři německé dieselelektrické ponorky, a sice dvě třídy Pijao (Typ 209/1200) a dvě třídy Intrepido (Typ 206A), z nichž každá má osm 533mm torpédometů (ale jenom pro torpéda, nikoli pro řízené střely). Z Německa pocházejí také největší hladinové lodě pod kolumbijskou vlajkou, a sice čtyři raketové fregaty třídy Almirante Padilla, jež nesou řízené rakety MM40 Exocet a Mistral; každá může nést i jednu helikoptéru. Tato plavidla byla postavena již v 80. letech, ale nyní prodělávají hloubkovou modernizaci. Kolumbie získala též jednu jihokorejskou korvetu Donghae, která obdržela nové jméno Narino, avšak je vyzbrojena jen torpédomety a kanonem. Kolumbie provozuje též více než pět desítek různých hlídkových člunů, které jsou určeny pro činnost u pobřeží nebo na řekách. Jsou to např. původně německé čluny třídy Fassmer OPV-80, které se licenčně staví v Kolumbii jako třída 20 de Julio (nyní je ve službě první trojice z celkově šesti plánovaných kusů). Loděnice COTECMAR staví i další třídy člunů, kromě kterých se provozují zahraniční lodě ponejvíce od USA, mj. od společnosti Swiftships. Výzbroj hlídkových plavidel tvoří vesměs kulomety, avšak na několika se nalézají i děla a příležitostně lze zahlédnout izraelské dálkově řízené stanice Typhoon s rychlopalnými kanony. Námořnictvo provozuje 15 hlídkových a přepravních letounů (např. tři CN-235 MPA Persuader či výrobky značek Cessna a Piper) a 17 helikoptér (mj. AS 555SN Fennec, Bell 412 nebo BO-105). Pod námořnictvo náleží ještě osm brigád námořní pěchoty, které čítají celkově přes 22 000 mužů. Jejich podpůrnou výzbroj tvoří vesměs minomety ráže 82 a 120 mm, avšak stojí za zmínku, že od Ruska pro ně byly koupeny i osmikolové obojživelné obrněnce BTR-80 Caribe, zatímco Velká Británie dodala osm vznášedel Griffon 2000TD, jež se velice osvědčují zejména při akcích v bažinatém vnitrozemí Kolumbie.

Nové výzvy a debata o tancích
Předchozí výčet napovídá, že kolumbijské ozbrojené síly představují z hlediska výzbroje dosti zvláštní případ, což je logickým důsledkem orientace především na vnitřní bezpečnost. Ačkoli jde o třetí nejpočetnější armádu západní polokoule, úplně v ní chybějí mj. tanky či samohybná děla, zatímco ve větším počtu jsou přítomny kategorie techniky pro boj s nepřítelem, jenž sází na asymetrické postupy. Typickou ukázkou takové techniky jsou turbovrtulové letouny, jež se úspěšně uplatňují v řadě operací proti guerillám a narkomafii. Kolumbijské vojenské jednotky patří na špičku také z hlediska taktiky, neboť mnohokrát použily velmi propracované postupy, které kombinovaly letecké údery, výsadky z helikoptér či říčních člunů a komplexní manévry, díky nimž se podařilo nepřátele obklíčit, vyčerpat a zničit nebo zajmout. Právě tomuto spojení techniky a taktiky vděčí kolumbijská armáda za své úspěchy na začátku nového století, ovšem nyní před ní vyvstávají i nové úkoly. Země má samozřejmě velice daleko ke klidu a udržování vnitřní bezpečnosti stále dominuje, ale stále častěji se ozývají též požadavky, aby byla armáda schopna efektivně zajistit také obranu území, resp. odstrašení hypotetického agresora. Proto je v Kolumbii zvažováno také pořízení tanků s tím, že mezi možnosti patří modernizované tanky sovětské konstrukce (T-72 z Ruska či T-64 z Ukrajiny) a izraelská vozidla Merkava Mk 4, ale žádné konkrétní rozhodnutí dosud nepadlo. Dále se mluví o tom, že by Kolumbijci mohli opět působit i za hranicemi, aby navázali na vyslání kontingentu 4300 mužů do korejské války a na nasazení v rámci mírových sil OSN na Sinaji. Roku 2015 byla k Africe poslána jedna loď, což představovalo příspěvek Kolumbie ke kampani proti tamním pirátům. V každém případě už se plánuje velká reorganizace všech ozbrojených složek, aby lépe odpovídaly výzvám 21. století, ačkoli je evidentní, že rozhodně nepůjde o snadný úkol.
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Národní policie
Ve většině států většinou fungují vojenské síly pod ministerstvem obrany a policie podléhající ministerstvu vnitra, někde také četnictvo, tzn. vojensky organizovaná „druhá policie“, která se řadí do resortu obrany. Kolumbie ovšem představuje zvláštní případ, protože jedinou silou pro udržování vnitřního pořádku a zákona je Národní policie, jež spadá pod ministerstvo obrany, a tudíž odpovídá spíše četnictvu. Ministerstvo vnitra žádný ozbrojený sbor v podřízenosti nemá. Národní policie čítá asi 188 000 příslušníků, do jejichž výzbroje patří také pistole CZ 75. Mají k dispozici značně pestrý vozový park, v němž figurují také mj. vozidla Hunter TR-12 domácí výroby, a zhruba 45 letounů a 75 vrtulníků. Mezi významné či početné typy se řadí např. C-26 Metroliner, letadla značek Beech, Cessna a Piper či helikoptéry UH-60 Black Hawk, Bell 205, 206, 212 a 407. Některé zdroje tvrdí, že Národní policie provozuje rovněž letouny Air Tractor AT-802 a Ayres Thrush, které slouží primárně pro likvidační práškování polí s kokou, ačkoliv mohou používat také hodně široký arzenál zbraní. V zájmu úplnosti se dá dodat, že příslušníci Národní policie byli zapleteni do mnoha korupčních a jiných kriminálních kauz, avšak situace se v tomto smyslu v posledních letech výrazně zlepšila.

Ozbrojené síly Republiky Kolumbie
Celkem v aktivní službě
293 200
Celkem v záloze
34 950
Pozemní síly
V aktivní službě
223 150
Kanonové obrněnce
121
Bojová vozidla pěchoty
60
Obrněné transportéry
114
Dělostřelecké systémy
1796
Letouny a vrtulníky
136
Vzdušné síly
V aktivní službě
13 650
Nadzvukové bojové letouny
22
Vrtulové bojové letouny
36
Cvičné a ostatní letouny
145
Vrtulníky
131
Námořní síly
V aktivní službě
56 400
Dieselelektrické ponorky
4
Raketové fregaty
4
Hlídkové a pobřežní lodě
59
Výsadkové a pomocné lodě
30
Letouny a vrtulníky
32

Publikace: Extra Válka – Zbraně 8/2019

