Drony nad Karabachem:
Velké vítězství bezpilotních prostředků

Dne 27. září 2020 se rozhořely další boje o sporné území Náhorního Karabachu, v tomto případě ale měly jiný výsledek než dřívější střetnutí. Boje mezi Ázerbájdžánci a Armény gradovaly a skončily až 10. listopadu. Průběh války, která značně překreslila mocenskou mapu v regionu, zásadně ovlivnilo i nasazení dronů.

Bezpilotní létající prostředky náleží mezi obory vojenské techniky, jež se opravdu mimořádně prudce rozvíjejí a o kterých se vedou intenzivní debaty. Nepochybně jde o trend, jenž výrazně zasahuje do evoluce taktiky, a někdy zaznívají i hlasy, podle nichž jde takříkajíc o rozhodující zbraně budoucích válek. Právě zastáncům tohoto názoru velmi nahrály podzimní boje, v nichž slavil úspěch Ázerbájdžán, který rozsáhle nasadil moderní izraelské a turecké drony a uštědřil Arménii drtivou vojenskou porážku. Tvrzení, že „drony vyhrály válku“, je samo o sobě hodně zjednodušující, neboť logicky opomíjí řadu dalších dimenzí tohoto konfliktu, avšak jisté je, že bez dronů by válka nejspíše probíhala hodně odlišně.

Komplikovaný etnický spor
Konflikt o Náhorní Karabach představuje jeden ze „zamrzlých“ konfliktů v prostoru bývalého Sovětského svazu a stejně jako ty ostatní má zejména etnické pozadí. V Náhorním Karabachu žijí převážně křesťanští Arméni, které také preferovala carská státní správa, kdežto bolševický režim se stavěl spíš na stranu muslimských Ázerbájdžánců. Paranoidní Stalin ovšem nechoval důvěru k žádnému z menších národů SSSR, a tudíž do většiny republik nechal umístit nějakou jinou menšinu, která se mohla využívat k mocenským „hrám“. Náhorní Karabach se proto stal součástí Ázerbájdžánu, takže situace příliš nevyhovovala ani Arménům, ani Ázerbájdžáncům. Povaha komunistického režimu sice národnostní vášně tlumila, ale uvolnění v 80. letech vedlo k růstu napětí, které stále častěji dostávalo i násilnou podobu. Arméni žádali, aby byl Náhorní Karabach připojen k Arménii, což ale dramaticky komplikoval fakt, že šlo o exklávu „uvnitř“ Ázerbájdžánu, naprosto oddělenou od Arménie. Násilnosti mezi oběma etniky získaly masový charakter v únoru 1988. V roce 1991 vyhlásily obě republiky samostatnost na SSSR a v lednu 1992 to učinil i Náhorní Karabach jako „Republika Arcach“, což se však nedočkalo uznání od jiných států, a to ani od Arménie, jež doufala v připojení sporné oblasti. V té době však už oba státy vedly regulérní válku, která s přestávkami trvala do příměří v květnu 1994. Fakticky v ní zvítězila Arménie, která díky podpoře Ruska dostala pod kontrolu Náhorní Karabach a kromě toho další oblasti Ázerbájdžánu, aby si zajistila pozemní spojení s někdejší exklávou. Konflikt tedy „zamrznul“, avšak nezřídka docházelo k přestřelkám i rozsáhlejším bojům, např. v dubnu 2016. Arméni a Ázerbájdžánci každopádně mohutně zbrojili, přestože ti první museli spoléhat především na dodávky starší ruské techniky, zatímco na ropu a plyn bohatý Ázerbájdžán mohl kupovat špičkové zbraně od Ruska, Izraele či Turecka, v čemž se odrážela složitá geopolitická situace nejen na Kavkaze, ale i na Středním Východě.

Průběh podzimních střetnutí
Křesťanskou Arménii totiž dlouhodobě podporuje také Írán, který má obavy z vlastní menšiny etnických Ázerbájdžánců. Jejich ambicí naopak využívá Izrael, jenž proto náleží i mezi hlavní dodavatele zbraní pro Baku. Moskvě naopak vyhovovala situace, kdy mohla dodávat techniku oběma stranám a fungovat v konfliktu jako arbitr, avšak ruský vliv v Ázerbájdžánu v poslední době znatelně zeslábl ve prospěch Turecka. Právě ambice Ankary (resp. prezidenta Erdogana) pak zjevně stály i za válkou, která propukla 27. září 2020. Ačkoli Ázerbájdžán oficiálně tvrdí, že tehdy jenom reagoval na palbu arménské strany, vše nasvědčuje tomu, že ve skutečnosti se jeho armáda na válku dlouhodobě a cílevědomě připravovala, neboť chtěla využít své výrazné vojenské převahy. Nejprve se Ázerbájdžánci zřejmě pokusili o jakousi „bleskovou válku“, jež měla vést k rychlému průlomu arménských obranných linií na východě Náhorního Karabachu a průniku k hlavnímu městu Stěpanakertu. V tom sice neuspěli, ale arménské linie byly přesto značně narušeny a trvalý tlak ázerbájdžánské armády působil Arménům vážné ztráty, takže se útočníkům dařilo postupovat. Ázerbájdžánská armáda mířila na západ, aby tak obešla hornatý Karabach a dosáhla tzv. Lačinského koridoru, který zajišťoval Arménům už zmíněné pozemní spojení. Právě na toto místo pak Arméni poslali posily, avšak ze strany Baku šlo možná pouze o klam, protože počátkem listopadu zamířila nová ofenziva úplně jinam, a sice přímo do srdce sporné exklávy. Ázerbájdžánská armáda prolomila arménské linie a získala strategicky vysoce důležité město Šuša nedaleko Stěpanakertu. Bylo zjevné, že Arménům hrozí totální porážku, a tak zasáhla Moskva, jež přiměla obě strany k mírovým jednáním. 10. listopadu 2020 tedy byla podepsána dohoda o příměří a do Karabachu okamžitě vyrazily ruské mírové jednotky, ovšem Ázerbájdžán nadále ovládá území získaná v bojích. Právě jemu tak nesporně patří vítězství, ze kterého samozřejmě mocensky profituje i Turecko.

„Sebevražedné“ prostředky
Již od počátku podzimích bojů se upozorňovalo na intenzivní nasazení bezpilotních letounů, a to především na straně Ázerbájdžánu. Největšímu zájmu médií se pak těšily prostředky, jež se označují jako „vyčkávající munice“ (loitering munition), popř. „kamikaze-drony“. Obecně jde o létající aparáty, které stojí na pomezí kategorie bezpilotních letounů a střel s plochou dráhou letu. Konstrukčně jsou obvykle bližší letadlům, s nimiž sdílejí i dlouhou vytrvalost, díky které se mohou nad bojištěm pohybovat delší dobu a vyhledávat cíle. Samotný útok pak uskutečňují „sebevražedným“ způsobem, ale v případě potřeby jej mohou i přerušit; některé typy dokonce mohou provést také návrat zpět na místo startu. Mediální zájem pak vychází ze skutečnosti, že tyto stroje poskytují mimořádně atraktivní obrazové záběry, jež fakticky ukazují „útoky očima zbraně“. V ázerbájdžánském arzenálu figurují zřejmě čtyři typy takovýchto prostředků. Z nich nejmenší pochází z Turecka, jmenuje se STM Kargu a jde o malou kvadrokoptéru, která může nést výbušnou nálož a nabízí dolet asi 5 km. O stupeň výše se nalézají dva izraelské letounky, které startují z katapultů, a sice Elbit SkyStriker a Aeronautics Orbiter-1K. První nabízí dosah asi 20 km, kdežto druhý dopraví nálož na vzdálenost dokonce 100 km. Ázerbájdžán jich mohl použít vysoký počet i proto, že jeho firma AZAD zahájila licenční produkci strojů Orbiter-1K. Je ovšem třeba dodat, že navzdory atraktivitě záběrů zničily tyto „kamikaze-drony“ jen malou část arménských cílů, v kategorii obrněných vozidel jen okolo desetiny. Větší význam ale měl nejvýkonnější typ IAI Harop, jenž vznikl speciálně pro destrukci protivzdušné obrany a právě v této úloze byl rovněž intenzivně nasazen. Nabízí impozantní dolet až 1000 km a ve vzduchu vydrží až devět hodin. Vypouštěcí zařízení na podvozku automobilu MAZ pojme devět strojů. Prostředky IAI Harop se velmi významně podílely na oslabení arménské protivzdušné obrany, protože dokázaly ničit i výkonné raketové komplety.

Operace tureckých letounů
Kromě „sebevražedných“ dronů se média zaměřila především na bojové drony turecké výroby Bayraktar TB2, jež dodává společnost Baykar. Před podzimní válkou se nevědělo, že by mezi jejich uživatele patřil i Ázerbájdžán, a proto lze soudit, že je získal krátce před konfliktem, ale nelze vyloučit ani možnost, že fakticky šlo o stroje turecké armády. Dle tvrzení ruských médií totiž Turecko poslalo do Ázerbájdžánu zhruba 600 svých vojáků, kteří tam působili nejen jako poradci velitelů či výcvikoví instruktoři, ale též jako obsluhy některých vyspělých zbraňových systémů. V této souvislosti se mluví hlavně o systémech elektronického boje Aselsan KORAL (které slouží zejména k rušení nepřátelských radiolokátorů) a právě o dronech Bayraktar TB2. K tomu následně přispěly i spekulace, že v konfliktu bojovaly také stroje nové varianty TB2S, která se vyznačuje zabudovanou satelitní anténou, což by teoreticky dovolovalo ovládat drony též přímo z tureckého území. Každopádně ovšem platí, že prostředky Bayraktar TB2 působily nad Náhorním Karabachem po celou dobu konfliktu, vyhledávaly cíle a systematicky je ničily pomocí zbraní řady MAM, což jsou vlastně malé laserem naváděné pumy. Existují dva hlavní typy, a sice menší MAM-C o váze 6,5 kg a větší MAM-L o hmotnosti 22 kg. Každý dron nese většinou dva kusy každého typu. Stroj Bayraktar TB2 vydrží ve vzduchu až 28 hodin a kromě výzbroje disponuje také špičkovými senzory pro denní i noční podmínky. Hlavní cíle pro tyto drony představovaly pozice arménského dělostřelectva a pěchoty a zásobovací konvoje, avšak pumy řady MAM existují i v protipancéřové verzi, a proto turecké bezpilotní letouny útočily i na arménské tanky a jiné obrněnce. V těchto kategoriích tudíž na jejich konto připadá více než třetina zničených vozidel. Proběhlo též několik cílených útoků na politické a vojenské činitele „Republiky Arcach“, např. na náměstka karabašského ministra obrany, který byl zabit. Možná byl dokonce zraněn i prezident tohoto neuznávaného státu. Drony Bayraktar TB2 se používaly též jako vytrvalostní průzkumné a sledovací nástroje.

Bezpilotní průzkumné stroje
Na tomto místě je třeba zdůraznit jednu nesmírně důležitou skutečnost. Přestože bojové drony zajisté hrály v podzimním konfliktu velkou roli, prostě nelze říci, že by samy „vyhrály válku“. Největší význam totiž ve skutečnosti patří průzkumným bezpilotním letadlům, která mohla po dlouhou dobu operovat nad bojištěm, takže poskytovala ázerbájdžánským velitelům přehled o situaci v reálném čase. Díky nim se mohla i přesně navádět palba dělostřelectva, jejíž účinnost se dala okamžitě vyhodnocovat. Právě ázerbájdžánské dělostřelectvo proto nakonec způsobilo největší část arménských ztrát na lidech i technice. Baku zakoupilo od Izraele široké spektrum průzkumných dronů od malých letounků až po vytrvalostní strategické prostředky. Na dolním konci se tedy nalézají drony řady Aeronautics Orbiter, konkrétně typy Orbiter-2M, Orbiter-3 a Orbiter-4. Stejně jako u „kamikaze-dronů“ Orbiter-1K platí, že ázerbájdžánský podnik AZAD zahájil licenční výrobu těchto strojů, jejichž vytrvalost se pohybuje okolo čtyř hodin. Nejspíše se vyrábějí též větší stroje značky Aeronautics, a to drony Aerostar s vytrvalostí 16 hodin, což v praxi znamená dolet okolo 250 km. V podobné kategorii se nachází také typy IAI Searcher a Bluebird ThunderB, jež nabízejí vytrvalost dokonce 18, resp. 24 hodin. Ázerbájdžán získal též bezpilotní prostředky od izraelské firmy Elbit, a to letouny Hermes 450 a Hermes 900, z nichž první může zůstat ve vzduchu 12 a druhý až 31 hodin. Podobnou výdrž nabízí rovněž poslední typ ve výčtu průzkumných dronů ázerbájdžánské armády, a to IAI Heron. Židovský stát dodal na Kavkaz celkem přes 120 bezpilotních průzkumných letadel, avšak zmíněná licenční výroba znamená, že v lehčích kategoriích může Ázerbájdžán disponovat výrazně vyššími počty. Ještě lze doplnit, že drony řad Elbit Hermes a IAI Heron mohou sloužit také k nesení zbraní, ovšem v ázerbájdžánských silách tomu tak nejspíše není, takže jediný tamní dron s přesně naváděnou municí představuje turecký letoun Bayraktar TB2.

Drony i na arménské straně
Vlastní bezpilotní prostředky nasadila také arménská armáda, avšak ty se z hlediska počtu ani kvality nemohou s těmi na straně Ázerbájdžánu měřit. Arménský průmysl vyvinul malé drony UL-100 a UL-300, jež dokážou zůstat ve vzduchu pouze hodinu, resp. tři hodiny. O něco větší výkony nabízí letounek Baze s vytrvalostí 5 hodin, resp. s doletem kolem 30 km. Ještě lepšími parametry se vyznačují rovněž zřejmě nejvíce používané taktické průzkumné drony arménské armády, a to stroje řady Krunk, konkrétně typy Krunk 25-1 a Krunk 25-2. První může působit na vzdálenost okolo 100 km, zatímco druhý zvládne ještě o 50 km více. Arménie vyrobila též vytrvalostní dron X-55 a následně zdokonalenou verzi X-55M, u kterých deklaruje max. dolet cca 300, popř. 320 km, ačkoli zahraniční odborníci o těchto hodnotách dost pochybují. Kromě toho se do arménské výzbroje dostaly také dva typy „vyčkávající munice“, a to letounek Chut s dvouhodinovou vytrvalostí a kvadrokoptéra BZEZ, která vydrží ve vzduchu poloviční dobu. V roce 2018 vzbudila jistou pozornost arménská společnost ProMAQ, jež představila hned pět nových typů dronů jménem S1, Beeb-1800, Beeb-3000, Beeb-3200 a Hreesh. Vypadaly velice moderně a některé se dosti nápadně podobaly izraelským strojům, což napovídá, že může jít o nelicenční „klony“ strojů, které Arménie ukořistila. Některé typy z této pětice by údajně měly sloužit též jako „sebevražedné“, jenže každopádně dosud není známo, že by arménská armáda některý z nich zařadila do služby. Během podzimního konfliktu se objevovaly také zprávy, že Rusko poskytlo Arménii svoje moderní taktické průzkumné drony Orlan-10, avšak spolehlivé důkazy zatím chybějí. Značný nepoměr v počtech dronů ázerbájdžánské a arménské strany se zákonitě odráží také ve ztrátách, protože Arménie pozbyla celkem čtyři bezpilotní prostředky, kdežto Ázerbájdžán odepsal asi 25 letounů, z čehož více než polovina připadá na „vyčkávající munici“, ponejvíce typ IAI Harop (ztraceno 11 kusů).

Selhání obranných systémů
Baku (nebo snad Ankara?) přišlo také o dvojici strojů Bayraktar TB2, ačkoli jen u jednoho lze s jistotou říci, že byl sestřelen, kdežto druhý se zřejmě stal obětí havárie. Kromě toho se ví, že Ázerbájdžán použil nějakou bezpilotní verzi starých dvouplošníků Antonov An-2, jež sloužily jako „návnady“ pro arménskou protivzdušnou obranu, jež palbou na ně prozradila své pozice. Arménie pochopitelně využila trosky zničených ázerbájdžánských letadel pro propagandu, ale tato „výstava“ vzbudila i diskuse, protože se na ní objevily rovněž pozůstatky, které pocházejí z dřívějších střetnutí, a dokonce též jeden dron, který patrně vůbec nepochází z Ázerbájdžánu, nýbrž z Íránu. Nejasnosti panují také okolo toho, které arménské zbraně si proti dronům vedly nejlépe, neboť se zdá, že většina vyspělých raketových systémů naprosto zklamala. Na tom se nejspíše podílelo i výše zmíněné elektronické rušení, avšak ústřední roli sehrála skutečnost, že nízko a pomalu létající malé drony představují pro běžné protivzdušné komplety velmi složité cíle, jelikož radary je nejčastěji „odfiltrují“, resp. vyhodnotí je jako poruchy, popřípadě ptáky. Nejvíce ázerbájdžánských dronů tak Arméni zřejmě sestřelili pomocí rychlopalných kanonů a snad i za pomoci přenosných protiletadlových raket Strela a Igla. Nasadili také speciální rušící systém ruské výroby Repellent-1, který vznikl přímo proti dronům, jeho bojová premiéra však skončila trapným fiaskem, jelikož jej zasáhl a zničil dron! Je tedy velice pravděpodobné, že se výsledky podzimních bojů o Náhorní Karabach projeví též v procesu modernizace armád řady států a na světovém trhu se zbraněmi. Ruské komplety protivzdušné obrany se totiž neukázaly v příliš dobrém světle, kdežto izraelské a turecké drony zaznamenaly spektakulární úspěchy, a tudíž lze očekávat růst zájmu o ně. Rozhodně však nelze čekat, že spor o Náhorní Karabach se touto válkou ukončil. Uzavřelo se jenom příměří (nikoli mírová smlouva) a dlouhodobý status této oblasti zůstává nejasný. Zájmy Arménů, Ázerbájdžánců i jejich velmocenských „patronů“ tak na sebe kdykoli mohou znovu dramaticky narazit.
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Nasazení dělostřelectva
Sovětská vojenská doktrína vždy sázela na masivní dělostřeleckou podporu, a proto není divu, že ozbrojené síly Arménie a Ázerbájdžánu disponují též rozsáhlým arzenálem dělostřeleckých zbraní. Na arménské straně jde v naprosté většině o staré sovětské systémy, resp. různé tažené a samohybné kanony a houfnice ráže 122, 130 a 152 mm a raketomety Grad a Smerč, najde se však i několik nových výjimek. Rusko poskytlo několik nových 220mm raketometů TOS-1A, zatímco od Číny byly pořízeny 273mm raketomety WM-80. Podstatně lepší situace ale panuje v Ázerbájdžánu, který také získal komplety TOS-1A a vedle nich např. nové 152mm houfnice 2S19 Msta-S. Koupily se také modernizované československé 152mm houfnice DANA-M1M a shodného původu jsou i raketomety RM-70M1. Největší dodavatele nové techniky pro Baku ale reprezentují Turecko a Izrael. Ázerbájdžán používá izraelská 155mm děla ATMOS 2000 a modulární raketomety Lynx, jež mohou odpalovat neřízené i řízené rakety ráže 122 a 160 mm a navíc naváděné střely EXTRA ráže 306 mm, které už se nalézají spíše v kategorii taktických balistických raket, neboť nabízejí dolet 150 km. Turci pak dodali raketomety T-122 Sakarya a T-300 Kaplan, kde čísla uvádějí ráži v milimetrech. Na záběrech z bojů se navíc objevil dosud neznámý raketomet, který dosti připomíná severokorejský systém BM-11 ráže 122 mm, avšak může jít také o jeho klon z Pákistánu nebo Egypta. Pro úplnost lze dodat, že Ázerbájdžán stále provozuje také sovětské 203mm houfnice 2S3 Pion.

Balistické rakety startují
Obě strany letitého konfliktu si pořídily rovněž arzenály balistických střel. V případě Arménie se jedná především o staré taktické rakety Točka a operačně-taktické rakety Elbrus, které jsou známější spíše pod západním kódem Scud-B. Několik kusů získaly i ozbrojené síly Náhorního Karabachu, kdežto technickou špičku ve výzbroji arménské armády představují moderní ruské rakety Iskander-M. Armáda Ázerbájdžánu rovněž vlastní rakety Scud-B, vedle nichž si ovšem pořídila spektrum střel jiného původu. Od Běloruska koupila komplexy Polonez ráže 300 mm, zatímco Izrael dodal rakety EXTRA ráže 306 mm a střely LORA, jejichž max. dosah by podle některých zdrojů mohl přesahovat 400 km. Právě posledně zmíněný typ raket byl také prvním, který se dočkal použití v podzimních bojích, protože Ázerbájdžán jednu střelu LORA vypustil proti mostu na silnici, která spojuje Arménii a Náhorní Karabach. Později došlo též na použití ázerbájdžánských raket Točka a EXTRA, zatímco Arménie nasadila všechny tři typy ze svého arzenálu. Zvláště masivní účinky měly střely Scud-B, které zasáhly ázerbájdžánskou základnu Ganja a zřejmě tam zničily několik letadel či vrtulníků, připsaly si ovšem bohužel také nemalé ztráty mezi civilisty. Vůbec největší rozruch ale vzbudily zprávy, že Ázerbájdžán vypustil dvě rakety Točka na arménskou atomovou elektrárnu Metsamor, ovšem obě zlikvidoval arménský protivzdušný komplet S-300. Určitě není nutno zdůrazňovat, že případné zasažení reaktoru by mohlo dojít ke katastrofálnímu rozšíření radioaktivního zamoření. Ázerbájdžán sice popřel, že by něco takového skutečně provedl, avšak naprosto nepochybné je, že již v létě 2020 oficiálně vyhrožoval Arménům přesně takovýmto krokem.
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