Komando duchů: Druhá válka o Falklandy

Na pulty knihkupectví se dostal techno-thriller Komando duchů, ve kterém úspěšný spisovatel Patrick Robinson (označovaný za „britského Toma Clancyho“) představuje vizi druhé války o Falklandské ostrovy v roce 2011. Katastrofálně oslabené britské námořnictvo musí čelit agresi Argentiny, kterou tajně podporuje Rusko. Utrpí zdrcující porážku a situaci zachrání až pomoc Spojených států. Jedná se jen o uměleckou licenci, nebo by se jižní Atlantik mohl opravdu stát dějištěm dalšího ničivého konfliktu?

Falklandy a Malvíny
Falklandské ostrovy leží 480 km od východního pobřeží Argentiny a necelých tisíc kilometrů od Antarktického poloostrova. Od roku 1833 tvoří zámořské území Velké Británie, ale dlouho si na ně dělá nárok Argentina, která je nazývá Malvíny. Na čem se ovšem onen nárok zakládá, to nikdo přesně neví, tedy když pomineme obligátní prohlášení o zeměpisné blízkosti, což ale  představuje dosti slabý argument. Argentina žádá „vrácení“ ostrovů, jenže ty jí ve skutečnosti nikdy nepatřily, jelikož šlo o kolonii Británie a Francie. Dnes jsou Falklandy jasně britské, vše tam vybudovali Britové a tamní obyvatelé nejeví o nějakou změnu statutu zájem. Argentinské nároky na souostroví postrádají legalitu i legitimitu. Skutečný důvod je pravděpodobně ten, že se v okolí ostrovů nacházejí významná naleziště ropy.
2. dubna 1982 uskutečnila Argentina vojenskou invazi na Falklandy, zřejmě s očekáváním, že britská veřejnost nedovolí vládě poslat umírat vojáky někam na druhý konec světa. Jednalo se ovšem o hluboký omyl, neboť premiérka Margaret Thatcherová vybudila v Britech ohromnou vlnu vlasteneckého nadšení a do jižního Atlantiku vyrazil britský operační svaz, který po šesti týdnech bojů zvítězil. 14. června 1982 se argentinská posádka na ostrovech vzdala. Argentinci ale nároky nikdy nestáhli, a dokonce je zanesli do ústavy. Vztahy s Británií se značně zlepšily během 90. let, kdy Argentina platila za významného spojence USA a NATO. Dokonce slíbila, že své nároky bude prosazovat výhradně cestou jednání. Na počátku 21. století se však situace začala opět zhoršovat a vztahy prudce ochladly.

Argentina posiluje
Ekonomická krize vynesla na nejvyšší pozice v řadě jihoamerických zemí plejádu levicových populistických politiků. A výjimku netvořila ani Argentina, jejímž prezidentem se stal Nestor Kirchner, který od počátku značně agresivní rétorikou požadoval „navrácení“ ostrovů. Nyní je prezidentkou Argentiny jeho manželka Cristina Fernandez de Kirchner, což o tamní politické scéně také něco vypovídá… Méně zřetelný, ale možná ještě důležitější je fakt, že velký vliv si udržují generálové a admirálové. Drtivou většina z nich tvoří „malvinisté“, tedy muži, kteří se zúčastnili války v roce 1982 a nikdy se nevzdali myšlenky na odvetu. Přibývá incidentů mezi britskými a argentinskými loděmi a letadly v okolí Falkland a odborníci opakovaně varují, že Argentinci systematicky zbrojí.
Vojenská síla Argentiny opravdu výrazně narostla. Válka v roce 1982 byla v podstatě střetem britských lodí a argentinských letadel, jelikož Britové měli na moři významnou převahu. Dnes už to ale vůbec nemusí platit, neboť Argentina získala deset špičkových hladinových plavidel z Německa, konkrétně čtyři torpédoborce MEKO A-360 a šest fregat MEKO A-140. Všechny nesou obávané francouzské protilodní střely Exocet, z nichž mají Britové velký strach, jelikož v roce 1982 zničily Exocety dvě britská plavidla a chybělo jen málo, aby zasáhly i letadlovou loď, což by mohlo mít pro další průběh války fatální následky. Argentinci naštěstí měli těchto zbraní jen málo a neuměli s nimi ještě úplně dobře zacházet, přestože jim pomáhala i skupina francouzských techniků, což vedlo k dalšímu ochlazení už tak ne právě ideálních vztahů mezi britskou konzervativní a francouzskou levicovou vládou.

Exocety, nebo bomby?
Představují ale Exocety skutečně tu největší hrozbu? V roce 1982 vypouštěla Argentina svoje střely zejména z námořních stíhacích bombardérů Super Étendard, které má stále ve výzbroji. Kromě nich však disponuje desítkami dalších bojových letounů, ačkoliv dnešní odhady počtů bojeschopných strojů se dosti různí a pohybují se od zhruba padesáti až do téměř dvou stovek. Jedná se především o francouzské stíhačky Mirage III a Mirage 5 či jejich izraelské kopie IAI Dagger a americké lehké stíhací bombardéry A-4 Skyhawk. Ačkoli konstrukce těchto letounů pocházejí z konce 50. let, všechny prodělaly modernizace a palubní výbavou odpovídají spíše 80. létům; v případě nové úpravy A-4 jménem A-4AR Fightinghawk se dá hovořit dokonce o stroji s elektronikou z poloviny 90. let.
A právě tato letadla by mohla být hlavní hrozbou pro lodě Royal Navy. Největší „skóre“ totiž v roce 1982 kupodivu nezískaly obávané Exocety, nýbrž obyčejné neřízené letecké pumy, jež potopily pět britských lodí a dvojnásobek poškodily (a to ještě mnoho pum nevybuchlo, neboť Argentinci neuměli dobře nastavit roznětky). Patrick Robinson rozvíjí ve svém románu právě scénář, kdy Argentina vrhá na britskou flotilu vlny letounů s neřízenými bombami. Zůstává tu ale jeden klíčový faktor, a to britské letadlové lodě, jež zajišťují vzdušnou ochranu operačního svazu a letecké krytí vyloďujících se jednotek. Jestliže můžeme o nějaké zbrani říci, že v roce 1982 rozhodla válku ve prospěch Británie, byly to lehké letadlové nosiče Hermes a Invincible, resp. jejich stíhací letouny Sea Harrier. Ostatně argentinská junta se tehdy rozhodla pro invazi mj. na základě zpráv, že Britové chtějí prodat dvě letadlové lodě Austrálii, jenže zcela chybně odhadla datum, kdy tato plavidla opustí službu.

Neradostné vyhlídky
Základ britské hladinové flotily dnes tvoří torpédoborce Type 42 Sheffield, které ale bojovaly už ve válce v roce 1982, a dále novější fregaty Type 22 a 23. Letadlová loď Hermes však byla prodána Indii a nosič Invincible byl vyřazen, takže zbývají jen dvě letadlové lodě Illustrious a Ark Royal. Výborné letouny Sea Harrier byly staženy ze služby (!) a místo nich loďstvo sdílí s letectvem stroje Harrier GR7/9, jež jsou však určeny pro bitevní role, nemohou účinně plnit ochranné úkoly a na rozdíl od typu Sea Harrier FA2 nenesou rakety vzduch-vzduch středního doletu AMRAAM. Protivzdušnou obranu mají zajišťovat nové torpédoborce Type 45 Daring, z nichž první prodělává testy, ale historie varuje, že bez spolupráce s kvalitními stíhači se lodě nemohou samy bránit věčně. A první nová letadlová loď CVF nesoucí americké letouny F-35 Lightning II bude zavedena nejdříve v roce 2015.
V románové námořní bitvě podle Patricka Robinsona utrpí britská flotila katastrofální porážku také díky tomu, že Argentinu tajně podporuje Rusko, které vyšle do jižního Atlantiku ponorku K-157 Zmije. Její torpéda potopí letadlovou loď Ark Royal, což Argentina oficiálně označí za úspěch svých letounů. Odměnou pro Moskvu má být získání přístupu k falklandským ropným nalezištím. Autor se nejspíše inspiroval tím, že ruský politický a ekonomický vliv do Latinské Ameriky skutečně silně proniká a Rusko se hodlá stát i hlavním dodavatelem zbraní do tohoto regionu. Také Argentina plánuje pořízení ruské techniky, což pro Royal Navy znamená noční můru. Kdyby koupila např. bojové letouny Su-30MK2 s nadzvukovými protilodními střelami Moskit, Jachont či Alfa a k nim supertiché ponorky třídy Kilo (Projekt 877 nebo 636), v další válce o Falklandy by mohla s vysokou pravděpodobností zvítězit. Skutečně by stačilo vyřadit britskou letadlovou loď; Royal Navy by tím přišlo o vzdušné krytí a další průběh konfliktu už by připomínal spíše masakr než bitvu.

Londýn odmítá jednání
Argentina se těší zřetelné výhodě i z hlediska času a prostoru. Pro Brity je prakticky nemožné udržovat na ostrovech vojenskou sílu dostatečnou pro odražení invaze, takže jakýkoli konflikt by pro Británii (stejně jako v roce 1982) znamenal nutnost dobýt Falklandy zpět. Argentina by se tak z vojenského hlediska bránila, měla by dost času se připravit, mohla by operovat přímo ze základen na ostrovech (jako je např. výborně umístěné letiště Mount Pleasant) a musela by „jen“ dostatečně dlouho odrážet britské útoky. Přestože válka v roce 1982 skončila vítězstvím Britů, bylo to vítězství nesnadné, draze zaplacené a poměrně těsné, neboť britské námořnictvo nebylo schopno operovat v jižním Atlantiku o mnoho déle. Není toho schopno ani dnes, navíc jeho moc relativně i absolutně poklesla.
Srovnání dnešních schopností obou zemí (zejména kvůli krátkozrakému vyřazení letounů Sea Harrier) nevyznívá pro Británii příliš povzbudivě. Hrozí tedy opravdu propuknutí druhé války o Falklandy? Podle názoru odborníků je to v této chvíli málo pravděpodobné. Politický vývoj v Argentině je však dosti těžké předvídat; ostatně invaze v roce 1982 byla překvapivá a přišla uprostřed jednání mezi oběma zeměmi. Londýn od té doby jakékoli diskuse s Buenos Aires ze zásady odmítá. Jenže Argentina možná zbrojí právě proto, aby mohla dotlačit Brity k jednání, v němž by mohla vystupovat „z pozice síly“ a skrytě naznačovat, že jestli rozhovory nebudou úspěšné, může Falklandy znovu získat silou a Británie jí v tom nedokáže zabránit. Oslabování britských ozbrojených sil této strategii bohužel nahrává.
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