Ruské letouny pro Latinskou Ameriku

Mexiko na konci dubna oznámilo, že hodlá koupit deset ruských stíhaček Su‑27. O ruských letounech dlouho uvažuje Venezuela a postupně se k ní přidávají další státy regionu. Ruské letouny možná koupí i Brazílie nebo Argentina.

Jedinými uživateli ruských bojových letounů v Latinské Americe jsou nyní Kuba a Peru, které provozují stíhače MiG‑29. Nedávné rozhodnutí Mexika ovšem znamená, že do Latinské Ameriky dorazí i těžší Suchoj Su‑27. Bojové letouny řad MiG‑29 a Su‑27/30/35 přitahují pozornost i dalších států regionu a mnozí odborníci očekávají, že Rusko se brzy stane hlavním dodavatelem vojenské letecké techniky pro Latinskou Ameriku.

Kubánské a peruánské MiGy
Latinská Amerika prochází bouřlivými změnami. Do vedení stále většího počtu států nastupují socialisticky a nacionalisticky orientovaní politici, kteří odmítají vliv USA a navazují těsné styky s Ruskem a komunistickou Kubou. Protiamerické stanovisko již zaujala Venezuela, Bolívie, Brazílie, Uruguay a Argentina. Podle výsledků prezidentských voleb se zřejmě brzy přidá Peru a ještě letos možná i Mexiko a Ekvádor. Všechny tyto země již vyjádřily zájem o moderní ruské bojové letouny, kterými chtějí nahradit starší americkou a evropskou techniku.
Tradičním uživatelem ruských bojových letounů je pochopitelně Kuba, jejímž nejvýkonnějším stíhacím typem je MiG‑29. Počínaje rokem 1990 odebralo kubánské letectvo zřejmě šestnáct letounů, z toho 14 jednomístných verze 9.12B a dva dvoumístné MiG‑29UB verze 9.51. Není ale spolehlivě známo, kolik strojů je vlastně bojeschopných. Objevily se však zprávy, že Kuba mohla od Ruska získat čtyři moderní stíhače MiG‑29SMT (model 9.17). Navíc se očekává, že alespoň část kubánských MiG‑29 bude modernizována právě na standard SMT.
Ve srovnání s Kubou je poněkud méně známá přítomnost stíhaček MiG‑29 v Peru. Tato země používá širokou škálu zbraní ruského původu včetně stíhacích bombardérů Su‑22. Zásadní zlom přišel po ozbrojeném konfliktu s Ekvádorem v roce 1995, během kterého se projevila řada nedostatků peruánského letectva. Vláda Peru se pak rozhodla koupit letouny MiG‑29, ale objednala si je od Běloruska. Důvod byl hlavně ten, že ruská exportní společnost Rosvooruženie žádala za jeden stroj 24 milionů dolarů, kdežto běloruská firma Beltechexport se spokojila se sumou mezi 11 a 14 miliony dolarů za kus. Peru získalo 16 jednomístných strojů MiG‑29 verze 9.12/9.13 a dva dvoumístné letouny MiG‑29UB verze 9.51. Roku 1998 byly všechny zmodernizovány na úroveň MiG‑29SE a navíc přišly tři nové MiG‑29SE přímo z Ruska. Peru má zájem o modernizaci všech strojů na úroveň MiG‑29SM nebo SMT.

Šance pro Venezuelu
Několik let se očekává, že dalším uživatelem ruských stíhaček v Latinské Americe se stane Venezuela. Tamní prezident Chávez jako první zaujal tvrdě protiamerický postoj a navázal vztahy s Kubou. Venezuelské letectvo se však záhy dostalo do velkých problémů. Politika prezidenta Cháveze způsobila, že USA v roce 2001 zastavily dodávky náhradních dílů pro F‑16.
Chávez odpověděl utužením vztahů s Kubou. Letectva obou států zahájila výcvikový program, v jehož rámci venezuelští stíhací piloti cvičí na kubánských MiG‑29, kdežto Kubánci mají možnost létat na F‑16. Reagovalo i Rusko. 1. prosince 2001 přistál ve Venezuele ruský dopravní letoun An‑124‑100, jež přivezl jeden dvoumístný víceúčelový letoun MiG‑29M2 MRCA a cvičný MiG‑29UB. Byly úspěšně předvedeny a venezuelské letectvo začalo jednat o dodávce 18 až 24 letounů MiG‑29M1 a M2. Požadavky Venezuely se ovšem změnily po operaci Iraqi Freedom v roce 2003. Prezident Chávez od té doby tvrdí, že USA chystají útok na Venezuelu, a požaduje zbraně proti „americké invazi“.
V roce 2004 tak Venezuela objednala cca 50 stíhaček MiG‑29SMT. Tento typ byl vybrán hlavně pro svou schopnost nést protilodní střely a těžké naváděné pumy. Současně se objevily fotografie MiG‑29 na venezuelských základnách a tvrdilo se, že Venezuela získala od Kuby několik letounů výměnou za ropu. Pravděpodobně však šlo pouze o kubánské letouny, které se účastní zmíněného společného výcvikového programu.
Na jaře 2005 ovšem přišla další změna. Venezuela začala jednat se společností AVPK Suchoj o dodávce 20 až 24 letounů Su‑27SK. Ty nabízejí zejména větší dolet, což je kvůli zájmům Venezuely velice důležitý parametr. Tato jednání stále pokračují. Podle některých zdrojů šlo o 12 stíhačů Su‑27SM a navíc 14 bitevních Su‑25, ale podle zpráv z konce května se zdá, že Venezuela se rozhodla koupit 20 až 30 strojů Su‑35.

Brazílie, Ekvádor a Mexiko
Jako další pravděpodobný uživatel ruských bojových letounů se jevila Brazílie. V roce 2001 vyhlásila výběrové řízení na nové bojové letouny, které měly nahradit zastaralé Mirage III. Mezi několika uchazeči se dávaly největší šance francouzskému typu Dassault Mirage 2000BR a ruskému Su‑35. Firma Suchoj navázala partnerství s brazilským podnikem Avibrás a navrhla i licenční výrobu letadel. Ruský prezident Putin nabídl svému brazilskému protějšku Silvovi, že v případě vítězství Su‑35 podpoří Rusko snahu Brazílie získat stálé místo v Radě bezpečnosti OSN. Byl stanoven dokonce plán dodávek; prvních 12 sériových strojů se mělo dostat do služby roku 2007. V listopadu 2004 ale Brazílie celý projekt z finančních důvodů zrušila a začala hledat jiné, levnější řešení. Suchoj navrhl prodej stíhačů Su‑27SKM, avšak kontrakt nakonec získal francouzský Dassault.
O ruské letouny se vážně zajímal také Ekvádor, jehož letectvo potřebovalo adekvátní odpověď na peruánské MiG‑29. V roce 1997 byla zahájena jednání o dodávkách Su‑27 nebo Su‑30, ale dohoda nebyla uzavřena. Ekvádor pak zvažoval odkup starších F‑16, ale ještě v listopadu 1997 začal znovu jednat s Ruskem, tentokrát o 12 letounech MiG‑29. Podle některých zdrojů dohodu podepsal, ale posléze od ní odstoupil, podle jiných od podepsání couvnul v poslední chvíli. Faktem je, že Ekvádor nakonec žádné moderní bojové letouny nekoupil.
Venezuelu, Brazílii i Ekvádor nakonec předběhlo Mexiko, jehož zájem o nové bojové letouny zůstával trochu v pozadí. Mexické námořnictvo ale hledalo nový stroj pro hlídkování nad Mexickým zálivem a vybíralo mezi typy JAS‑39 Gripen a Su‑27. 26. dubna se vítězem stal ruský typ a za několik dní bylo upřesněno, že Mexiko koupí osm jednomístných Su‑27 a dva dvoumístné Su‑27UB za částku asi 410 milionů dolarů.

Velké ambice Ruska
Nyní už je víceméně jisté, že za několik let budou v Latinské Americe minimálně čtyři uživatelé ruských stíhačů: Kuba, Peru, Mexiko a Venezuela. Ambice výrobců RSK MiG a AVPK Suchoj jsou však daleko větší a sahají až k dominanci na latinskoamerickém trhu bojových letounů. Především se očekává, že Brazílie znovu zahájí výběrové řízení na nové letouny a že svůj letecký park bude chtít doplnit i Argentina. Firma Suchoj oznámila, že oba státy se vážně zajímají o Su‑35 a Su‑30MK2. Je třeba dodat, že Su‑30MK2 je letoun určený pro údery na válečná plavidla pomocí protilodních střel, což by mohlo souviset se úmyslem Argentiny znovu získat souostroví Falklandy.
Firma MiG má pro Latinskou Ameriku připravenu širokou nabídku od stíhačů MiG‑29SMT/UBT přes víceúčelové MiG‑29M1/M2 (MiG‑35) po palubní letouny MiG‑29K/KUB (MiG‑33). O typy rodiny MiG‑29 projevují zájem menší země jako Uruguay a Bolívie a údajně se o ně opět zajímá Ekvádor. Speciální záležitost pak představuje námořnictvo Brazílie, jež bude hledat nové palubní letouny pro nosič Sao Paulo. Mezi kandidáty určitě bude francouzský letoun Rafale‑M, zatímco Rusko může nabídnout jak Su‑27K (Su‑33), tak MiG‑29K (MiG‑33). V dlouhodobější perspektivě pak do Latinské Ameriky zamíří možná i stíhač 5. generace Suchoj PAK FA, neboť velitel ruského letectva generál Vladimir Michajlov uvedl mezi potenciálními zákazníky Venezuelu a Peru.
Kromě samotných bojových letounů se očekává velký úspěch Ruska také v oboru cvičných letadel. Špičkový cvičný stroj MiG‑AT už byl v Jižní Americe předveden a setkal se s velice pozitivním přijetím. S největší pravděpodobností se pro něj brzy rozhodne Venezuela a možná i Chile. Perspektivy posledně jmenované země jsou však zatím nejasné. Nově zvolená prezidentka Bacheletová se sice hlásí k socialistům a má zájem o dobré obchodní vztahy s Moskvou, ale současně podporuje i volný obchod s USA. Pokud se však Chile rozhodne koupit ruské letouny, může to naznačit ledacos o jeho dalším politickém směřování.
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