Řecko:
Kolébka demokracie v trvající krizi

Řecko si v posledních letech získalo obrovskou pozornost médií, ne však právě z důvodů, které by ho těšily. Ekonomická krize a takřka bankrot, nástup vlády levicových radikálů a nezvládnutá imigrační krize, to vše k tomuto problémovému členovi NATO patří. Jaký význam v této situaci mají ozbrojené síly Řecka?

Řecko dlouhodobě patří mezi nemnoho zemí NATO, které dodržují závazek, aby se na obranu vynakládalo nejméně 2 % HDP. Dokonce i v době těžké ekonomické krize mířilo do rozpočtu řeckých ozbrojených sil kolem 2,5 % HDP, velkým paradoxem je ovšem skutečnost, že hlavní důvod řeckého zbrojení tvoří jiný člen NATO. Tradiční napětí mezi Řeckem a Tureckem, a to nejen kvůli rozdělenému ostrovu Kypr, udělalo z Řecka největšího importéra zbraní v Evropě, jenže skutečná vojenská hodnota řecké armády je diskutabilní a bezpečnostní systém země má k ideálu velmi daleko, což koneckonců nepříjemně dokazuje fakt, že Řecko naprosto nezvládá tisícové vlny imigrantů procházející přes jeho území.

Od antiky po vojenský převrat
Řecko patří mezi nejstarší politické a kulturní entity v Evropě. Někdy se označuje za „kolébku demokracie“ a jeden z hlavních zdrojů západních idejí a hodnot. Pro popis mnoha staletí dějin ve starověku a středověku ovšem nemáme prostor, a tudíž zde jen stručně shrňme, že po epoše antického Řecka a nadvlády Říma následovalo více než tisíc let Byzantské říše, které ukončilo dobytí Cařihradu (Konstantinopole, dnes Istanbulu) vojsky turecké Osmanské říše. Ta posléze ovládala Řecko až do roku 1821, který se považuje za počátek moderních dějin Řecka, jelikož právě tehdy vypuklo ozbrojené povstání s cílem vybojovat nezávislost. Tu Řecko (díky široké pomoci dalších zemí) získalo roku 1829, ovšem jeho území vypadalo jinak než dnes. Nejdříve bylo republikou, ale záhy se změnilo na monarchii. Země prodělávala modernizaci a usilovala také o územní expanzi, s tímto záměrem však výrazně uspěla až ve dvou balkánských válkách v letech 1912 a 1913. V první světové válce bylo Řecko rozpolcené ohledně toho, na čí straně, popř. zda vůbec vstoupit do konfliktu, každopádně však od vítězných mocností získalo příslib, že mu po válce připadne město Smyrna a jeho okolí v dnešním Turecku. V roce 1919 se řecká armáda vylodila u Smyrny, ale řecko-turecká válka v roce 1922 skončila porážkou Řeků, kteří se následně cítili „zrazeni“, protože velmoci vesměs daly přednost silnému Turecku. Ve druhé světové válce patřilo Řecko mezi důležité spojence Britů, dokázalo uštědřit potupnou porážku Itálii a padlo až po náporu německé armády. Boje v Řecku však pokračovaly až do roku 1949, protože komunistické síly ELAS pak vedly partyzánskou válku také proti legální vládě. Řecko se stalo členem NATO a prodělávalo rychlý vzestup, jenže pokračující nestabilita vedla v roce 1967 k vojenskému puči. Tzv. plukovnická junta vládla až do roku 1974, kdy se do státu vrátil demokratický systém, který navzdory potížím stále funguje.

Enormní zatěžování ekonomiky
Hlavní příčinou pádu vojenské junty byl debakl plánů na připojení Kypru k Řecku. Na ostrově (jehož populace je rozdělena mezi Řeky a Turky) proběhl převrat s tímto cílem, jenže Turecko bleskově reagovalo vojenskou operací, jejímž výsledkem byla dodnes trvající okupace severní části ostrova, kde de facto existuje tzv. Severokyperská turecká republika. Řecká junta, jež tak přivedla zemi na pokraj války s Tureckem, byla svržena, otázka Kypru však pořád představuje jedno z klíčových témat řecké bezpečnostní politiky. Dlouhodobě napjaté vztahy s Ankarou se odrážejí v intenzivním řeckém zbrojení, byť navzdory veškeré snaze to vždy byli Řekové, kdo musel dohánět turecký náskok. Pro slabou řeckou ekonomiku se jednalo o extrémní zátěž, což ještě podtrhuje fakt, že dosud převážně zemědělské Řecko drtivou většinu zbraní dováží, a tak nemůže pomocí domácího zbrojního průmyslu stimulovat ekonomiku. Naopak Turecko již po řadu let důsledně buduje domácí vývojové a výrobní kapacity. Nevýhoda Řecka je zjevná také po stránce počtů vojáků, protože turecká armáda je druhá nejpočetnější v NATO. Řecké vlády ale dlouhodobě vynakládaly obrovské částky nejen na zbrojení (resp. na import zbraní z USA, dalších států Aliance a v 90. letech i z Ruska), ale navíc na sociální systém a státní aparát, což přivedlo Řecko v novém tisíciletí prakticky k bankrotu. V důsledku finančních problémů bylo nutno výdaje na ozbrojené síly omezit, ovšem navzdory tomu Řecko stále patří mezi státy, jež plní slavný „dvouprocentní“ závazek pro NATO. Hlavním důvodem paradoxně zůstává napětí s Tureckem, přestože nyní musí Řecko čelit i dalšímu obrovskému problému v podobě přívalu imigrantů z arabských zemí. Řecko náleží mezi poslední státy Aliance, které udržují povinnou vojenskou službu, a to v trvání devíti měsíců. Armáda se v Řecku stále těší (coby jedna z mála veřejných institucí) silné podpoře obyvatelstva, avšak odpor vůči povinné službě pomalu roste a ozbrojené síly evidentně směřují k plné profesionalizaci.

Arzenál řecké pozemní armády
Hlavní manévrové síly pozemní armády Řecka představují čtyři tankové brigády, devět brigád mechanizované pěchoty, jedna divize a tři brigády lehké pěchoty a několik dalších brigád (mj. výsadková či obojživelná). Z více než 1300 tanků tvoří špičku 170 vozidel Leopard 2A6 HEL a kromě nich se užívá ještě asi 180 tanků Leopard 2A4. Ze starších obrněnců slouží 526 tanků Leopard 1A4 a 1A5, stovka amerických M60A1/A3 a cca 375 takřka muzeálních M48A5. Pro průzkum slouží přes 220 francouzských lehkých obrněnců VBL. O dopravu a podporu pěšáků se stará 398 vozidel BMP-1 (získaných z arzenálu bývalé NDR), za která se již hledá náhrada, jíž by se mohlo stát domácí bojové vozidlo pěchoty Kentaurus. Řecko by tak vlastně navázalo na nynější obrněné transportéry domácí výroby Leonidas, jež částečně vycházejí z rakouského vzoru a jichž slouží cca 86 kusů. Nejpočetnějším typem je tak americký M113 (asi 2250 kusů) a provozuje se též jedenáct obrněných vozidel MaxxPro. Nejlepší samohybnou dělostřeleckou zbraní je německá houfnice PzH 2000 ráže 155 mm, užívaná však jen v počtu 24 kusů, kdežto většina útvarů vlastní starší americké houfnice M109 různých verzí a rovněž 203mm houfnice M110A2. Navíc slouží asi 550 tažených děl, a to 105mm americké zbraně M101 a italská děla Mod-56 a 155mm houfnice M114. Raketové dělostřelectvo vlastní 111 čs. kompletů RM-70 a 36 amerických MLRS (včetně taktických raket ATACMS), vedle toho se používá kolem 2320 minometů ráže 81 a 107 mm (včetně asi 230 samohybných). Pro ničení tanků se užívají rakety TOW, MILAN, Fagot a Konkurs a přes 3900 bezzákluzových děl, kdežto protivzdušná obrana armády se zajišťuje systémy řízených raket MIM-23B I-HAWK (42 kusů), Tor-M1 (21 kusů), Osa-M (38 kusů) a ASRAD na šasi HMMWV (54 kusů), navíc přenosnými raketami Stinger a 727 taženými protiletadlovými kanony ráže 20 a 23 mm.

Páteří letectva jsou stíhací F-16
Součástí pozemních sil je i vojskové letectvo, do něhož spadá zejména 29 bitevních helikoptér AH-64 Apache, z toho deset v moderní verzi AH-64D. Také se provozuje celkově 134 dalších vrtulníků, a sice typů CH-47 Chinook, NH90 TTH, UH-1H a AB-206, dvacet lehkých letounů od značek Beech a Cessna a čtyři bezpilotní průzkumná letadla Sperwer. Většina letadel se ale pochopitelně nalézá ve službách vzdušných sil. Základ taktického letectva představuje asi 150 letadel F-16C/D různých verzí, z nichž třicet odpovídá špičkové variantě Block 52+ ADV. Ve službě se nalézá i 44 francouzských stíhačů Mirage 2000, mezi nimiž něco přes polovinu tvoří zmodernizované Mirage 2000-5 Mk2, a dosluhují i čtyři desítky amerických F-4E Phantom II. O včasnou výstrahu se stará čtveřice letounů EMB-145H se švédskými radary Erieye, zatímco výcvik probíhá na 18 vrtulových letadlech T-41D Mescalero (to je vojenská obměna známého stroje Cessna 172), 45 turbovrtulových letadlech T-6A/B Texan II a 30 proudových letounech T-2C/E Buckeye. Přepravní letectvo používá patnáct taktických letounů C-130 Hercules verzí B a H, osm menších taktických letadel C-27J Spartan a celkově více než čtyři desítky lehkých užitkových letadel, a sice EMB-135BJ Legacy, ERJ-135LR, Gulfstream V, CL-215, CL-415 a M-18 Dromader. Páteř vrtulníkového transportního letectva reprezentuje tucet středních strojů AS 332C Super Puma a dále se užívá celkem 19 lehkých dopravních či záchranných vrtulníků AB-205A, AB-212 a AW109. Mezi plány pro budoucnost patří mj. pořízení nových bojových letadel 4,5. či 5. generace a seznam kandidátů zahrnuje různé americké, evropské i ruské typy. Součástí vzdušných sil Řecka je rovněž protivzdušná obrana státu, jež zahrnuje 36 raketových komplexů Patriot, 12 systémů S-300PMU-1 a dále raketové systémy Crotale-NG/GR, Tor-M1 a Sparrow a přibližně tři desítky 35mm kanonů Skyguard. Velká část řeckých systémů PVO je rozmístěna na strategicky stále důležitém ostrově Kréta.

Loďstvo vlastní i osm ponorek
Kvůli své geografické pozici samozřejmě Řecko věnuje velikou pozornost námořnictvu. To se dnes může chlubit celkově osmi konvenčními ponorkami, z nichž sedm spadá do tříd Glavkos a Poseidon (deriváty německé konstrukce Typ 209) a jedna do nejnovější třídy Papanikolis; ta již odpovídá německému designu Typ 214 s pohonem nezávislým na vzduchu a postupně jich má dorazit dalších pět. Všechny řecké ponorky nesou 533mm torpédomety a část z nich může odpalovat i rakety UGM-84 Harpoon. Hladinová flotila má především čtyři vynikající fregaty, jež se označují jako třída Hydra. Vycházejí z německé konstrukce MEKO A200 a nesou střely RGM-84G Harpoon a RIM-162 ESSM a 127mm děla. Pod řeckou vlajkou se plaví též celkem devět fregat třídy Elli, což je původně nizozemská třída Kortenaer v několika mírně odlišných verzích; jejich výzbroj tvoří rakety Harpoon a Sea Sparrow a 76mm kanony. Řecko provozuje rovněž pětici raketových korvet (či velkých člunů) třídy Roussen z Velké Británie, na nichž se nalézají rakety MM.40 Exocet a RIM-116 RAM; mělo by získat ještě další tři kusy. U pobřeží operuje rovněž tucet řeckých raketových člunů pětice různých tříd, jež pocházejí z Německa a Francie a nesou protilodní střely RGM-84 Harpoon, MM.38 Exocet a RBS-12 Penguin, a také dalších šestnáct hlídkových člunů s kanonovou či kulometnou výzbrojí. Řecko provozuje čtyři minolovky dodané z USA a Británie, pět velkých výsadkových lodí třídy Chios (z nichž každá dopraví až 300 vojáků), čtrnáct menších výsadkových plavidel a skoro pět desítek podpůrných a logistických plavidel. Do struktury námořnictva patří i pětice protiponorkových letadel P-3B Orion, která nyní prodělávají modernizaci, a devatenáct protiponorkových vrtulníků AB-212 a S-70B Seahawk. S námořnictvem těsně kooperuje Pobřežní stráž, jež vlastní 126 hlídkových a pomocných plavidel a čtveřici lehkých užitkových letounů.

Spekulování o dalším převratu
Seznam vojenské techniky řeckých ozbrojených sil je nepochybně impozantní, ale je třeba mít na paměti, že značná část není v současné době schopna provozu. Ekonomické problémy totiž přivedly k moci radikální levici v podobě strany SYRIZA, která slíbila voličům (mj.) rozsáhlé škrty v obranném rozpočtu, vystoupení z NATO či zrušení zahraničních vojenských základen. To vše zákonitě způsobilo znepokojení v západních zemích, jelikož spolu s asertivní politikou současného Turecka, ovládaného islamisty ze strany AKP, to v regionu Středomoří způsobuje velmi problematickou situaci. Přístup Turecka a faktická neschopnost Řecka tvoří faktory, jež se významným způsobem podílely na rozsahu migrační vlny z Blízkého a Středního Východu, kterou potom logicky nemohly zvládnout ani další evropské země. Navíc existují pochybnosti o záměrech strany SYRIZA, která se staví hodně přátelsky k Rusku, což podporuje spekulace, podle nichž by se Řecko mohlo stát v Alianci jakýmsi „trojským koněm“, který by zablokoval některá významná rozhodnutí, jelikož v NATO se musí hlasovat jednomyslně. To však nebylo zdaleka všechno, protože v době nástupu radikální levice k moci se naprosto vážně hovořilo o možnosti nějakého dalšího vojenského převratu. Řecko se z hlediska významu ozbrojených sil v politice sice nemůže srovnávat s Tureckem, ale i tak je značně vzdáleno standardům západní Evropy. Právě to vedlo k úvahám, že případná snaha strany SYRIZA nějak dramaticky změnit obrannou politiku Řecka by mohla řeckou generalitu přinutit až k nějaké formě politické akce. Řecko sice postupně vymizelo z prvních stránek novin, jeho ekonomické problémy se však ve skutečnosti vlastně nevyřešily (jen odsunuly) a politická nestabilita trvá. Vzhledem k ambicím Turecka stále existuje nezanedbatelné riziko konfliktu (paradoxně mezi dvěma státy NATO) a nedá se úplně vyloučit ani vstup vojáků do politiky. „Kolébka demokracie“ tak nadále zůstává zdrojem problémů, jejichž důsledky ovlivňují celou Evropu.
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Ozbrojené síly Řecké republiky
Celkem v aktivní službě
142 950
Celkem v domobraně
220 500
Pozemní síly
V aktivní službě
93 50
Hlavní bojové tanky
1350
Pěchotní obrněná vozidla
2960
Dělostřelecké systémy
3600
Protitankové systémy
4520
Protivzdušné systémy
1340
Bitevní vrtulníky
29
Ostatní vrtulníky a letouny
158
Vzdušné síly
V aktivní službě
20 750
Nadzvukové bojové letouny
239
Cvičné letouny
93
Ostatní letouny
72
Vrtulníky všeho druhu
31
Protivzdušné systémy
96
Námořní síly
V aktivní službě
17 100
Dieselelektrické ponorky
8
Raketové fregaty
13
Hlídkové a pobřežní lodě
37
Výsadkové a pomocné lodě
68
Letouny a vrtulníky
24
Polovojenské síly
Národní garda – personál
33 000
Pobřežní stráž – personál
4000
Pobřežní stráž – plavidla
126

Kyperská raketová krize
Raketové komplexy S-300PMU-1 v řecké armádě mají své kořeny v krizi, která se odehrávala v letech 1997–1998 a mohla se stát i rozbuškou regionální války. Vše začalo vlastně již v roce 1995, kdy USA odsouhlasily dodávku taktických střel ATACMS do Turecka. Reakce „řecké“ části Kypru na sebe nenechala dlouho čekat. Během roku 1996 probíhala jednání s Moskvou a v lednu 1997 bylo oficiálně oznámeno, že Kypr zakoupí systémy S-300PMU-1. Turecko na to okamžitě reagovalo velmi ostře a označilo umístění „třístovek“ na Kypru za hrozbu, kterou by mohlo odvrátit i za cenu použití síly. Popravdě řečeno, nedalo se tomu moc divit, neboť dosah ruských radarů a raket by dovoloval sledovat a ničit letadla i nad územím samotného Turecka. V dosahu „třístovek“ by se ocitl i Izrael, tehdy jeden z hlavních spojenců Turecka. Množila se tvrdá vyjádření ze strany všech aktérů, a to včetně Ruska, jež dalo najevo, že případný útok na lodě dopravující komponenty S-300PMU-1 bude brát jako válečný akt. Různé země se snažily nabízet kompromisní řešení, zatímco veřejnost v Řecku i na „řeckém“ Kypru žádala, aby byly rakety na ostrově umístěny i za cenu války s Tureckem. Stále častěji se ale probíral návrh, aby se místem dislokace stal nikoli Kypr, ale Kréta. V kuloárech s tímto řešením souhlasili i Turci a další země NATO, zatímco Rusové se k němu nejdříve stavěli skepticky, ale v prosinci 1998 bylo přece jen dosaženo kompromisu. Kyperské „třístovky“ se tedy objevily na Krétě a v roce 2007 byly přesunuty do vlastnictví Řecka, ovšem poněkud paradoxně až v roce 2013 byly tyto obávané zbraně poprvé vyzkoušeny při vojenském cvičení.
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