Maďarsko:
Zbrojení pro velikost národa

V dnešní Evropě jen málo států a politiků vzbuzuje takové emoce jako Maďarsko a jeho premiér Viktor Orbán. Jeho příznivci i odpůrci často hovoří také o rozsáhlém programu zbrojení, který přinese výrazné navýšení vojenských kapacit. Ale jaké jsou vůbec motivy a cíle těchto masivních nákupů moderní techniky?

Pro někoho konzervativní vlastenec a ochránce národních a křesťanských hodnot, zatímco pro jiné nebezpečný autokrat a populista. Podle zastánců tvrdě brání bezpečnost Evropy, ale podle odpůrců představuje vážné riziko. Každopádně ale platí, že Viktor Orbán, maďarský předseda vlády, rozhodně netrpí nedostatkem pozornosti médií, jelikož mnohé jeho kroky v legislativní, mediální a zahraničně-politické sféře pořád vyvolávají nadšený souhlas i ostrou kritiku. Velký zájem vzbudily i rozsáhlé akviziční plány pro ozbrojené síly, jež zřejmě výrazně změní situaci v jihovýchodní Evropě. Maďarsko donedávna působilo téměř jako „chudý příbuzný“, ale nyní se posunuje ke statusu regionální vojenské velmoci.

Od kočovníků k admirálovi
Maďarské vojenské tradice čerpají z mnoha zdrojů, z nichž nejstarší sahají až do 9. století, jež přineslo první útoky maďarských nájezdníků na Evropu. Někdejší kočovní útočníci se posléze v Evropě usadili a postupně se začlenili do jejího uspořádání, avšak neopustili své mimořádné jezdecké umění. V dalších stoletích ho využívali zejména v bojích proti Osmanům, ve kterých si získali největší slávu uherští husaři, podle jejichž vzoru pak stavěly svou lehkou jízdu i jiné země. Od 17. století spadaly Uhry pod panství Habsburků, byť část Maďarů se s tímto stavem nechtěla smířit, což kulminovalo v revolučních letech 1848–1849, kdy došlo ke vzpouře proti Vídni. Maďarští povstalci byli nakonec poraženi, jejich síla však donutila Habsburky přijmout kompromis v podobě dualistického uspořádání monarchie, jež se proto od roku 1867 nazývala Rakousko-Uhersko a sestávala ze dvou částí, díky čemuž se Uhry těšily značné autonomii. Za první světové války vesměs bojovali uherští vojáci všech národností statečně, avšak právě ono mnohonárodní uspořádání se projevilo jako slabina, protože mnohé menšinové národy (hlavně Chorvati, Rumuni a Slováci) se stavěli proti maďarizačnímu tlaku, což posléze hodně přispělo k rozpadu monarchie. V roce 1919 muselo Maďarsko podepsat Trianonskou smlouvu, která je velkou částí společnosti dosud vnímána jako strašná historická křivda. Země formálně zůstala královstvím, krále však neměla, protože moc držel regent admirál Miklós Horthy. Ono trauma z Trianonu pak dohnalo Maďary ke spojenectví s Hitlerovou říší, která přislíbila a vlastně také dočasně zajistila řešení územních nároků Budapešti. Díky podílu na nacistických agresích pak mohlo Maďarsko získat části Československa, Rumunska a Jugoslávie a připojilo se i k útoku na SSSR, ale ke cti Maďarů je třeba dodat, že se dlouho bránili tlaku Berlína ohledně vraždění Židů. Situace se změnila až v roce 1944, kdy byl Horthy nahrazen pronacistickými silami, což ale pouze oddálilo nevyhnutelnou porážku Maďarska.

Dlouhý odklad modernizace
Po tvrdých bojích na území Maďarska zvítězila Rudá armáda a země zůstala v sovětské sféře, ovšem odpor Maďarů vůči zahraničnímu vlivu (ať již odkudkoli) trval dál. Právě v Maďarské lidové republice se totiž odehrálo i největší vystoupení proti totalitnímu režimu za celou dobu trvání sovětského impéria. Povstání, k němuž došlo roku 1956, utopila v krvi sovětská armáda a nelítostná tajná služba ÁVH, avšak do jisté míry se opakovala situace z poloviny 19. století, protože i Moskva musela přistoupit na určité kompromisy. Pozdější poměry v Maďarsku tedy byly o něco málo svobodnější než ve většině zemí východního bloku (fungovalo např. drobné soukromé podnikání), ačkoliv politickou moc v „gulášovém komunismu“, jak se maďarskému systému říkalo, stále pevně držela MSZMP (Maďarská socialistická dělnická strana). Sílila ale opozice, v jejíchž řadách působil i charismatický mladík Viktor Orbán, jenž ovšem tehdy hájil dosti liberální postoje. Režim MSZMP skončil v létě 1989 a Maďarsko muselo (podobně jako další země bývalého východního bloku) projít náročnou transformací, což zahrnovalo i velkou redukci ozbrojených sil. Orbánovo hnutí Fidész (Maďarská občanská unie) absolvovalo posun od liberalismu ke konzervatismu a vyzkoušelo si úlohy vládní i opoziční strany, avšak od roku 2010 trvale vládne a udržuje si velkou veřejnou podporu. Premiér Orbán zdůrazňuje národní a křesťanské hodnoty, rezolutně odmítá masovou imigraci a zastává se též práv Maďarů žijících v zahraničí. V roce 2016 se Fidész konečně pustil i do modernizace ozbrojených sil, neboť do té doby Maďarsko za ostatními státy V4 výrazně zaostávalo. Program Zrínyi 2026, který nese jméno známého bojovníka proti Turkům, obsahuje nejen rozsáhlé akvizice vojenské techniky, ale také velké organizační změny. Růst kapacit maďarské armády (Magyar Honvédszág) však vedle pochopitelného nadšení vzbuzuje i některé otázky.

Přechod na zbraně firmy CZ
Maďarská armáda má profesionální charakter, jelikož povinná služba skončila již v roce 2004. Základ maďarských pozemních sil reprezentují dvě mechanizované brigády, kromě kterých se ve struktuře armády nachází ještě šest samostatných pluků, a to speciální, průzkumný, ženijní, pyrotechnický, spojovací a logistický. Nejpočetnější služební zbraní je stále puška AK-63, jak se nazývá místní varianta sovětské zbraně AKM. Část těchto pušek prodělala modernizaci, ale v rukou maďarských vojáků se stále častěji vyskytuje perspektivní standardní typ, jímž se stal český CZ BREN 2. Od podzimu 2019 probíhá přímo v Maďarsku montáž těchto zbraní a také dalších moderních výrobků CZ, na které by měl postupně přejít celý Honvédszág, a sice 9mm samopalů CZ Scorpion EVO 3 a pistolí CZ P-07 a P-09. U zvláštních jednotek se objevují též jiné typy, např. pušky M4A1, samopaly MP5 či kulomety M249. Tankové jednotky provozují 44 zastaralých obrněnců T-72M1, zatímco pro přepravu a podporu pěchoty slouží zhruba 380 kolových obrněných transportérů BTR-80 a BTR-80A. (Dalších 68 vozidel téhož typu vlastní Pohraniční stráž, která má sílu kolem 12 000 mužů.) Zejména pro nasazení v zahraničí získalo Maďarsko tucet amerických obrněných automobilů International MaxxPro a v malém počtu je dosud užíván i domácí obrněnec PSZH-IV, v podstatě ekvivalent sovětského BRDM-2, avšak maďarské konstrukce. Pro ničení tanků slouží řízené rakety Fagot a Konkurs, zatímco výbava maďarského dělostřelectva zahrnuje tři desítky starých tažených houfnic D-20 ráže 152 mm a minomety ráže 82 mm. O logistiku se starají zejména automobily domácí firmy Rába a dosud jezdí i staré osobní automobily UAZ, zatímco speciální síly získaly americké vozy HMMWV. Přibývá ale moderních aut firem Mercedes-Benz, Volkswagen a Suzuki, značka Rába zahájila výrobu nových nákladních automobilů využívajících součásti MAN a na obzoru jsou dodávky další výzbroje, která zajisté přinese dramatické změny.

Nákup německých obrněnců
Onen předchozí výčet výzbroje Honvédszágu obsahuje v naprosté většině zastaralou techniku ze sovětských časů. Modernizace proběhly jen omezeně (pokud vůbec), a tak Maďarsko velmi zaostávalo za zbylými členy V4, nemluvě o zbytku NATO, jehož členem se stalo v roce 1999. V loňském roce ale došlo k podpisu kontraktů, které představují realizaci plánu Zrínyi 2026 a směřují k pořízení nové bojové techniky. Největší pozornost si získala smlouva s Německem, které dodá maďarské armádě především tanky Leopard 2. Má jít o celkem 56 vozidel, z nichž tucet bude odpovídat starší verzi 2A4. Tyto obrněnce (nepochybně zánovní) ale budou sloužit zejména pro výcvik maďarských tankistů, jejichž nejsilnější zbraní se potom stane 44 nových tanků nejmodernější varianty Leopard 2A7+, která v některých aspektech převyšuje dokonce i vozidla sloužící dnes v Bundeswehru. Kromě samotných těchto tanků má být předáno několik podpůrných obrněnců na podvozku Leopard 2, a to ženijních tanků Wisent 2 a mostních tanků Leguan. Výrazným posílením si projde i maďarské dělostřelectvo, jelikož smlouva s Berlínem zahrnuje také dodávku 24 pásových samohybných houfnic PzH 2000 ráže 155 mm. Změny se odehrávají rovněž v oboru pěchotní výzbroje, neboť vedle českých útočných pušek, samopalů a pistolí začínají maďarští vojáci přebírat též 84mm bezzákluzové pancéřovky Carl Gustaf M4 ze Švédska. Na akcích pro veřejnost se často ukazují i americké čtyřkolky Polaris RZR, jež se pořídily pro speciální útvary. V zájmu úplnosti lze dodat, že do struktury pozemních sil patří i říční flotila, jež aktuálně obsahuje dva hlídkové čluny a čtyři minolovky třídy Neštin. Plavidla pod maďarskou vlajkou se pohybují po Dunaji a jejich primární úkol představuje snaha hledat a zadržovat ilegální migranty. Vzhledem k zeměpisné poloze Maďarska nepřekvapuje, že této hrozbě věnuje Budapešť mimořádně velkou pozornost.

Novinky rovněž pro letectvo
Obdobně jako další země bývalého východního bloku spoléhalo také Maďarsko především na stíhačky značky MiG. Dvoumotorové stroje MiG-29 vydržely ve službě do roku 2010, ovšem v té době už červeno-bílo-zelené znaky nosila i letka švédských stíhaček JAS-39 Gripen, které zahájily činnost v roce 2006. Budapešť si pronajala stejný počet letadel jako Česko, tedy tucet jednomístných strojů JAS-39C a dva dvoumístné JAS-39D, a to do roku 2026. V podstatě bez velké nadsázky lze konstatovat, že až do plánu Zrínyi 2026 představovala jedna letka Gripenů takřka jedinou opravdu moderní vojenskou techniku v Maďarsku. Onen plán se ale netýká jen pozemních sil, jelikož přináší výrazné zlepšení kapacit také pro vzdušné síly. Největší podíl si připisuje francouzsko-německá společnost Airbus Helicopters (dříve Eurocopter), od které by mělo Maďarsko převzít celkově 20 lehkých víceúčelových vrtulníků H145M (prvních několik kusů už bylo dodáno) a 16 větších H225M. Oba typy jsou vybaveny systémem H-Force, který jim umožňuje nést výzbroj včetně naváděných raket, ačkoli úloha bitevního vrtulníku zůstává nadále především na typu Mi-24. Maďarsko provozuje celkově 12 strojů verzí D, V a P, které nedávno prodělaly generální opravu a modernizaci některých senzorů v Rusku. Kromě nich se dosud provozují i transportní Mi-8 a Mi-17 a dopravní letouny An-26, k nimž nedávno přibyla čtveřice letounů Airbus 319 a Falcon 7X pro dopravu VIP. Pro základní výcvik slouží čtveřice strojů české značky Zlín Aircraft, konkrétně dva Z-143LSi a dva Z-242L. Pokročilý výcvik se svého času odehrával v Česku, jelikož Budapešť si zaplatila letové hodiny na českých strojích Aero L-159B Albatros II. Maďarské letectvo obsahuje též protivzdušnou obranu, která vlastní přenosné rakety Mistral a mobilní systémy Kub, avšak v květnu 2020 dorazila zpráva, že jako jejich náhrada se pořídí americké komplety NASAMS.

Kontroverzní kroky a plány
Tím však ambice Honvédszágu rozhodně nekončí. Vyskytují se informace, že Budapešť hodlá zakoupit nová pásová bojová vozidla pěchoty a že se (podobně jako v případě tanků) obrátí na Německo, odkud může získat starší vozidla Marder nebo nové špičkové obrněnce Puma. Také se spekuluje o tom, co přijde po vypršení smlouvy na pronájem Gripenů, jelikož vedle odkupu a dalšího provozu švédských stíhaček se debatuje též o amerických F-35 Lightning II. Premiér Orbán se ale ve svých aktivitách neomezuje zdaleka jen na západní Evropu a USA, a ačkoli to (vzhledem k jeho protimuslimské rétorice) vypadá podivně, jedná také s Tureckem. Stále není úplně jisté, co přesně bylo či bude objednáno, jisté však je, že v květnu 2019 se s maďarskými znaky představily turecké obrněné automobily Ejder Yalcin a Yörük. Vedle toho je příznačné, že Viktor Orbán (na rozdíl od většiny vedoucích politiků NATO) příliš nemluví o hrozbách ze strany Ruska. S Moskvou se snaží udržovat dobré vztahy, o čemž kromě výše zmíněné opravy helikoptér vypovídá mj. fakt, že maďarskou atomovou elektrárnu Paks staví Rosatom. Zdá se, že maďarský premiér hodlá realizovat „politiku všech azimutů“, při které se ohlíží výlučně na zájmy svého národa, avšak tato dimenze jeho politiky někdy sklouzává až k etnicky laděnému nacionalismu. To se projevuje mj. v občasném napětí ve vztazích s Rumunskem či Ukrajinou, tzn. se státy s početnými menšinami Maďarů, z nichž někteří už od Budapešti dokonce dostali maďarské pasy a volební právo. Tyto kroky v kombinaci s intenzivním zbrojením samozřejmě budí velké kontroverze, takže kromě obvinění, že Orbán fakticky vládne jako diktátor, už zní i varování, že Honvédszág má být prostředkem pro jakousi budoucí revizi Trianonské smlouvy, resp. pro nátlak na sousedy Maďarska. Tyto spekulace jsou zřejmě extrémně přehnané, ovšem vyhrocený nacionalismus by skutečně mohl narušit středoevropskou obrannou spolupráci, což ale samozřejmě neplatí zdaleka jen o tom maďarském.
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Motivace nákupu Leopardů
Kvůli ostré kritice, která na Orbánovu vládu často směřuje z německé politické scény, vzbudil avizovaný záměr pořídit německá obrněná vozidla značný údiv. Okamžitě se rozběhly diskuse o motivech tohoto kroku a možných vysvětlení se nabízí hned několik. Podle jedné z teorií jde o Orbánův pokus takříkajíc „zavřít ústa“ oněm kritikům, protože nákup německých vozidel se samozřejmě pozitivně projeví v německé ekonomice. Orbán tedy možná postupuje podle teze, že zbrojní obchod dělá dobré přátele. Podobný motiv by koneckonců mohl stát také za nákupy francouzsko-německých vrtulníků značky Airbus Helicopters. Od tohoto vysvětlení se odvíjí i další hypotéza, která zdůrazňuje fakt, že tanky Leopard 2 dodává společnost KMW, která sídlí v Bavorsku. Tamní stranu CSU totiž pojí s Orbánovým Fidészem velmi úzké vztahy, mnohem lepší než ty, které panují mezi Budapeští a Berlínem. Onen velký kontrakt by tak vlastně mohl být „dárkem“ pro vhodného spojence na německé politické scéně. Někteří komentátoři ovšem směřují ještě dál a tvrdí, že v maďarských ozbrojených silách existuje vlivná skupina, která se chce orientovat na nejužší vztahy s Německem. Tito maďarští důstojníci totiž údajně sázejí na to, že nynější epocha německé politiky zanedlouho skončí a že Německo (patrně po faktickém rozpadu EU) opět obnoví své klasické geopolitické imperativy a bude se snažit získat kontrolu nad střední Evropou. Budapešť by se pak mohla stát nejlepším spojencem Berlína, jelikož obě země by mohly usilovat o změnu mocenského uspořádání ve střední Evropě, možná dokonce i o změny hranic. Toto poněkud „divoké“ vysvětlení samozřejmě hlásají zejména ti, kteří varují před (údajnými) snahami revidovat Trianonskou smlouvu.

Maďarské ozbrojené síly
Celkem v aktivní službě
27 800
Celkem v záloze
20 000
Pozemní síly
V aktivní službě
10 450
Hlavní bojové tanky
44
Bojová vozidla pěchoty
120
Obrněné transportéry
272
Dělostřelecké systémy
31
Říční plavidla
6
Vzdušné síly
V aktivní službě
5750
Nadzvukové letouny
14
Cvičné letouny
4
Dopravní letouny
6
Bitevní vrtulníky
12
Ostatní vrtulníky
12
Protivzdušné systémy
16
Společné síly
V aktivní službě
11 600
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