Španělsko:
Stále neklidný Pyrenejský poloostrov

Španělsko se v posledních měsících opět dostalo do středu pozornosti médií. Katalánsko, nejbohatší region země, se totiž pokusilo o vyhlášení plné nezávislosti na Madridu, který to samozřejmě nenechal bez odpovědi. Situace se pak uklidnila jen zdánlivě a objevují se i varování, že by mohla vést k ozbrojenému konfliktu.

Občanská válka ve Španělsku, která probíhala v letech 1936–1939, se řadí mezi nejznámější a nejdůležitější vnitrostátní konflikty moderní doby. Po jejím konci se v zemi etabloval režim, o němž se někdy hovoří jako o fašistickém, což je sice hodně nepřesné, ale zcela nepochybně se jednalo o autoritativní diktaturu. Po smrti Franciska Franka sice proběhl pozoruhodně rychlý a hladký přechod k demokracii, avšak některé problémy doutnaly pod povrchem dál, jak se nyní ukazuje v souvislosti s Katalánskem. Ozývá se dokonce názor, že Španělsko už existuje pouze ve „vypůjčeném čase“ a hrozí jeho kompletní rozpad, který by navíc mohl vyvolat „dominový efekt“ v podobě vzestupu dalších separatistických sil v Evropě. Jak vlastně vypadá současnost a budoucnost horkého Pyrenejského poloostrova?

Od občanské války k demokracii
Vzhledem k obrovské složitosti tématu španělské občanské války se omezme na shrnutí, že se jejími vítězi stali nacionalisté, jejichž vůdce Franco pak vládl Španělsku až do své smrti, která nastala v roce 1975. Ve druhé světové válce byla země neutrální, přestože poskytovala různou pomoc zemím Osy, avšak po jejím konci Západ nejevil mnoho snahy o změnu režimu, jelikož antikomunistická (třebaže diktátorská) vláda v Madridu mu v podstatě vyhovovala. Španělsko tak sice bylo terčem časté kritiky a různých (mnohdy symbolických) sankcí, avšak mohlo těžit z investicí a nakupovat západní zbraně. Pořád se vojensky angažovalo v severní Africe, kde se snažilo bránit poslední zbytky svého někdejšího světového koloniálního impéria. Proběhla tak válka o oblast Ifni (1957–1958), ve které Španělé (později i s podporou Francie) bojovali proti Maročanům a zvítězili, ale roku 1969 přece jen ustoupili mezinárodnímu tlaku a oblast předali Maroku. Kontrolu nad většinou Západní Sahary si Španělsko udrželo do roku 1975, a tak nyní z původních držav zůstávají pouze exklávy v podobě měst Ceuta a Melilla, na které si Maroko činí nároky. Odchod z Afriky byl jedním z řady důsledků Frankovy smrti, ačkoli tím nesporně nejvýznamnějším byla instalace monarchie. Král Juan Carlos I. pak sehrál velmi důležitou roli v pozoruhodně rychlé a hladké transformaci země v demokracii a byla to i jeho autorita, jež se roku 1981 postavila proti pokusu skupiny důstojníků o převrat. Začátkem 80. let už proto byly téměř všechny pozůstatky frankistické diktatury odstraněny, takže se Španělsko mohlo zapojit do západních ekonomických i bezpečnostních struktur (členem NATO se stalo roku 1982). To vše ale zdaleka neznamenalo, že by v zemi zavládnul klid, protože konec diktatury znamenal i rozpoutání hned několika silných separatistických hnutí.

Vybudování domácího průmyslu
Navzdory kontroverzím spojeným s Frankovým režimem se španělské ozbrojené síly stále těší velké podpoře obyvatelstva. V tomto smyslu dokonce poněkud paradoxně předstihují všechny civilní instituce. Dnes už jsou plně profesionální, protože povinné odvody skončily roku 2001, a kromě armády, letectva a námořnictva zahrnují rovněž dvě oddělené složky, a sice Vojenské nouzové síly (Unidad Militar de Emergencias), jež se užívají hlavně při živelných pohromách, a Královskou gardu (Guardia Real), která se stará o ochranu panovníka. Tradičně hlavní úloha i největší prestiž v ozbrojených silách patřila námořnictvu, jenže ztráta dřívějších koloniálních držav (a koneckonců též fakt, že Franco byl důstojník pozemní armády) posléze vedla k tomu, že kdysi spíš přehlížená armáda se mohla loďstvu přinejmenším vyrovnat. To se odráželo také v budování domácího zbrojního průmyslu, což v původně velmi chudé a převážně zemědělské zemi nebylo nijak snadné, ovšem úspěchy se nakonec dostavily. Tady je třeba poznamenat, že Frankův režim nebyl zrovna vybíravý, co se týče prověřování zahraničních zákazníků, a tak si Španělsko získalo pověst země, která ochotně prodává, aniž by se příliš vyptávala, avšak nová demokratická vláda tuto praxi zásadně změnila. Přesto si španělská vojenská technika vede na trhu velmi dobře, jak ukazují např. úspěchy letadel značky CASA, plavidel z loděnic Navantia a vozidel a ručních zbraní společnosti Santa Bárbara. Španělské firmy se samozřejmě zapojily i do procesů mezinárodní spolupráce a integrace, takže např. CASA patří do konsorcia EADS, kdežto firmu Santa Bárbara koupila korporace General Dynamics, která tak do svého portfolia získala mj. pásové obrněné vozidlo ASCOD. To vzniklo ze spolupráce Rakouska a Španělska, v jejichž armádách se nazývá Ulan, resp. Pizzaro. Kromě domácí techniky nakupuje španělská armáda výzbroj ponejvíce od USA, Německa a Francie.

Silná role obrněnců pro průzkum
Primární manévrovou sílu španělské pozemní armády reprezentují tři mechanizované brigády, kromě kterých slouží jedna výsadková brigáda, obrněný průzkumný pluk, skupina speciálních jednotek a řada podpůrných útvarů, vesměs v síle pluků. Španělsko provozuje 331 německých tanků Leopard 2 verzí 2A4 a 2A5E a hodně početné jsou i obrněné průzkumné jednotky, které mají 84 osmikolových vozidel B1 Centauro se 105mm děly a navíc 187 šestikolových vozidel VEC-M1. Základními prostředky k přepravě a podpoře pěchoty jsou zmíněná vozidla Pizzaro, kterých slouží 150 kusů, kromě nichž má Španělsko také 875 pásových a kolových obrněných transportérů, a sice typů M113, BMR-600 a RG-31; nejpoužívanějším lehkým obrněncem pak je též u nás dobře známé IVECO LMV. Dělostřelectvo provozuje především 96 samohybných houfnic M109A5 ráže 155 mm a dále vlastní asi 280 starších tažených děl ráže 155 a 105 mm. Dalšími podpůrnými zbraněmi jsou minomety kalibrů 81 a 120 mm, kterých je ve výzbroji asi 1180 exemplářů. K ničení tanků slouží protitankové řízené rakety Spike-LR a TOW. Pozemní armáda v sobě zahrnuje také většinu protivzdušné obrany, jež provozuje především střely typu MIM-104C Patriot PAC-2 (18 kompletů), dále starší rakety MIM-23B I-HAWK (42 systémů) a navíc systémy NASAMS a Skyguard/Aspide (celkem 21 kusů). Navíc se používají přenosné protiletadlové střely Mistral a protivzdušnou obranu doplňují 35mm kanony značky Oerlikon. Jako jedna z mála zemí NATO vlastní Španělsko také kanonové komplexy pobřežní obrany, a sice 19 tažených houfnic SBT 155/52 APU V07 ráže 155 mm s dostřelem okolo 40 km, jež se podílejí mj. na střežení Kanárských a Baleárských ostrovů. Tato souostroví jsou známa hlavně jako turistické destinace, dodnes ovšem mají i značný strategický a symbolický význam, takže na nich fungují také samostatná vojenská velitelství. Jako kuriozitu zde lze dodat, že velitelem Kanárských ostrovů byl kdysi právě Francisco Franco.

Tři typy nadzvukových stíhaček
Součástmi pozemních sil jsou i bezpilotní letadla Searcher Mk II a Mk III a kromě nich útvary s vojenskými vrtulníky. Španělsko provozuje celkově deset bitevních helikoptér EC 665 Tiger ve verzích HAP-E a HAD-E a proti tankům lze použít též 17 víceúčelových vrtulníků Bo-105, jež nesou rakety HOT. Vedle nich je v provozu přes osm desítek transportních vrtulníků, mezi něž patří stroje CH-47D Chinook, AS 332 Super Puma, AS 532 Cougar, NH90 TTH, Bell 205 a 212 a Eurocopter H135. Okolo čtyřiceti dopravních helikoptér vlastní též letectvo, u kterého jde znovu o typy Super Puma a Cougar, vedle toho starší AS 330 Puma a konečně lehké stroje H120 Colibri a Sikorsky S-76C. Páteř letectva ale samozřejmě představují nadzvuková stíhací letadla, kterých Španělsko používá tři typy. V provozu se tudíž nachází 59 stíhačů Eurofighter Typhoon, 86 letounů EF-18A/B Hornet a 19 starších stíhaček F-5B Freedom Fighter. Důležitá pozice patří také protiponorkovým hlídkovým strojům P-3 Orion, jichž se používá pět kusů ve verzích A a M, a dále námořním hlídkovým letadlům CN-235 VIGMA. Se španělskými znaky létají rovněž průzkumné stroje TR-19A, pět letounů pro elektronický boj na bázi typů C-212 a Falcon 20 a pětice tankerů KC-130H Hercules. Leteckou dopravu zajišťuje celkem 75 letounů včetně jednoho nového A400M, dále jde o stroje C-130H, King Air, Bonanza, C-212 Aviocar, C-295, CN-235 a Cessna Citation a osm letounů A310, Boeing 707 a Falcon 900 pro přepravu VIP. Výcvik pilotů zajišťuje 36 vrtulových letounů T-35 Pillan z Chile a 65 tryskových C-101 Aviojet. Co se týče budoucích akvizicí, má především narůst počet letadel A400M, kterých se má ve španělském letectvu používat 27 kusů, a zkoumají se možnosti náhrady stíhaček EF-18. Nejlogičtějším kandidátem by byl americký F-35 Lightning II, ale vzhledem k finanční situaci země lze nákup očekávat až někdy koncem příští dekády.

Výsadková plavidla i rychlé čluny
Největší pýchu španělské flotily představuje vrtulníková výsadková loď Juan Carlos I, která je fakticky i lehkým letadlovým nosičem, jelikož z ní operují i proudové letouny Harrier. Kromě toho se provozují i dvě velké dokové výsadkové lodě třídy Galicia a 14 menších výsadkových lodí. Španělé mají v provozu tři starší dieselelektrické ponorky Galerna, na jejichž místě by se však měly perspektivně objevit čtyři úplně nové ponorky třídy S-80 s pohonem nezávislým na vzduchu. Páteří hladinové bojové flotily je pětice plavidel třídy Álvaro de Bazán, která se sice oficiálně řadí mezi fregaty, ale jejich velikost a výzbroj odpovídají spíše torpédoborcům. Mají charakteristiky obtížné zjistitelnosti a radarový komplet Aegis a nesou řízené střely RGM-84F Harpoon, SM-2MR a Sea Sparrow. S nimi slouží i šestice raketových fregat třídy Santa Maria se střelami Harpoon. Každá z jedenácti uvedených lodí má i jednu až dvě helikoptéry SH-60B Seahawk. Vedle těchto velkých plavidel nasazuje Španělsko též tzv. námořní akční síly, jak je označována složka s hlídkovými loděmi a čluny; těch se provozuje 23 exemplářů, z nichž část nese i 76mm kanony, kdežto zbytek má jenom kulomety. Do této složky náleží také logistické a podpůrné lodě v počtu 29 kusů. Námořní letectvo vlastní celkem 13 strojů s kolmým startem Harrier II (provedení AV-8B, AV-8B Plus a TAV-8B), čtyři lehká letadla Cessna a celkem 35 vrtulníků, a to protiponorkové SH-3D Sea King a SH-60B Seahawk a univerzální Hughes 500 a Bell 212. Pod námořnictvo patří též námořní pěchota, jež čítá cca 5800 osob. Jejich technika zahrnuje např. 16 tanků M60A3 TTS, bezmála čtyři desítky kolových transportérů Piranha III, pásové obrněnce AAV-7, samohybné houfnice M109A2, tažená děla Model 56 nebo přenosné protitankové a protiletadlové řízené střely Spike-LR, TOW-2 a Mistral. Organizačně jde o dvě brigády (výsadkovou a bezpečnostní) a jeden zvláštní prapor.

Zapojení do teritoriálních sporů
Španělské ozbrojené síly se samozřejmě zapojily do řady mezinárodních operací pod vlajkami OSN, NATO a Evropské unie. Dosud se účastní mise v Afghánistánu, avšak pověst Španělska výrazně narušilo to, když po teroristických útocích islamistů v Madridu v roce 2004 stáhlo své vojáky z Iráku, takže vlastně učinilo právě to, o co al-Káida usilovala. Kapacitám španělských ozbrojených sil značně uškodila i ekonomická krize, v důsledku níž proběhla řada škrtů, takže reálné schopnosti španělské armády bránit své území se leckdy zpochybňují. S tím kontrastuje fakt, že země je zapojena do nezvyklého množství teritoriálních sporů. Vedle výše zmíněného nároku Maroka na exklávy na africkém pobřeží jde i o dlouholetý spor o Gibraltar, který jinak patří Velké Británii. Po referendu o Brexitu zesílilo ve Španělsku volání po tom, aby byla tato proslulá „Skála“ opět získána, což pak vedlo k mediální „přestřelce“, ve které došlo dokonce i na srovnávání možností ozbrojených sil obou států v hypotetickém konfliktu. A aby toho ještě nebylo málo, znovu se rozhořel též regionální separatismus. Podle ústavy z roku 1978 existuje ve Španělsku celkem devatenáct autonomních oblastí a měst, z nichž největší turbulence dříve panovaly v Baskicku. Nyní se ovšem ke slovu dostalo Katalánsko, kde proběhlo referendum a poté vyhlášení samostatnosti, proti čemuž Madrid tvrdě zasáhl. Represe a předčasné volby ale téměř nic nevyřešily a Španělsko se od loňského podzimu nachází ve stavu politické krize, jež může mít těžko odhadnutelné důsledky. Ozvala se dokonce varování před „druhou španělskou občanskou válkou“, a přestože jsou patrně značně přehnaná, je evidentní, že Madrid nedopustí oddělení Katalánska, zatímco velkou část katalánského obyvatelstva a politiků už nic menšího než samostatnost neuspokojí. Vzhledem k dalším bezpečnostním a ekonomickým problémům, jimž dnes musí Španělsko čelit, nejde zrovna o záviděníhodné perspektivy, a proto Pyrenejský poloostrov zřejmě v dohledné budoucnosti nečeká klid.
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Španělské polovojenské síly
Během zásahu v Katalánsku obnovila svoji kontroverzní pověst tzv. Občanská garda (Guardia Civil), polovojenská síla, která podléhá zároveň ministerstvům obrany a vnitra. V podstatě jde o ekvivalent četnictva, který se užívá k výkonu policejních pravomocí na venkově a dálnicích, řešení zvláště závažné trestné činnosti a zasahování v krizových situacích, vedle toho se občas účastní také zahraničních mírových operací. Čítá 75 500 mužů, kteří podléhají 17 regionálním a 54 místním velitelstvím. Z hlediska výzbroje jde o lehkou pěchotu, která má k dispozici také dvě transportní letadla CN-235-300 a přibližně čtyřicet lehkých vrtulníků AS 365N3 Dauphin, Bo-105ATH, BK-117 a Eurocopter H135. K tomu je ještě přičleněna i tzv. Námořní občanská garda (Guardia Civil del Mar), jež prakticky odpovídá pobřežní hlídce. Čítá okolo 1250 mužů, kteří obsluhují zhruba 72 lehkých hlídkových plavidel. V současnosti se samozřejmě soustředí zejména na obranu břehů před ilegální imigrací. Tvrdost zásahu Občanské gardy v Katalánsku vyvolala mezi Španěly nové pochybností o této složce, neboť to byli především její důstojníci, kteří stáli za neúspěšným pokusem o puč v roce 1981.
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