Venezuela:
Revoluční ambice a bezpečnostní dilema

Venezuela nepatří mezi země, které by si měly stěžovat na nedostatek pozornosti médií. Excesy prezidenta Cháveze jí zaručovaly dlouhodobý zájem analytiků, ovšem ani po jeho smrti zřejmě Venezuela hned tak nezmizí z jejich hledáčku. Z vojenských záležitostí se nyní nejvíce debatuje o dodávkách moderních ruských zbraní.

Když 5. března 2013 zemřel Hugo Chávez, málokdo pochyboval, že smrt tohoto činitele bude mít velké důsledky nejenom pro Venezuelu, ale i pro celou Jižní Ameriku, ne-li celý svět. Lze bezesporu říci, že odešla jedna z nejvýraznějších figur světové politiky, a ať už jsou názory na tohoto nesmírně kontroverzního muže jakékoli, každopádně se jednalo o významnou osobnost s obrovským vlivem. Stejně tak je zřejmé, že Chávezův nástupce ve funkci prezidenta Nicolás Maduro postrádá jeho charisma a dovednosti a čeká ho boj s mnoha výzvami. Chávez se nijak netajil snahou stát se faktickým vůdcem Latinské Ameriky proti vlivu USA a za tímto účelem zahájil rozsáhlé a převratné změny ve venezuelském vojenství, ovšem následky jeho kroků by pro Venezuelu nakonec vůbec nemusely být pozitivní.

Turbulence venezuelské historie
Venezuela byla v roce 1811 jedna z prvních španělských kolonií, jež vyhlásily nezávislost, ale trvalo ještě deset let, než si ji dokázala silou vybojovat a zajistit. Lví podíl na tom měla osoba, která je v Latinské Americe stále objektem takřka božského uctívání, a to revolucionář Simón Bolívar, který pocházel právě z Venezuely a pod jehož vedením vznikla tzv. Velká Kolumbie, jež zahrnovala území nynější Venezuely, Kolumbie, Ekvádoru a Panamy. Tento celek se však v roce 1831 rozpadl a utvořily se hranice jednotlivých zemí zhruba v dnešní podobě. Podobně jako další státy měla také Venezuela následně velmi turbulentní historii, která se neobešla bez záležitosti v regionu takřka „normální“, a to vojenských převratů. U moci se střídaly vojenské junty a více či méně demokratické vlády, nejčastěji vedené křesťanskými demokraty, zatímco jako nejvýznamnější opoziční síla se v polovině 20. století utvořila populistická Demokratická akce. Éru vojenských pučů a diktatur ukončila roku 1958 tzv. Dohoda z Punto Fijo, díky které se hlavní politické strany dohodly na rozdělení moci. Venezuelu pak čekalo čtyřicet let vcelku demokratického vývoje politiky, v níž dominovalo střídání dvou stran. To sice zaručovalo pro zemi stabilitu bez převratů či diktatur, odvrácenou stránkou systému však bylo, že se postupně vytvořila faktická oligarchie dvou stran, charakterizovaná obrovskou korupcí a klientelismem, kdežto životní úroveň (navzdory těžbě ropy) příliš nerostla. Nespokojenost obyvatel pak vedla v roce 1989 k násilným protestům (tzv. události Caracazo), při jejichž potlačení armádou bylo zabito několik stovek lidí. Situace ve Venezuele se stávala stále problematičtější a v roce 1992 došlo ke dvěma pokusům o vojenský převrat. Jako závažnější se jevil ten druhý, který zahájilo letectvo a během něhož došlo i k vzdušným soubojům, dlouhodobě větší význam však měl ten první, který vyšel z pozemní armády. V jeho čele totiž stál tehdy jen osmatřicetiletý, ale velmi schopný důstojník výsadkářů Hugo Rafael Chávez Frías.

Kariéra ambiciózního výsadkáře
Ani jeden z pokusů neuspěl a Chávez byl uvězněn, stal se ovšem velice významnou politickou figurou a ve společnosti získal popularitu. Po propuštění z vězení jeho hvězda rychle stoupala, a proto nebylo zase tak překvapivé, když v roce 1998 vyhrál prezidentské volby, čímž ukončil onu dlouhou oligarchii dvou stran. Jeho rétorika byla od začátku neobyčejně silná, ačkoli jeho praktické politické kroky působily nejprve umírněně. To se však začalo stále rychleji měnit po vyhlášení nové ústavy v roce 1999. Chávez nechal znárodnit řadu klíčových odvětví průmyslu včetně těžby a zpracování ropy a získané finance začal rozsáhle investovat. Rozběhl obrovské sociální projekty se záměrem výrazně snížit chudobu a zajistit vyšší úroveň bydlení, vzdělání, zdravotní péče či dopravy pro široké vrstvy obyvatelstva. Podporu mu získalo i jeho nesporné charisma a řečnické umění, které využíval zejména pro kritizování USA za všechno špatné ve Venezuele i ve světě. Některá jeho prohlášení vyvolávala shovívavý úsměv, zatímco jiná byla jednoznačnými hrozbami a nezřídka vedla též k polemikám o duševním zdraví venezuelského vůdce. Chávez si však byl dobře vědom své silné pozice, jež plynula z podpory obyvatelstva a z ekonomického významu ropných zásob, a tudíž ve své stále radikálnější politice pokračoval. Zhlédl se ve zmíněném revolucionáři Simónu Bolívarovi, takže poté vyhlásil „Bolivarianskou revoluci“ a celé jméno státu se změnilo „Bolivarianská republika Venezuela“. Chávez dokázal motivovat a podporovat rovněž další extrémně levicové politiky v latinskoamerických státech, z nichž někteří uspěli ve volbách a stali se prezidenty, takže se postupně začal formovat jakýsi protiamerický blok, v jehož čele Chávez stál. Stal se novou ikonou „revolučních sil“, při čemž v této úloze nahradil svého spojence Fidela Castra. Navázal úzké vztahy s režimy typu Íránu a patrně i teroristickou organizací FARC (zároveň ale působil jako prostředník v jednáních s ní, čímž dále posiloval svůj vliv na události v regionu), téměř vyprovokoval i válku s Kolumbií a přežil neúspěšný pokus o převrat v roce 2002. Američané záhy potrestali Venezuelu zbrojním embargem, na místo amerických zbrojovek se však okamžitě nasunuly ruské a čínské, a tak se země záhy zařadila mezi jejich důležité odběratele. Začalo také budování domácího zbrojního průmyslu, jenž dodává mj. licenční kopie pušek AK-103 (přímo z Ruska přišlo 100 000 kusů) nebo domácí terénní vozidlo Tiuna (více v ATM 4/2013).

Přezbrojení pozemních sil
Hlavní součástí venezuelských ozbrojených sil je pozemní armáda, která sestává z šesti divizí, a sice tří pěších, jedné obrněné, jedné pralesní pěší a jedné jízdní (čili motorizované). Dále má armáda zvláštní ženijní sbor, velení logistiky a velení vojskového letectva. Ve výbavě armády se pořád odráží nejen (v regionu obvyklý) vliv USA, ale rovněž dříve dobré vztahy s Francií a samozřejmě dnešní vazby na Rusko a Čínu, jejichž nová technika postupně nahrazuje západní typy. Standardními dlouhými zbraněmi byly belgické pušky FN FAL ráže 7,62 mm a FN FCL ráže 5,56 mm, které však nyní střídají zmíněné ruské zbraně AK-103. Pokud jde o tanky, jako hlavní typ fungoval francouzský střední AMX-30 v počtu přes 80 kusů s podporou cca stovky lehkých vozidel AMX-13 a Scorpion 90, zatímco v roli pěchotních vozidel primárně působily francouzské pásové transportéry AMX-VCI (asi 70 kusů) a americké kolové stroje Dragoon a Commando (celkově asi 180 exemplářů). K tomu bylo nutno připočítat menší počty pásových a kolových obrněnců původu britského (FV 104, 105, 106) a německého (Fuchs). Samohybné dělostřelectvo zahrnovalo především 155mm houfnice a 160mm raketomety na šasi AMX-13, jichž dosud působí celkově asi tři desítky; kromě toho Venezuela vlastní cca 160 tažených děl a minometů. Páteř protivzdušné obrany tvořily jen statické i mobilní kanony ráže 20 a 35 mm, jediným raketovým kompletem byl RBS-70. To vše se však nedávno dramaticky změnilo díky dodávkám moderních zbraní z Ruska. Venezuela už odebrala zhruba stovku tanků T-72B1V a přinejmenším stejný počet by ještě měl dorazit, kromě toho přicházejí bojová vozidla pěchoty BMP-3M a kolové transportéry BTR-80A (objednáno 130, resp. 270 kusů). Dělostřelectvo již posílily první 152mm samohybné houfnice 2S19 Msta-S, 120mm tažené minomety 2S12 Sani a samohybné zbraně shodné ráže 2S23 Nona-SVK a také samohybné raketomety BM-21 Grad a BM-30 Smerč. Celkově se jedná o více než 120 moderních ruských dělostřeleckých zbraní a další systémy jsou pravděpodobně ještě objednány.

PVO, vrtulníky a další složky
Pozemní technika z Ruska byla ve větších počtech poprvé předvedena na přehlídce, která byla konána v dubnu 2013, ovšem největší pozornost nezískaly obrněnce ani dělostřelectvo. Hlavní zájem totiž přitáhla sada systémů protivzdušné obrany, díky nimž má Venezuela v současnosti zcela jistě nejlepší síť PVO v Jižní Americe. Obranu na blízkou a krátkou vzdálenost zajišťuje kombinace tažených 23mm kanonů ZU-23 a přenosných střel 9K338 Igla-S a čerstvě dorazily i obávané mobilní hybridní komplety Pancir-S1 s kanony a řízenými střelami. Dále Venezuela objednala modernizované raketové systémy středního doletu Buk-M2 a S-125 Pečora-2M, jež jsou umístěné na kolových podvozcích, avšak jednoznačně nejpůsobivější akvizici představují protiletadlové a protiraketové komplety dlouhého dosahu S-300VM Antej-2500, jež používají pásové podvozky a dokážou zlikvidovat vzdušné cíle vzdálené až 200 km. Přezbrojení ruskou technikou zasáhlo i vojskové letectvo, které spoléhalo primárně na vrtulníky americké značky Bell modelů 205, 206 a 412, jež jsou nyní vyřazovány. Na jejich místo nastoupily ruské stroje Mil, konkrétně deset bitevních Mi-35M2 Caribe, přes tři desítky dopravních Mi-17V-5 Panare a tři gigantické transportní Mi-26T-2 Pemon. Armádní letectvo provozuje ještě kolem patnácti lehkých letounů. Kromě pozemní armády v užším slova smyslu má Venezuela na zemi rovněž Národní gardu, jež se počítá (společně s armádou, letectvem a námořnictvem) za jednu ze čtyř složek řadových ozbrojených sil. Plní funkci četnictva a civilní obrany a v situaci války by šlo o lehkou pěchotu. Vedle starších kolových obrněnců FIAT 6614 a UR-416 si pořídila moderní čínské vozy VN4, provozuje také desítky lehkých letounů a vrtulníků (zejména značek Beech, Cessna, Bell a Eurocopter) a díky množství člunů hlídkuje i na řekách. Mimo rámec řadových ozbrojených sil má Venezuela také polovojenské jednotky, tzv. Národní milici, což je fakticky kombinace domobrany a dobrovolných aktivních záloh.

Od ef-šestnáctek k Su-30MK2
Podobně jako mnoho dalších amerických spojenců si také Venezuela před lety pořídila bojová letadla F-16 Fighting Falcon; v tomto případě šlo o celkově 24 strojů F-16A/B Block 15, která byla prodána v rámci programu Peace Delta. Protiamerická politika Huga Cháveze a následné embargo ale vedly k postupné ztrátě provozuschopnosti většiny letounů, takže dnes už létá jen necelá desítka kusů. Chávez se „vyznamenal“ také prohlášením, že je připraven zbylé letouny odprodat např. Íránu. Z dalších bojových letadel venezuelského letectva lze uvést původně 26 kusů stíhačů CF-5 Freedom Fighter (z nichž nyní létá asi polovina) a přibližně desítku OV-10 Bronco. Už krátce po vyhlášení onoho embarga se však Venezuela začala poohlížet po novém dodavateli a nebylo nijak překvapivé, že se obrátila na Rusko. Objevovaly se různé zprávy na téma zamýšlených nákupů ruských letounů, mluvilo se o typech MiG-29, Su-27 či Su-25, aby se nakonec objednávka ustálila na 24 dvoumístných víceúčelových Su-30MK2. První letouny byly dodány v prosinci 2006 a kontrakt byl splněn do konce roku 2008. Venezuela pak údajně uvažovala o objednání další „várky“, ale nyní se zdá, že (pokud bude další letouny nakupovat) dá přednost spíše nejnovějším stíhačům Su-35. Dalším zdrojem letecké techniky se stala Čína, odkud Chávez objednal proudová cvičná a lehká bojová letadla K-8W Karakorum. Vedle nich plní tyto funkce starší vrtulové stroje EMB-312 Tucano a Aermacchi SF.260EV. (Chávez měl v minulosti zájem o české L-159 ALCA a brazilské EMB-314 Super Tucano, ale kvůli využití amerických součástí zabránilo embargo exportu obou typů do Venezuely.) Vzdušnou dopravu zajišťuje zhruba třicet transportních či užitkových letounů, z nichž největší je čtveřice C-130H Hercules, které ale již nahrazují čínské Y-8F-200. Letectvo provozuje i menší počet vrtulníků, které slouží pro vyhledávací a záchranné účely a dopravu VIP. Jedná se především o evropské AS 332 Puma či AS 532 Cougar a ruské Mi-17V-5. Pro zajímavost lze dodat, že se Venezuela zařadila i mezi provozovatele bezpilotních letounů, když od Íránu koupila jeho stroje Mohajer a podle části pramenů zahájila jejich licenční produkci.

Námořnictvo a Pobřežní stráž
Námořní síly Venezuely musely poměrně dlouho spoléhat na zastaralá plavidla, ačkoli kvalita posádek byla hodnocena slušně. Největší bojové lodě venezuelského námořnictva představuje v současnosti šest raketových fregat italské třídy Lupo, ve Venezuele označovaných jako třída Mariscal Sucre a pocházejících z počátku 80. let. Tři plavidla jsou však dlouhodobě zakotvena v loděnicích, takže fakticky slouží jen tři; dvě z nich prodělala na přelomu století modernizaci elektroniky a pohonné soustavy. Hlavní výzbroj těchto plavidel tvoří protilodní střely Otomat, protiletadlové řízené rakety Albatros/Aspide a jedno 127mm víceúčelové dělo. Nejmodernější lodě venezuelského námořnictva tvoří dvě španělské třídy, jež lze pokládat za malé korvety či velké čluny a které slouží pro hlídkování v exkluzivní ekonomické zóně. Pocházejí od loděnic Navantia a jde o čtyři plavidla třídy Guaiquerí (označení výrobce Avante 2200) a tři lodě třídy Guaicamacuto (název výrobce Avante 1400). Čtvrtý exemplář druhé zmíněné třídy by měl být postaven přímo ve Venezuele, avšak není známo, kdy (resp. zda vůbec) se tak stane. Základní výzbroj těchto lodí reprezentují kanony ráže 76 a 35 mm. Dále již Venezuela vlastní jen různé malé pobřežní čluny, čtyři malé výsadkové čluny a dopravní a výcviková plavidla. Část člunů patří do sestavy Pobřežní stráže, která hlídkuje pouze ve výsostných vodách, zatímco zmíněná výsadková plavidla slouží zejména pro námořní pěchotu (ta má přibližně 7000 mužů a několik desítek lehkých obrněnců). Námořnictvo vlastní též dvě ponorky třídy Sabalo, což je původně německý Typ 209/1300, ale tato plavidla jsou fakticky mimo provoz. Venezuela chtěla koupit moderní ponorky z Ruska (údajně mělo jít o pět exemplářů Projektu 636 a čtyři Projektu 677), ale tento kontrakt se nakonec nerealizoval. Poslední položky v arzenálu loďstva tvoří hlídkové letouny (tři CASA C-212-200 Patrullero), lehká dopravní letadla (C-212-400 a americké typy) a víceúčelové vrtulníky (Bell 212, 412 a 206 a Mi-17V-5).

Otazníky nad budoucností
Rozsáhlé akvizice zbraní ovšem rozhodně nebyly zadarmo a spolu s Chávezovými rozsáhlými sociálními programy a sponzorováním zahraničních spojenců logicky znamenaly velkou zátěž pro státní rozpočet, který mohl díky příjmům z ropy vypadat jako „bezedný“, byť samozřejmě takový nebyl. Po několika letech Chávezových působivých úspěchů, díky nimž byl (a stále je) vzorem pro řadu politiků v zahraničí, se Venezuela dostala do ekonomických problémů, které fakticky trvají dodnes. Inflace roste hrozivým tempem a dramaticky se zhoršila i bezpečnostní situace v zemi, takže Caracas nyní platí za jedno z nejnebezpečnějších měst světa. V systému, který Chávez vytvořil, se projevily podobné negativní jevy jako v dřívější stranické oligarchii, tedy hlavně korupce a klientelismus. To všechno dodávalo síly opozici, proti které začal režim nasazovat stále tvrdší metody, takže se o Chávezovi stále více hovořilo jako o diktátorovi. Své vedlejší efekty přineslo i extenzivní zbrojení. Nabízí se otázka, proč vlastně Venezuela kupuje tak výkonné zbraně, když sama zjevně není ohrožována jakoukoli agresí ze zahraničí. Také se nezdá jako pravděpodobné, že by sama připravovala útočnou válku. Nejlepším vysvětlením je zřejmě prestiž, resp. image, protože Chávezova snaha stát se vůdcem Latinské Ameriky nutně vyžadovala mít vojenské síly schopné (přinejmenším teoreticky) působit v celém regionu. Ale sousední státy to pochopitelně vnímají jako „ponížení“ a nenechávají venezuelské nákupy bez odpovědi, jak ukazuje mj. Kolumbie, Peru či Brazílie. Podobné závody ve zbrojení, které byly motivovány prestiží, už tento region zažil, a sice na počátku 20. století, kdy se jednotlivé státy (resp. jejich prezidenti) vzájemně „trumfovaly“ pořizováním bitevních lodí a křižníků, pro něž nebylo rozumné využití. Nyní ale záleží na tom, jakou politiku bude realizovat nový prezident Maduro. Reálně totiž hrozí, že venezuelské akvizice povedou k hazardnímu scénáři, který sice poskytne velké zisky zbrojním firmám, avšak pro stabilitu a bezpečnost nejen Venezuely, ale i celé Latinské Ameriky může znamenat velké riziko.
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Ozbrojené síly Venezuely
Celkem v aktivní službě
115 000
Pozemní armáda
Aktivní služba
63 000
Záložníci
8000
Hlavní a lehké tanky
300
Pěchotní obrněná vozidla
680
Dělostřelecké systémy
500
Protiletadlové systémy
60
Lehké letouny a vrtulníky
82
Letectvo
Aktivní služba
11 500
Bojové letouny
52
Podpůrné letouny
78
Vrtulníky
42
Námořnictvo a Pobřežní stráž
Aktivní služba
17 500
Ponorky
2
Fregaty
6
Hlídkové a pobřežní lodě
51
Výsadkové a podpůrné lodě
14
Letouny a vrtulníky
28
Národní garda
Aktivní služba
23 000
Kolová obrněná vozidla
240
Letouny a vrtulníky
80
Říční hlídková plavidla
52
Polovojenské síly
Národní milice
387 000
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