Bělorusko:
Balancování mezi Východem a Západem

Asertivní kroky Ruské federace v posledních letech začaly vrhat nové světlo i na politiku země, o které se dříve hovořilo jako o zcela závislé na Rusku. Dnešní Bělorusko se ovšem chová jinak, neboť ve vztazích s Moskvou se objevují trhliny. Zdá se, že běloruský vůdce Lukašenko pragmaticky hledá podporu i jinde.

Porušování lidských práv, političtí vězni, potlačování opozice, dodávky zbraní do pochybných zemí navzdory embargům, bezvýhradná podpora politiky Kremlu. To všechno jsou pojmy, jež jsme mohli dříve v souvislosti s Běloruskem slýchat nejčastěji. Prezident Lukašenko byl často označován za posledního evropského diktátora. Ale časy se mění. Zdá se, že západní Evropa a Bělorusko usilují o zlepšování vztahů, a to samozřejmě na úkor Moskvy, jejíž ambice nejspíše vzbuzují v Minsku obavy. To odráží dokonce i nová běloruská vojenská doktrína, která kromě obligátních hrozeb ze Západu hovoří i o „hybridní válce“. A aby toho nebylo málo, Bělorusko nechce být výlučně na Rusku závislé ani po stránce dodávek zbraní, takže se nedávno zařadilo na seznam zákazníků čínského zbrojního průmyslu. Prezident Lukašenko se opět projevil jako takřka cynický pragmatik, který se cílevědomě snaží využívat napětí mezi Západem a Ruskem k prospěchu Běloruska, resp. své mocenské pozice.

Prosperita a stabilita na úkor svobody
Území Běloruska dříve ovládalo několik mocností, ovšem běloruský národní stát existoval jen krátce mezi březnem 1918 a lednem 1919. Velká část soudobého Běloruska následně náležela Polsku a hranice víceméně shodné s dnešními získalo Bělorusko (samozřejmě tehdy ještě jako svazová republika SSSR) až poté, co Rudá armáda v září 1939 vstoupila do Polska. Běloruský parlament vyhlásil suverenitu státu 27. července 1990 a 25. srpna následujícího roku vyhlásila země úplnou samostatnost. Proti oddělení od SSSR tehdy hlasoval jen jediný poslanec, jenž se jmenoval Alexandr Lukašenko. Právě on se ale roku 1994 stal prezidentem země a od počátku dával najevo, že hodlá na sovětskou politiku navazovat. Ekonomika si tak zachovala převážně státní charakter a bezpečnostní aparát kontroluje většinu politického a společenského života, a to na úkor lidských a občanských práv a svobod. Lukašenko spolehlivě vyhrává volby, ovšem navzdory opakovaným stížnostem ze strany opozice i Západu nelze pochybovat, že má v zemi reálnou podporu obyvatel. V Bělorusku totiž panuje pořádek, ekonomika víceméně prosperuje a lidé se těší poměrně dobré životní úrovni, což se týká cen, platů i důchodů, a tudíž volání po vystřídání Lukašenka (zatím) nenalézají většinovou odezvu. Za prosperitou Běloruska se však musí vidět i všestranná podpora ze strany Ruska, jež je ve všech ohledech hlavním spojencem a partnerem, což se týká i faktického dotování běloruské ekonomiky formou levných dodávek syrovin i zboží. Obě země udržují též velmi těsné politické styky, vůbec nejužší ze všech zemí bývalého SSSR. To se projevuje i existencí tzv. Svazového státu Ruska a Běloruska, který má podobu politicko-ekonomické unie a vznikl roku 2000. Prvotní nadšení z něj ovšem vychladlo a jeho dnešní význam je omezený, byť se nejdříve předpokládal postupný vznik plnohodnotné federace s faktickými atributy státu a občas se vedla jednání i o připojení dalších zemí. Kromě bývalých republik SSSR se mluvilo především o Srbsku, ačkoli to bylo zřejmě spíše projevem „solidarity“ v souvislosti s nálety zemí NATO na Srbsko.

Vybudování a reformy ozbrojených sil
Návaznost na Sovětský svaz a těsné vztahy s Ruskem se samozřejmě odráží též v ozbrojených silách Běloruska. Ty se utvořily na bázi bývalého Běloruského vojenského okruhu sovětských ozbrojených sil, který čítal mj. tři armády (z toho dvě tankové) a jednu samostatnou divizi. Po prohlášení nezávislosti země logicky následovalo formování armády, což zahrnovalo i složení nové přísahy pro vojáky z onoho okruhu. Přísaha však byla neobvyklá tím, že zahrnovala také ohledy na závazky k Rusku, jelikož zhruba polovina dotčených vojáků měla ruskou národnost (ačkoli dnes tvoří etničtí Rusové v Bělorusku okolo 11 % obyvatelstva). Běloruské síly potom prodělaly několik organizačních reforem, z nichž ta poslední konečně zrušila zastaralý systém divizí a znamenala přechod na flexibilnější brigádní strukturu. Vedle toho zanikla též původní sborová velitelství, která vystřídala dvě operačně-teritoriální velení, Západní a Severozápadní. Už jejich názvy prozrazují, kde je vnímáno hlavní nebezpečí pro území Běloruska, čemuž pak odpovídají scénáře vojenských cvičení, ve kterých jde obvykle o obranu proti útoku sil NATO z Polska či Pobaltí. Cvičení se běžně účastní i ruská armáda, s níž běloruská samozřejmě těsně kooperuje. Oba státy mají též částečně integrovanou soustavu protivzdušné obrany a na území Běloruska je trvale rozmístěn jistý počet ruských vojáků, vesměs jako obsluhy radiolokátorů a dalších protivzdušných systémů. Běloruské ozbrojené síly se doplňují na bázi povinné služby, která trvá (podle vzdělání brance) 12 nebo 18 měsíců. Vzhledem k poklesu počtu obyvatel ale roste význam profesionálů, kteří dnes z celkového stavu aktivně sloužících vojáků představují už téměř třetinu. Vedle ozbrojených sil v užším smyslu fungují ještě tři polovojenské síly, a to Vnitřní vojska (podléhají ministerstva vnitra a jsou cosi jako „druhá armáda“), Milice (vlastně teritoriální domobrana) a konečně Pohraniční stráž (ta působí téměř výhradně na západě státu, protože hraniční přechody s Ruskem byly dávno zrušeny).

Přehled typů výzbroje pozemních vojsk
Páteř běloruských pozemních sil dnes představují čtyři mechanizované brigády, jež podporuje dělostřelecká brigáda, dva pluky raketometů, dva ženijní pluky a jeden pluk sil pro chemickou a radiační ochranu. V provozu se nachází okolo pěti stovek tanků, mezi nimiž je i necelých 70 výkonných T-80B, zbytek představují T-72B; běloruské tanky však vesměs odpovídají starým sovětským verzím a neprošly větší modernizací, což jejich bojovou hodnotu snižuje. Navíc by Bělorusko mělo mít ještě asi tisíc dalších tanků (opět zejména T-72) v záložních skladech. Pro přepravu a podporu pěchoty slouží zejména bojová vozidla BMP-1 a BMP-2, v menším počtu i transportéry MT-LB a výsadková bojová vozidla BMD-1. Dělostřelectvo užívá samohybné a tažené houfnice ráží 122 a 152 mm (a sice 2A36 Giacint-B, 2A65 Msta-B, 2S1 Gvozdika, 2S3 Akacija, 2S5 Giacint-S a 2S19 Msta-S), dále jsou provozovány tažené i samohybné minomety ráže 120 mm a zhruba 230 mobilních raketometů, jež zahrnují typy BM-21 Grad ráže 122 mm (včetně provedení BM-21A BelGrad na běloruském podvozku), 9P140 Uragan ráže 220 mm a 9A52 Smerč ráže 300 mm. K ničení tanků se užívá široké spektrum komplexů protitankových řízených střel (Fagot, Konkurs, Šturm a Metis) na různých platformách a protivzdušná obrana vojsk má k dispozici celkově 350 systémů raket země-vzduch, jež zahrnují typy S-300V, Buk, Tor-M2, Osa a Strela-10. Jako samostatná složka ozbrojených sil působí zvláštní jednotky, jež mají sílu tří brigád. Vlastní přibližně 190 kolových obrněných transportérů BTR-70 a BTR-80 a 48 tažených houfnic D-30 kalibru 122 mm. A další nezávislou složku tvoří tzv. společné síly (podřízené přímo generálnímu štábu); podléhá jim část již zmíněného těžkého dělostřelectva a rovněž útvary balistických raket, které v současné době vlastní kolem 150 systémů. Jedná se o zastaralé neřízené rakety Luna-M (FROG-7), novější taktické střely Točka a zhruba šedesátku operačně-taktických raket Elbrus, známých též jako Scud. O bojeschopnosti balistických raket v běloruské armádě ovšem existují oprávněné pochybnosti.

Rozporné zprávy o stavu vzdušných sil
Částečně problematický je i stav běloruského letectva, protože jeho nejvýkonnější letadla, a to stíhačky Suchoj Su-27, jsou již několik let prakticky mimo provoz. Poměrně dlouho se hovoří i o tom, že Bělorusko odebere od Ruska nové víceúčelové stroje řady Su-30 (podle aktuálních zpráv verze Su-30SM), avšak zatím k tomu nedošlo. Reálně funkční základ letectva tedy dnes tvoří dvě letky stíhaček MiG-29, z nichž část byla modernizována na provedení MiG-29BM, a jedna až dvě letky pancéřovaných bitevníků Su-25. Pro výcvik se užívá několik letadel L-39C Albatros, která mají postupně nahrazovat nové ruské letouny Jak-130, z nichž minimálně čtyři už byly dodány. Dopravní letectvo disponuje dvěma středními transportními letouny Il-76, jež může v případě nutnosti doplnit kolem devíti civilních letadel téhož typu. Dále jsou v provozu turbovrtulové stroje An-12, An-24 a An-26 v počtu celkem osmi kusů a jedno tryskové letadlo Tu-134. Dramaticky se liší dostupné údaje o počtu vrtulníků, jelikož západní prameny uvádějí jenom čtyři bojeschopné bitevníky Mi-24, dále osm středních dopravních víceúčelových Mi-8 a pět těžkých transportních Mi-26, zatímco ruské a běloruské prameny mluví o celkem zhruba osmdesáti helikoptérách všeho druhu. Je ale velice pravděpodobné, že ona vyšší čísla zahrnují i stroje, které reálně nejsou mimo provoz. Ostatně lze narazit i na daleko vyšší čísla týkající se proudových letadel (celkově také okolo 80 strojů), avšak nejspíše opět platí, že většina nebude schopna letu, natož boje. Do sestavy vzdušných sil náleží i protivzdušná obrana státu, která se může pochlubit i několika výkonnými systémy raket země-vzduch dlouhého dosahu S-300PS. Vedle nich se používají i starší komplexy S-200 Vega a S-125 Pečora, z nichž druhé prodělaly v Bělorusku důkladnou modernizaci na modifikaci Pečora-2T/TM. Obecně se předpokládá, že Bělorusko bude patřit též mezi první uživatele nového ruského protivzdušného systému S-400 Triumf, ale naplnění tohoto očekávání není zdaleka jisté.

Nové problémy ve vztazích s Moskvou
Nad zdánlivě „idylickými“ vztahy mezi Ruskem a Běloruskem se totiž začala v poslední době stahovat mračna. Prezident Lukašenko si zřejmě začal uvědomovat, že všestranná závislost na Moskvě přináší nepominutelné riziko. Ruské angažmá na Krymu a východní Ukrajině mu pak napovědělo, že „vzpoura“ proti tomuto stavu by mohla mít hodně nepříjemné následky, pokud by jeho země nebyla na takovou situaci připravena. Bělorusko zjevně zklamalo Moskvu, když nepodpořilo její angažmá na Ukrajině, což (spolu s menšími politickými reformami) současně znamenalo oteplení vztahů s Evropskou unií, která zrušila některé své sankce proti Bělorusku. Dalším činem „vzpoury“ proti Moskvě bylo Lukašenkovo jednoznačné odmítnutí vybudování nové ruské letecké základny v Bělorusku, ačkoli prezident Putin dal opakovaně najevo, že pro Rusko by taková instalace byla důležitá. Bělorusko se také snaží nalézt další partnery, kteří by mu umožnili omezit ekonomickou a vojenskou závislost na Rusku. Prvním takovým se zjevně stala Čína, jelikož na vojenské přehlídce v Minsku se objevily i terénní automobily DongFeng EQ2058, což je fakticky čínský „klon“ oblíbeného amerického HMMWV. Druhým důležitým případem je dělostřelecký systém Polonez, jenž je zaváděn do běloruské armády a představuje derivát čínského raketometu A200, který vystřeluje naváděné rakety ráže 300 mm na dálku až 200 km. Komplet Polonez je fakticky A200 na běloruském podvozku MZKT-7930. Podvozky této značky nakupuje také Rusko, jenže to se nyní u svých zbraňových a senzorových systémů snaží přecházet na domácí šasi, což je dalším dokladem trhlin ve vztazích obou zemí. V lednu 2016 navíc Alexandr Lukašenko podepsal novou vojenskou doktrínu, v níž se nově hovoří též o hrozbě „hybridní války“ a přípravě na ni. To naznačuje, že Bělorusko už počítá i s možností, že nepřítelem v hypotetickém konfliktu nemusí být pouze státy NATO a že za nebezpečí se již pokládají též ambice Moskvy. Otázka ovšem zní, jak dlouho může pragmatické „balancování“ Běloruska mezi Východem a Západem vlastně vydržet.
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Ozbrojené síly Běloruska
Celkem v aktivní službě
48 000
Celkem v záloze
289 500
Pozemní část ozbrojených sil
V aktivní službě
16 500
Hlavní bojové tanky
500
Pěchotní obrněná vozidla
1050
Dělostřelecké systémy
960
Protivzdušné systémy
350
Vzdušná část ozbrojených sil
V aktivní službě
15 000
Bojové letouny
36
Cvičné letouny
10
Dopravní a další letouny
13
Vrtulníky
17
Další části ozbrojených sil
Speciální síly
6000
Společné síly
10 500
Polovojenské síly
Pohraniční stráž
12 000
Vnitřní vojska
11 000
Milice
87 000

Bělorusko na světovém trhu se zbraněmi
Svého času (zejména v 90. letech) patřilo Bělorusko mezi největší exportéry zbraní na světě, a to z podobného důvodu jako Ukrajina. Jednalo se totiž většinou o export obrovských přebytků po sovětské armádě, jež zůstaly na území Běloruska. Kromě toho však mohla tato země hodně profitovat ze skutečnosti, že se na jejím území nacházela i značná část sovětského průmyslu, a to mnohdy z technicky vysoce pokročilých oborů. Firmy jako BelOMO, Peleng a Zenit dosud navazují na optický, elektronický, radiotechnický a počítačový výzkumný a výrobní potenciál, který vznikl v éře SSSR. Kromě toho v Minsku funguje automobilka MZKT (dříve MAZ), jež dodává těžké nákladní automobily, sloužící i jako podvozky pro zbraňové systémy. Bělorusko tedy na světovém trhu se zbraněmi od samého začátku nezávislé existence nepůsobilo jen jako dodavatel zbraní z „druhé ruky“, ale také jako hodně silný hráč v oboru servisu a modernizace některých kategorií techniky, jako jsou raketové systémy protivzdušné obrany. Od začátku ale bylo známo také to, že Bělorusko jedná (diplomaticky řečeno) velmi pragmaticky a kreativně, pokud jde o výběr zákazníků a případná mezinárodní embarga. Mezi jeho klienty se tak řadily i státy jako Irák, Írán, Libye a Sýrie. Zbraně z Běloruska zamířily také do zemí, kde probíhaly ozbrojené konflikty, např. na Balkán nebo do Súdánu a Angoly. Někdy byly dodávky spojeny také s korupčními skandály, mj. v případě Peru, kde kauza běloruských zbraní přispěla k pádu prezidenta Fujimoriho. Zároveň si ovšem některé ex-sovětské zbraně z Běloruska koupili (pro účely zkoušek a porovnání) rovněž Američané. Mluvilo se i o tom, že Bělorusko funguje coby prostředník pro dodávky ruských zbraní do embargovaných zemí. V každém případě ale velká neprůhlednost Běloruska, co se týče obchodů se zbraněmi, posléze způsobila, že pro tuto zemi existovala nelichotivá, ale výstižná přezdívka „Černá díra“. Průběžně se objevují zprávy, že se Bělorusko podílí na dodávkách vojenské techniky do Sýrie.
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