Venezuela:
Ohnisko regionálního napětí

V zahraničních rubrikách se dnes často objevují zprávy z Venezuely. Kdysi bohatá země na severu Jižní Ameriky se potácí v těžké ekonomické krizi a sociálním chaosu, do něhož ji přivedly populistické socialistické experimenty. Venezuelské ozbrojené síly však dosud patří mezi nejsilněji vyzbrojené na kontinentu.

Latinská Amerika představuje tradiční zónu vlivu Spojených států amerických, jež tam (občas k lepšímu, občas k horšímu) opakovaně politicky a vojensky zasahovaly. Situace se ale začala pozvolna měnit s koncem studené války, kdy se k moci dostávaly režimy, jež usilovaly o větší míru faktické samostatnosti. Dramatické změny však přišly na začátku 21. století, když se tam etablovalo několik vysloveně protiamerických populistických vlád, jež nezřídka velmi bizarně spojovaly socialismus, nacionalismus a kult vůdců. Jejich „ikonou“ se stal Hugo Chávez Frías (1954–2013), od roku 2002 prezident Venezuely, která se pod jeho vedením hodně proměnila. Stala se regionální vojenskou mocností, jež se může chlubit pozoruhodnou výzbrojí, ovšem za cenu skoro absolutního ekonomického a sociálního rozvratu, jenž pokračuje též po Chávezově smrti a který vyústil v rozsáhlé protesty proti režimu.

Od samostatnosti k Chávezovi
Venezuela se nalézá v prostoru bývalých španělských kolonií a patřila mezi vůbec první, které vyhlásily nezávislost, a to již v roce 1821. Tehdy byla součástí tzv. Velké Kolumbie, od níž se však už roku 1830 oddělila, avšak stále se hlásila k dědictví Simona Bolívara, který byl hlavní osobnosti kolumbijského hnutí za samostatnost a narodil se právě ve Venezuele. (Ostatně jeho jméno tvoří též součást oficiálního názvu země, který zní Bolivarianská republika Venezuela.) Podobně jako v dalších státech Latinské Ameriky se poté v čele Venezuely střídali různí „silní muži“, obvykle politici s vojenskou minulostí, kteří jevili více či méně diktátorské sklony, byť údobí vojenských převratů a přímých vojenských diktatur byla (tedy na jihoamerické poměry) spíše krátká. Do dějin země ale velmi výrazně zasáhl objev ložisek ropy v éře mezi světovými válkami, protože z tohoto přírodního bohatství mohla země nesmírně profitovat. A také to pak skutečně dělala, byť distribuce zisků byla „typicky jihoamerická“, a tudíž směřovala zpravidla jen k těm nejbohatším. Politicky zůstávala Venezuela pod vlivem USA a v menší míře dalších západních států, od nichž kupovala i vojenskou techniku. V 80. a 90. letech však nastaly velké ekonomické problémy, po nichž přišly politické krize, masové nepokoje a v roce 1992 též dva pokusy o převrat. V čele jednoho z nich stál důstojník výsadkářů Hugo Chávez Frías, jenž byl po neúspěchu pokusu uvězněn. Zůstal tam ale jenom dva roky a po propuštění se dal na dráhu politika, založil novou stranu a v roce 1998 překvapivě vyhrál volby, takže následujícího roku stanul v čele státu jako prezident. Brzy zahájil rozsáhlé změny a otočil kurs ostře vlevo a proti politice USA. Často hovořil o „socialismu 21. století“, nechal zestátnit ropný průmysl a tvrdil, že dělá vše pro vzestup chudých, ale realita se záhy začala ukazovat jako velmi odlišná, neboť Venezuelu začaly pronásledovat stále silnější problémy.

Reformy, programy a zhroucení
Vedle rozsáhlých sociálních a ekonomických reforem nařídil Chávez i velké změny v armádě, která začala nakupovat zbraně od Ruska a Číny. To koneckonců úzce souviselo i se zahraniční politikou nového režimu, jenž se začal orientovat právě na Moskvu a Peking, jež v něm viděly šanci na oslabení vlivu Washingtonu. Rovněž vybudoval partnerství s komunistickou Kubou a inspiroval spoustu dalších levicových populistů, kterým se podařilo uspět ve volbách v dalších zemích Latinské Ameriky. Tyto režimy se někdy dočkaly také finanční pomoci od Venezuely, která pokračovala ve velkých nákupech zbraní i realizaci různých sociálních programů, jež ale většinou neměly očekávaný účinek. Venezuelu zasáhla obrovská inflace, odcházeli investoři a ropný průmysl ztrácel efektivitu, charismatický Chávez se však nadále těšil podpoře obyvatel, díky níž přečkal pokus o převrat v roce 2002. Musel ale čelit stále silnější kritice, jež mířila na jeho evidentně diktátorské metody, takže opozice pozvolna nabírala sílu, avšak Chávez nadále vyhrával volby. Do svého čtvrtého funkčního období však už fakticky nenastoupil, jelikož v té době umíral na rakovinu, jíž podlehl 5. března 2013. Na jeho místo nastoupil Nicolás Maduro, dosavadní viceprezident, jenž ovšem postrádá Chávezovo charisma. Země se ocitla v rozkladu a rozpoutaly se masové protesty, které se režim snaží potlačovat, přestože obětí je zatím málo. Maduro odmítá odstoupit a armáda zůstává na straně režimu, přibývá však spekulací, že to tak nemusí zůstat věčně. Ozbrojené síly dnes disponují (přinejmenším „papírově“) opravdu silnou výbavou včetně moderní ruské techniky, ale vzhledem ke katastrofální ekonomické situaci lze oprávněně pochybovat o reálné bojeschopnosti řady typů zbraní, stejně tak asi není možné mít nějaké zvláštní iluze o kvalitách vojenského personálu.

Pořizování techniky od Moskvy
Manévrovou část pozemních sil Venezuely představuje šest divizí, a sice jedna obrněná, jedna mechanizovaná a čtyři pěší (každá divize má tři až čtyři brigády). Po předchozích vládách tam zůstalo asi 81 francouzských středních tanků AMX-30V a rovněž 109 lehkých tanků AMX-13 a Scorpion-90, ale nejmodernější tanky tvoří 92 ruských T-72M1. Dále slouží asi 120 lehkých průzkumných obrněnců amerického původu Dragoon-300 LFV2, V-100 a V-150, zatímco pro přepravu pěchoty slouží 36 vozidel Dragoon-300 a 45 pásových AMX-VCI různých verzí. Do výzbroje venezuelské armády ale přibylo celkem 237 moderních ruských obrněnců, a sice 123 pásových BMP-3 a 114 osmikolových BTR-80A. Také v oboru dělostřelectva se staré západní zbraně nahrazují novými ruskými. Ve službě tak zůstávají samohybné houfnice Mk F3, tažená děla M101A1, M114A1 a Model 56 ráží 105 a 155 mm, raketomety LAR-160 ráže 160 mm či různé tažené a samohybné minomety ráže 81 a 120 mm. Novinky dodané Ruskem představuje 48 pásových houfnic 2S19 Msta-S ráže 152 mm, 24 raketometů BM-21 Grad kalibru 122 mm, 12 raketometů 9A52 Smerč ráže 300 mm a ještě 13 samohybných minometů 2S23 Nona-SVK ráže 120 mm. Pro ničení tanků slouží staré izraelské řízené střely MAPATS, kromě kterých se ve službě nachází asi 175 bezzákluzových děl M40A1 ráže 106 mm a údajně snad i 75 starých pásových stíhačů tanků M18 Hellcat s kanony ráže 75 mm. Průběžně se vyskytují informace o dalších zamýšlených nákupech moderních ruských zbraní. Do pozemních sil náleží i vojskové letectvo, které vlastní zejména deset ruských bitevních helikoptér Mi-35M2. Od Ruska se dále koupily dopravní vrtulníky Mi-17V-5 a Mi-26T2, kromě nichž slouží starší vrtulníky Bell 206 a 412 a AS-61D. Vzdušné síly armády používají též 28 lehkých letounů, a sice produkty firmy Cessna a stroje Beech King Air, IAI Arava a PZL M-28.

Stará i nová technika v letectvu
Nejvýkonnější techniku vzdušných sil představuje 23 ruských víceúčelových bojových letadel Su-30MKV a o Venezuele se často hovoří rovněž jako o budoucím odběrateli nových stíhaček Su-35S. Kromě toho zůstávají ve službě rovněž tři desítky starších amerických stíhaček; jedná se o 21 strojů F-16A/B Fighting Falcon a asi desítku lehkých F-5 Freedom Fighter. Jelikož ale USA uvalily na Venezuelu zbrojní embargo, je otázkou, kolik těchto letadel je reálně schopno provozu, protože ačkoli se F-16 na nebi stále občas objevují, nejspíš se tak děje pouze za cenu získávání náhradních dílů z „uzemněných“ exemplářů. Venezuela má také ještě sedm lehkých turbovrtulových bojových strojů OV-10 Bronco, také nad jejich funkčností však visí otazníky, což se týká rovněž různých pomocných letadel. Venezuela by měla mít celkem čtyři stroje pro elektronický průzkum Falcon 20DC a SA-227 Metro III, jeden tankovací KC-137 a celkem 74 dopravních letadel včetně pěti C-130H Hercules. Většinu transportních letounů tvoří převážně opět letouny značek Cessna a Beech, vedle toho by mělo létat celkem pět letadel pro VIP (a to jeden Airbus A319CJ, jeden Boeing 737 a tři stroje Dassault Falcon). Pro výcvik pilotů slouží celkově 75 strojů, jež zahrnují 24 DA-40NG, šest DA-42VI, osmnáct EMB-312 Tucano, tucet SF-260E a jako nejnovější přírůstek 24 proudových K-8W Karakorum z Číny. Ta poskytla též osm nových dopravních letounů Y-8. Mezi helikoptérami figurují opět ruské Mi-17V-5, vedle nichž létá ještě celkem třináct vrtulníků AS 332 Super Puma a AS 532 Cougar. Z Ruska přišly i moderní zbraně protivzdušné obrany, a sice přenosné Igla-S, samohybné komplexy středního dosahu Pečora-2M a Buk-M2E a konečně systémy dlouhého dosahu S-300VM. Venezuela má ale též starší systémy RBS-70, Mistral a ADAMS a celkově přes 440 tažených i samohybných protiletadlových kanonových prostředků ráže 20, 23 a 40 mm.

Loďstvo i silná námořní pěchota
Námořnictvo provozuje dvě dieselelektrické ponorky třídy Sabalo, tedy vlastně stará německá plavidla Typ 209/1300, jež nesou torpédomety ráže 533 mm. V minulosti se často uvádělo, že Venezuela koupí nové ruské ponorky, avšak zatím k tomu nedošlo a námořnictvo je vybaveno zejména různými staršími západními loděmi. Páteř hladinové flotily tedy tvoří šest fregat třídy Mariscal Sucre, jež vycházejí z italské třídy Lupo a nesou řízené střely Otomat Mk 2 a Aspide a 127mm děla. Vůbec nejmodernější plavidla tvoří čtyři velké hlídkové čluny třídy Guaiqueri, dodané španělskými loděnicemi na počátku této dekády. Každý nese kanon ráže 76 mm a jsou konstruovány jako obtížně zjistitelné. Kromě toho Venezuela vlastní i šest starých hlídkových člunů od britských loděnic Vosper, jež se označují jako třídy Federación a Constitucion a jsou vyzbrojeny buď 76mm kanony, nebo raketami Otomat Mk 2. S venezuelskou vlajkou se plaví také čtyři velké výsadkové lodě třídy Capuna, které původně náleží k sovětské třídě Alligator; každá může přepravit 12 tanků a 200 vojáků. Venezuela vlastní také tři menší výsadkové lodě a deset pomocných lodí. Námořní letectvo provozuje dva hlídkové letouny C-212-200 MPA a sedm dopravních letadel Beech, C-212 a Turbo Commander, kdežto flotila vrtulníků obsahuje protiponorkové Bell 212 ASW a několik přepravních a víceúčelových Mi-17V-5, Bell 412EP, Bell 206 a TH-57A Sea Ranger. Součástí námořnictva je i 7000 mužů námořní pěchoty, jež se skládá ze čtyř brigád a disponuje i zajímavým spektrem obojživelných vozidel. Dříve vlastnila jenom staré americké LVTP-7 a brazilské EE-11 Urutu, avšak nedávno si pořídila od Číny její moderní pásové obrněnce VN16 a VN18 a kolové VN1. Má též lehké dělostřelectvo v podobě 105mm děl Model 56, 120mm minometů a 106mm bezzákluzových děl a k tomu vlastní jedno výsadkové plavidlo a 23 pobřežních hlídkových člunů.

Velké otazníky nad budoucností
V době, kdy prezident Chávez nejvíce vyhrotil vztahy s USA, se objevovaly nejrůznější, často značně divoké spekulace o dalších záměrech Venezuely, co se týče nákupů zbraní či možných scénářů ozbrojených konfliktů. Kvůli dobrým vztahům s Ruskem se tedy např. mluvilo o tom, že by Venezuela mohla sloužit jako základna pro ruské válečné lodě a strategické bombardéry s jadernými zbraněmi. Objevily se zprávy, že se Venezuela zajímala o íránské balistické střely a že má zájem o jaderné technologie, a tak některá média vykreslovala obrazy Cháveze, jak se ohání nukleárními raketami. Faktem ale je, že populistický prezident skutečně navázal i dobré vztahy s Íránem a dalšími problematickými státy a nestátními skupinami, mezi které patří také organizace povstalců a teroristů v sousedních státech, které se věnují i obchodu s drogami. To následně vedlo k zjištěním, že do drogového byznysu byl nějak zapojený i venezuelský režim. Venezuela ostatně poskytovala přímou podporu kolumbijské organizaci FARC, což pak vedlo k velkému napětí mezi vládami obou zemí, které už v některých momentech působilo dojmem přípravy na válku. Prezident Chávez velmi rád hovořil také o tom, že je terčem „spiknutí“ a že USA chystají invazi do Venezuely, ačkoli se samozřejmě vnucuje otázka, zda takovým věcem skutečně věřil (popř. zda jim věřil vůbec někdo). Každopádně to ale byl jeho režim, jenž kdysi bohatou zemi přivedl téměř k bankrotu, protože utrácel obrovské částky za sociální programy, podporu spřátelených vlád a akvizice zbraní, z nichž drtivá většina postrádala vojenský smysl, protože se pořídily především z prestižních důvodů. Nad budoucností Venezuely se tak vznáší velké otazníky, jelikož existuje řada scénářů včetně pokusu o převrat. Lze však očekávat, že si Venezuela zachová pozici ohniska regionálního napětí.
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Národní garda a Národní milice
Kromě pozemních, leteckých a námořních sil funguje ve Venezuele velmi dlouho též Národní garda, kterou lze popsat asi jako četnictvo, resp. jako vojensky vyzbrojené a organizované síly pro udržování vnitřního pořádku a bezpečnosti. Formálně vznikla roku 1937 a posléze se stala jedním z úhelných kamenů diktátorských i demokratických režimů. V současnosti bývá hodně často vidět při potlačování protivládních demonstrací. Má kolem 23 000 členů, kteří podléhají devíti regionálním velitelstvím. Vlastní asi 44 starých obrněných vozidel Fiat 6614 a UR-416, má i nové čínské obrněné automobily NORINCO VN4 (zvané také „Rhinoceros“) a disponuje i lehkou dělostřeleckou podporou v podobě 81mm minometů. S jejími znaky létá i 37 lehkých dopravních a cvičných letounů (především od firem Beech, Cessna a PZL) a 37 vrtulníků (a to typy Bell 206, 212 a 412, Mi-17V-5, AS 355F, AW109 a F-280C) a disponuje také flotilou 24 hlídkových člunů. Vedle tradiční Národní gardy existuje ve Venezuele také tzv. Bolivarianská Národní milice, jež byla zřízena v roce 2009 coby opora Chávezova režimu, z čehož vyplývá i její silná politizace. Popisuje se jako síla, jež má ochraňovat „revoluci“ před všemi vnitřními a vnějšími nepřáteli. Prakticky jde o asi 150 000 lehce vyzbrojených dobrovolníků, kteří se mají starat o lokální bezpečnost a pořádek, pomáhat armádě i jiným orgánům veřejné moci atd., ale jejich reálná vojenská hodnota je nejspíše minimální.

Ozbrojené síly Venezuely
Celkem v aktivní službě
115 000
Celkem v zálohách
8000
Pozemní síly
V aktivní službě
63 000
Hlavní bojové tanky
173
Průzkumná vozidla
230
Pěchotní obrněná vozidla
318
Dělostřelecké systémy
515
Bitevní vrtulníky
10
Ostatní vrtulníky a letouny
70
Vzdušné síly
V aktivní službě
11 500
Nadzvukové bojové letouny
54
Lehké bojové a cvičné letouny
82
Ostatní letouny
79
Dopravní vrtulníky
23
Protivzdušné systémy
500
Námořní síly
V aktivní službě
17 500
Dieselelektrické ponorky
2
Raketové fregaty
6
Hlídkové a pobřežní lodě
10
Výsadkové a pomocné lodě
17
Námořní letouny a vrtulníky
28
Obrněnce námořní pěchoty
68
Plavidla Pobřežní stráže
27
Národní garda
V aktivní službě
23 000
Obrněná vozidla
44
Letouny a vrtulníky
74
Hlídková plavidla
24

Publikace: Extra Válka – Zbraně 8/2017

