Čečenská vozidla:
Arzenál vládce severního Kavkazu

Autonomní Čečenská republika se dnes ve zpravodajství objevuje spíš zřídka, neboť v někdejší válečné zóně vládne relativní klid. Zájem tudíž přitahují především excesy tamního prezidenta Ramzana Kadyrova. Také díky jeho snahám se mohou bezpečnostní útvary v Čečensku chlubit některými vysoce zajímavými typy vojenských vozidel.

Čečenský prezident Ramzan Kadyrov bývá někdy charakterizován jako muž, který vyhrál dvě bitvy o hlavní město Groznyj, ovšem každou z nich na jiné straně. Jde sice o malou nadsázku, nespornou skutečností však je, že Kadyrovův klan nejdřív patřil k muslimským radikálům, ale v roce 1999 přešel na stranu federálních vojsk. Na začátku nového století tedy Kreml konečně dosáhl podrobení odbojné kavkazské republiky a vládu tam svěřil právě „Kadyrovcům“. Dnes ale přibývá náznaků, že Kreml chce poněkud zmírnit jejich ambice, jelikož prezident Kadyrov brzy přijde o kontrolu nad většinou svých bezpečnostních sil.

Stručná historie čečenského konfliktu
Po mnoha staletích válek se sousedy podepsali Čečenci v roce 1783 smlouvu s Ruskem, podle níž se těšili ruské ochraně. Moskva však postupně omezovala samostatnost Čečenska, což pak v roce 1834 vedlo k propuknutí povstání, jež vedl národní hrdina Šamil. Rusko obnovilo svou kontrolu nad oblastí až v roce 1871, ale i v následujících letech občas docházelo ke vzpourám. V rámci SSSR fungovalo Čečensko jako autonomní republika, avšak pořád doutnaly touhy po nezávislosti, jež se plně projevily po rozpadu SSSR, když vznikla Čečenská republika Ičkerie, která odmítla podepsat dohodu s Ruskem, a tak zůstala formálně samostatnou. To vydrželo až do prosince 1994, kdy ruské síly vstoupily do Čečenska, ovšem špatně připravená armáda tam utrpěla mnoho porážek, a ačkoli v únoru 1995 dobyla hlavní město Groznyj, boje pokračovaly a nevedly k ničemu. V srpnu 1996 získali čečenští bojovníci zpět Groznyj a následoval podpis příměří, jež na pět let odložilo řešení statusu Čečenska. Faktická samostatnost však znamenala chaos, z něhož těžili hlavní místní klanoví vůdci a islamisté. Je třeba dodat, že v Čečensku byl tradičně dominantní súfismus, tzn. velmi umírněná větev islámu, ovšem propuknutí bojů v 90. letech přilákalo zahraniční islamisty. Mezi Čečenci tedy začal růst vliv náboženských radikálů včetně wahhábistů s vazbami na síť al-Kájda. To znepokojovalo některé čečenské vůdce, kteří odmítali oslabování národní identity ve prospěch islamismu. Patřil mezi ně také muftí Achmat Kadyrov, jehož bojovníci měli v roce 1996 velký podíl na znovudobytí Grozného. Vojenským velitelem „Kadyrovců“ byl již tehdy jeho syn Ramzan.

Jak klan „Kadyrovců“ změnil strany
Na podzim 1999 vypukla tzv. druhá čečenská válka, když čečenští muslimští radikálové, které vedl Šamil Basajev, pronikli do sousedního Dagestánu. Ruské federální síly na to samozřejmě musely reagovat a do konce roku se rozhořely intenzivní boje. Naplnily se tak obavy Achmata Kadyrova, že islamisté zatáhnou Čečensko do další zničující války, takže se muftí rozhodl pro osudový krok, kvůli němuž jej nemálo čečenských klanů prohlásilo za zrádce. Změnil strany a nabídl své služby Rusům, jimž poté „Kadyrovci“ pomáhali obnovit kontrolu nad Čečenskem a likvidovat pořád vzdorující ozbrojence z konkurenčních klanů a islamistických skupin. Hlavní město Groznyj bylo dobyto koncem ledna 2000, ačkoli boje oficiálně skončily až v roce 2002. Následujícího roku Achmat Kadyrov vyhrál čečenské prezidentské volby, 9. května 2004 však zahynul při bombovém atentátu a v březnu 2007 se stal prezidentem Ramzan Kadyrov, jenž se teď těší pozici téměř absolutního vládce autonomní republiky. Situace v Čečensku se od války hodně zlepšila, za což Kadyrov vděčí přízni Vladimira Putina a federálním dotacím, ačkoliv je veřejným tajemstvím, že velkou část financí užívá i pro soukromé účely. Jeho „sultánský“ styl vlády, vysoká míra korupce a různé slovní i jiné excesy mu však v ruském vedení získaly také nepřátele. Z jejich pohledu je Kadyrov jen „bandita v obleku“, který projevuje až příliš velkou míru nezávislosti a v podstatě i „vydírá“ Kreml. Prezentuje totiž sám sebe jako jedinou záruku ochrany severního Kavkazu proti novému povstání separatistů a islamistů, kteří se v Čečensku nadále vyskytují, o čemž svědčí občasné násilné incidenty.

Soudobé čečenské ozbrojené jednotky
Kremelští odpůrci Kadyrova vždy poukazovali rovněž na to, že disponuje enormně rozsáhlým bezpečnostním aparátem, jaký se nedá srovnávat s žádnou další ruskou autonomní republikou. Patří do něj mj. dva prapory Sever a Jih, jež dohromady tvoří 141. zvláštní motostřelecký pluk ruských Vnitřních vojsk nesoucí jméno Achmata Kadyrova. Ačkoli pořád formálně náleží pod velení federálního Ministerstva vnitra, tvoří jej pouze etničtí Čečenci, a sice v naprosté většině příslušníci Kadyrovova klanu a jeho spojenců (celkem zhruba 1200 mužů), což definuje jejich faktickou věrnost. Samotné Ministerstvo vnitra Čečenské republiky kontroluje několik útvarů, které slouží jenom jemu. Konkrétně se jedná o speciální mobilní oddíl OMON, speciální oddíl rychlé reakce (SOBR) zvaný „Těrek“ či policejní pluk hlídkové služby (PPSN) nesoucí jméno Achmata Kadyrova. Oficiálně se jedná o více než 9000 mužů, avšak Kadyrov má nejspíše pod kontrolou také některé „soukromé“ milice, které se podílejí na jeho boji s islamistickou i jinou opozicí. Zjevně jsou zapojeny také do mocenského boje v Rusku či do operací v zahraničí, jak naznačuje jejich podíl na vraždách v řadách ruské opozice a přítomnost na východní Ukrajině. Podle názoru mnoha odborníků tím Kadyrov ukazuje svou sílu a pevnou pozici muže, který se může zapojit i do aktivit přesahujících formát autonomní republiky, ale současně tím vzbuzuje i stále větší odpor v řadách ruských federálních elit. Zejména činitelé silových složek by chtěli moc a vliv „sultána severního Kavkazu“ výrazně omezit.

Pozoruhodná škála obrněných vozidel
Tvrzení, že Kadyrovova autonomní vláda velí „jen“ jednotkám vnitřní bezpečnosti, by se totiž dalo chápat dosti zavádějícím způsobem. Ve skutečnosti jde o dobře vyzbrojené motorizované a mechanizované síly, které disponují pozoruhodným arzenálem obrněných vozidel. Emblémy čečenských jednotek OMON, SOBR a PPSN proto nosí např. bojová vozidla pěchoty BMP-1, osmikolové transportéry BTR-80 a obrněná průzkumná vozidla BRDM-2, kromě kterých jsou v provozu různé obrněné automobily. Čečenský arzenál tedy zahrnuje nejen dobře známá auta GAZ Tigr-M, ale i kontroverzní obrněná vozidla KAMAZ BPM-97 Vystrel, jejich šestikolové příbuzné SBA-60-K2 Bulat od firmy Zaščita (více v č. 9/2013) či nákladní automobily značek Ural a KAMAZ, které nesou obrněné nástavby od firem Zaščita a INSST (řada Federal). Snad největší kuriozitu ale představují vozidla zahraničních značek, protože Kadyrov nechal koupit lehké valníkové vozy Toyota Hilux a izraelské rychlé útočné automobily Zibar Mk 2, jež byly poprvé viděny v roce 2014 a patří útvaru SOBR „Těrek“. Jde o výsledek velmi zvláštního, ale vysoce pragmatického spojenectví Čečenska s Izraelem. Do kavkazské republiky totiž směřují investice z židovského státu, zatímco Kadyrov se snaží uplatňovat umírňující vliv na izraelské muslimy, jimž se prezentuje jako silný sekulární vládce. Proto také zaplatil stavbu obří mešity v izraelském městě Abu Ghosh, jehož populaci z velké části tvoří etničtí Čečenci, a proto také Izrael poskytl Kadyrovovi několik automobilů Zibar Mk 2.

Vznik terénního vozidla Čaborz M-3
Plány čečenského prezidenta v oblasti vojenských vozidel však směřují mnohem dále, protože v závodě Čečenavto ve třetím největším čečenském městě Argun se mají vyrábět terénní vozy řady Čaborz pro ruské zvláštní jednotky. Ve skutečnosti se nejedná o novou konstrukci, nýbrž o obměnu „buginy“ FunCruiser Lite 1600 moskevské firmy F-MotorSport. V základní podobě se jedná o civilní sportovní typ, ovšem v létě 2016 prošla testy v Čečensku vojenská verze, jež se tehdy označovala jako Alabaj. V říjnu téhož roku se vůz objevil na veletrhu bezpečnostních technologií Interpolitech-2016 a v březnu 2017 bylo oznámeno, že jeho sériová výroba poběží ve firmě Čečenavto pod označením Čaborz. Na vystavených exemplářích se vyskytla anglická transkripce Chaborz, z hlediska významu pak označení znamená cosi jako „Medvědovlk“, což má odkazovat na sílu a rychlost vozu. Současný model Čaborz M-3 se sedačkami pro tři muže představuje v tomto oboru celkem běžnou konstrukci z ocelových a hliníkových trubek a plátů a benzinovým motorem vzadu. Jelikož závod Čečenavto se jinak zabývá montáží vozů značky VAZ-Lada, nebude patrně překvapivé, že Čaborz M-3 využívá řadu součástí z nich, mj. motor o objemu 1,5 litru s výkonem 73 kW, převodovku z vozu LADA Granta nebo systém ovládání z typu Kalina. Motor pohání zadní nápravu a vepředu sedí řidič a spolujezdec, jenž zastává též úlohu střelce z kulometu PKM ráže 7,62 mm. Na zádi automobilu se nalézá vyvýšená sedačka pro třetího muže, který může ovládat další kulomet PKM nebo 30mm automatický granátomet AGS-30, instalovaný na lafetě zejména pro palbu dozadu.

Projekt zvětšené podoby Čaborz M-6
Na vývoji a testech automobilu Čaborz se podílelo též ruské Mezinárodní výcvikové středisko speciálních jednotek, jež avizovalo zájem o zavedení vozidla do výbavy zvláštních armádních a dalších sil. Zatím ovšem Čaborz M-3 slouží jen v čečenském oddílu SOBR „Těrek“ a patrně byl zhotoven jen malý počet, ačkoliv podnik Čečenavto oznámil schopnost vyrábět až 30 kusů měsíčně. Kromě toho se již pracuje i na větším a výkonnějším typu Čaborz M-6, který by měl, jak napovídá jméno, pojmout až šest vojáků. Konstrukce se podobá modelu M-3, ale nový vůz bude prodloužený, což poskytne prostor pro druhou řadu sedadel. Na horní části rámu se bude nalézat oběžný kruh pro zbraňovou lafetu, na niž bude možno umístit i 12,7mm kulomet NSV nebo odpalovací zařízení pro protitankové řízené střely. Kromě hlídkových a útočných akcí se však pro Čaborz M-6 zamýšlí i další role. Mohl by výhledově fungovat jako ambulance, tahač lehkých dělostřeleckých zbraní či platforma pro průzkumné senzory nebo drony. Proti modelu M-3 s max. nosností 250 kg má zvládnout zátěž až 800 kg, což pochopitelně potřebuje silnější motor. Čaborz M-6 má tedy obdržet agregát o výkonu mezi 110 a 150 kW a kromě klasického benzinového motoru se zvažuje dieselelektrická soustava. Automobil má dostat též posilovače řízení a nové sedačky s pětibodovým uchycením pásů. Dosud byla představena jen počítačová grafika vozu Čaborz M-6, konstrukce však má být údajně hotova ještě letos a v příštím roce se má nový čečenský terénní automobil předvést veřejnosti.

Přesouvání jednotek k Národní gardě
Nad budoucností projektu Čaborz a ambicemi čečenského prezidenta se však začínají stahovat mračna. V některých ruských médiích se objevila tvrdá kritika čečenského terénního auta, a to zejména jeho ceny. Původní civilní provedení typu FunCruiser Lite 1600 se totiž prodávalo za 650 000 rublů, ovšem po zapojení podniku Čečenavto se civilní verze typu Čaborz M-3 začala nabízet za 1,1 milionu, kdežto vojenská má stát dokonce 1,5 milionu rublů. Vzhledem k tomu, jakou pověst má Kadyrovův režim, se zákonitě ozval také názor, že značná část z vysoké ceny zamíří do kapes čečenského prezidenta a jeho věrných. Existují rovněž pochybnosti, zda může firma Čečenavto zajistit dostatečnou kvalitu výroby pro ruské elitní jednotky. Navíc se zdá, že ačkoli se Kadyrov nadále těší přízni Vladimira Putina, bude muset čelit značné redukci osobní moci. V loňském roce totiž ruský prezident podepsal dekret o zřízení Národní gardy, do níž se mají postupně začlenit Vnitřní vojska, síly OMON a SOBR a další útvary, jež tím přejdou pod přímou pravomoc ruského prezidenta. Ministerstva vnitra autonomních republik a oblastí tedy ztratí nad „svými“ silami kontrolu. Transformace má být završena v roce 2018, ale je otázkou, jestli (resp. jak) budou v Národní gardě fungovat jednotky etnických Čečenců, jejichž loajalita patří primárně Ramzanu Kadyrovovi, resp. autonomní vládě Čečenska, a nikoli ruskému státu. Čečenský prezident samozřejmě pořád tvrdí, že je „věrným pěšákem“ Kremlu, zatímco Kreml mu oficiálně projevuje důvěru, stále více indicií však naznačuje, že ambice čečenského vládce dosáhly úrovně, která by mohla nakonec způsobit jeho pád.
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Izraelský automobil Zibar Mk 2
Terénní vozy Zibar Mk 2, které se v roce 2014 dostaly i do výzbroje čečenské jednotky SOBR „Těrek“, pocházejí od izraelské firmy Ido Off-Road Center (IORC), kterou řídí tvůrce designu tohoto vozidla a jedna z hlavních postav izraelského automobilového průmyslu Ido Cohen. Na trhu se základní podoba vozu Zibar objevila v roce 2008 a záhy následovala obrněná vojenská verze Zibar-M, na níž se podílí společnost Hatehof, kdežto finální kompletace vozidel probíhá v závodě AIL v Nazaretu, kde se vyrábějí i automobily Storm, resp. Jeep J8. V roce 2010 bylo na veletrhu Eurosatory vystaveno modernizované a trochu větší provedení Zibar Mk 2, jež má provozní hmotnost asi čtyř tun a nosnost 1,6 tuny. Pohon zajišťuje obří osmiválec GM Vortec, jehož šest litrů objemu dodává výkon asi 300 kW. Díky pneumatikám o metrovém průměru se může chlubit výjimečnou pohyblivostí v terénu (překoná mj. 75 cm vysoký kolmý stupeň), ale současně se neztratí ani na silnici, protože dosahuje rychlosti kolem 180 km/h a plně naložený může na jedno natankování urazit asi 700 km. Vozy Zibar Mk 2 ve službách Čečenska dostaly lafety pro 12,7mm kulomety NSV a později též typickou horskou kamufláž, přestože při první prezentaci v září 2014 nesly ještě původní pouštní zbarvení.

Parametry terénních vozů řady Čaborz
Výrobní model
M-3
M-6
Dopravní kapacita
3 muži
6 mužů
Provozní hmotnost
780 kg
1500 kg
Max. náklad
250 kg
800 kg
Celková délka
3,90 m
4,30 m
Celková šířka
1,90 m
1,90 m
Celková výška
1,46 m
1,80 m
Max. rychlost
140 km/h
130 km/h
Max. dojezd
500 km
800 km
Parametry modelu M-6 jsou předběžné.
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