Duel: Expediční války:
Ruští žoldnéři a turečtí vojáci v Sýrii a Libyi

Do gradujícího soupeření velmocí se stále výrazněji zapojuje i Turecko, které vyslalo své vojenské síly do Sýrie a Libye. Ambice Ankary se ovšem střetly se zájmy Ruska, jež také sahá k ozbrojeným intervencím. K těm slouží nejen oficiální ruské ozbrojené síly, ale též soukromé firmy v čele s tzv. Wagnerovou skupinou.

Jen málo států v současnosti vykazuje takovou míru ambicí a asertivity jako Turecko, kterému pevně vládne prezident Erdogan. Ten nijak nezastírá, že hodlá v jisté formě obnovit sílu a vliv někdejší osmanské říše, k zelené vlajce islámu však připojuje i motiv tureckého nacionalismu. Jeho plány v oblasti Středomoří, Blízkého a Středního Východu a střední Asie ovšem narážejí na zájmy Moskvy, jež to vnímá jako zasahování do své tradiční zóny vlivu. Vztahy obou států se tak značně komplikují, protože v některých dimenzích spolu Turecko a Rusko spolupracují, zatímco v jiných proti sobě vedou „války v zastoupení“. Turečtí vojáci se proto v Sýrii a Libyi dostali do bojových střetnutí s ruskými kontraktory.

Kariéra milovníka hudby
O některých soukromých vojenských korporacích ze Západu se někdy říká (a jistě nikoli zcela bez důvodu), že fungují rovněž jako nástroje pro „špinavou práci“ pro vlády nebo tajné služby západních zemí, zvláště USA. Vypovídá o tom propojení některých těchto firem s politickými a ekonomickými špičkami. Taková obvinění často vznášelo Rusko, jenže Moskva poté zjevně změnila názor a přešla k realizování toho, co dosud sama odsuzovala. Začalo přibývat ruských subjektů, které jsou formálně soukromé, avšak fakticky jsou napojeny na politické, vojenské a ekonomické vedení Ruské federace, jehož zájmy prosazují, takže Moskva není nucena posílat oficiální ozbrojené síly. Několik takových subjektů se objevilo již počátkem uplynulé dekády, ale zásadní zlom představovala anexe Krymu a boje na východě Ukrajiny v roce 2014, jelikož právě tam se ruští žoldnéři angažovali ve značném měřítku. A tehdy byla také založena firma, která pak za krátkou dobu výrazně expandovala a stala se téměř synonymem ruské žoldnéřské korporace. Oficiálně se nazývá ČVKV (Častnaja Vojennaja Kompanija Vagnera), ale často se jí říká zkrátka také „Wagnerova skupina“. V jejím čele stojí Dmitrij Valerjevič Utkin, který se narodil v roce 1970 na tehdejší sovětské Ukrajině. Stal se důstojníkem zvláštních sil, ale jejich řady posléze opustil a přešel do privátní sféry. Miluje hudbu skladatele Wagnera (a údajně je i obdivovatelem Třetí říše), z čehož vychází jeho volací znak, který se proto objevil též v názvu firmy (v ruské podobě se píše jako „Vagner“, protože azbuka nemá W). Je ale nutno dodat, že Utkin je sice velitelem vojenských operací této firmy (a údajně velitelem opravdu schopným), avšak ČVKV fakticky založil a řídí ruský byznysmen Jevgenij Prigožin, jenž se těší i blízkým vztahům s prezidentem Putinem a vojenskou rozvědkou. Nemůže tedy překvapit, že se ČVKV prakticky vždy angažuje ve shodě se zájmy Ruska.

Pestré národnostní složení
Zapojení „wagnerovců“, jak se ruským kontraktorům občas říká, začalo na Krymu a Donbasu, ale záhy následovaly operace v exotičtějších zemích. Ostatně sám Utkin již dříve pracoval pro soukromé firmy, které operovaly v Sýrii, např. pro Slovanský sbor. Právě do Sýrie tedy mířily i jeho pozdější kroky. ČVKV zahájila činnost v Sýrii na podzim 2015, vlastně pouze krátce po začátku oficiální ruské vojenské intervence. Nejdřív chránila ropná a plynová těžební pole, ale její činnost rychle expandovala a zahrnuje také mj. výcvik lokálních sil, velitelské poradenství a pochopitelně i přímou účast v bojových akcích proti syrské opozici. Kontraktoři mají údajně značný podíl mj. na úspěchu bojů u Damašku v únoru a březnu 2018. V onom roce se objevily též první zprávy o jejich přítomnosti v Libyi na straně Libyjské národní armády, kterou Rusko podporuje proti islamistické „Vládě národní shody“. Kontraktoři se poté významně zapojili do střetů, jež probíhaly od prosince 2019 do léta 2020 a skončily příměřím. Vedle toho je známo, že Utkin vyslal své muže také do řady dalších zemí, mj. do Venezuely, Súdánu, Mozambiku a čerstvě i Středoafrické republiky. Odhaduje se, že bojová síla ČVKV činí v současné době asi 6000 osob, a to s dosti pestrým národnostním složením, jelikož kromě převažujících Rusů v ní působí též mnoho Ukrajinců, Arménů, Kazachů či Srbů. Organizace a taktika však odpovídají primárně ruským vzorům, resp. elitním a speciálním složkám, např. výsadkářům či jednotkám Specnaz. „Wagnerovci“ tudíž užívají i standardní ruskou výzbroj, výstroj a vozidla, ačkoliv se v jejich arzenálu někdy objeví také kuriozity, např. v Sýrii nasazený obrněnec BRDM-2, který obdržel přídavnou mřížovou ochranu a 23mm dvojkanon ZU-23. O skutečnosti, že kontraktoři se těší jednoznačné podpoře Kremlu, vypovídají i jejich kapacity nasazené v Libyi, kde kromě různých obrněných vozidel použili i komplety protivzdušné obrany Pancir-S1 a letectvo, které zahrnuje stíhací stroje MiG-29 a bombardéry Su-24.

Erdoganovy velké ambice
Ruská vojenská intervence v Sýrii byla motivována především snahou podpořit tamější režim, který náleží mezi strategické spojence Kremlu a čelil v té době velice silnému tlaku povstalců. Ti se těšili široké podpoře zejména ze strany západních států, arabských monarchií a Turecka, mezi jehož motivy patří rovněž boj proti syrským Kurdům, kteří mají dlouhodobě úzké vztahy s Kurdy v samotném Turecku. Kurdové tradičně představují hlavního soupeře tureckého státu a ozbrojených sil, takže pochopitelně dostávali podporu také od syrské vlády, zatímco turecká armáda desítky let získávala bojové zkušenosti primárně z potlačování vnitřního odporu. Byla a dosud je druhou nejpočetnější armádou NATO, ale po většinu studené války se její vybavení vesměs nemohlo měřit se špičkou, jelikož Turecko ochotně nakupovalo i zastaralé zbraně, aby mohlo své početné síly vyzbrojit alespoň nějak. Postupně se však začaly vytvářet také základy domácího zbrojního průmyslu, jenž nejprve vyráběl licenční kopie zahraničních typů, aby pak přešel k vlastnímu vývoji. Působivá expanze tureckého průmyslu v posledních letech zákonitě zapadá do velkých plánů prezidenta Erdogana, který chce jednak omezit závislost na dovozu a jednak dostat Turecko mezi významné exportéry. Dramaticky se zlepšila také kvalita výcviku, disciplína a celková úroveň armády, která nasbírala i cenné zkušenosti, neboť poskytla vojáky do řady misí OSN a NATO včetně operací v Afghánistánu. Turecké speciální jednotky se tam podílely na vývoji a implementaci některých nových taktických postupů a vybojovaly si velký respekt. Turci tak přestali být pouhými příjemci materiální a výcvikové pomoci z jiných zemí, jelikož začali sami exportovat zbraně a zajišťovat výcvik, což opět zapadá do plánů prezidenta Erdogana. Turecko poskytuje nepřímou vojenskou podporu řadě vlád i nestátních organizací a do některých zemí oficiálně vyslalo i ozbrojené síly.

Nová puška výkonné ráže
Na prvním místě je to už několikrát zmíněná Sýrie, kde turecká armáda bojuje proti kurdským organizacím, a dále Libye, kam turecké expediční jednotky dorazily jako podpora islamistické vlády v boji proti Libyjské národní armádě. Turecko vybudovalo též svou vojenskou základnu v Kataru, ovšem to pak přispělo k roztržce mezi Katarem a většinou arabských zemí, jež hledí na ambice Turecka se stále větším podezřením. Turečtí vojáci působí i v Ázerbájdžánu, kde se zejména formou podpory a poradenství významně podíleli na vítězství Baku v podzimní válce s Arménií. Spekuluje se např. o tom, že bojové operace fakticky řídili turečtí generálové, že se horských bojů zúčastnily rovněž turecké speciální jednotky nebo že turečtí specialisté ovládali bezpilotní bojové letouny Bayraktar TB2. Ty ostatně sehrály velice důležitou roli též v Sýrii a Libyi, kde způsobily vážné ztráty silám syrského režimu a Libyjské národní armádě, při čemž zahynulo i nemálo „wagnerovců“. Bojové drony se ostatně staly i jedním ze symbolů úspěchu tureckého průmyslu, který zaznamenal skutečně pozoruhodný vzestup, o čemž svědčí i změny v základní výzbroji pěšáků. Hlavní dlouhé služební zbraně dlouhá léta reprezentovaly licenční kopie pušek Heckler & Koch G3 a HK33, které dodávala společnost MKEK, ale od roku 2014 se zavádí domácí puška MPT stejné značky. Za zmínku stojí fakt, že většina vyrobených kusů odpovídá verzi MPT-76 ráže 7,62×51 mm, čímž se Turecko stalo jedinou zemí v NATO, jejíž standardní puška užívá tuto výkonnou ráži, zatímco verze MPT-55 ráže 5,56×45 mm tvoří jen méně než třetinu sériových kusů. Použití tureckých dronů, pušek či obrněných vozidel slouží i jako reklama, díky níž získávají vývozní úspěchy nejen v Asii a Africe, ale i v Evropě, zvláště na Balkáně a na Ukrajině, což spolu s ambicemi Ankary ve Středomoří a Středomoří vzbuzuje značné znepokojení v Rusku. Je proto pravděpodobné, že na sebe zájmy těchto dvou mocností budou narážet i v dalších ozbrojených konfliktech.

Lukáš Visingr

Hlavní zdroje:
MO Turecka, ATM, The New York Times, Wikipedia.org

Fotografie: Russian Internet, archiv autora

Ruský žoldnéř
Stav družstva: 8 mužů
Stav čety: 30 mužů
Standardní puška: AK-74M ráže 5,45×39 mm
Standardní kulomet: PKM ráže 7,62×54 mm
Standardní obrněné vozidlo: GAZ Tigr-M

Turecký voják
Stav družstva: 9 mužů
Stav čety: 30 mužů
Standardní puška: MPT-76 ráže 7,62×51 mm
Standardní kulomet: MG 3 ráže 7,62×51 mm
Standardní obrněné vozidlo: BMC Kirpi

Výsledky a náklady střetnutí
Na Donbasu stáli „wagnerovci“ především proti nepříliš kvalitní ukrajinské armádě a Národní gardě. Stejně tak povstalci v Sýrii či subsaharské Africe nemohli být pro zkušené profesionály vážnými soupeři. Není jisté, kdy došlo k prvním přímým bojům ruských žoldnéřů a tureckých vojáků, ale zřejmě se to mohlo odehrát někdy v roce 2018 či 2019 na severu či severovýchodě Sýrie, jelikož v řadách syrské armády působili i kontraktoři, kdežto na straně povstalců se tam přímo angažovali Turci. Tato fáze konfliktu vyvrcholila boji o Idlib na jaře 2020, v nichž byly vysoce intenzivně a úspěšně nasazeny turecké bojové drony. Ty sehrály velmi zásadní úlohu i v Libyi, kde způsobily těžké ztráty Libyjské národní armádě, aniž by tomu systémy Pancir-S1 ruských kontraktorů dokázaly zabránit. V těchto bojích došlo i k dalším přímým střetům Rusů a Turků, ovšem pravděpodobně jen v poměrně omezeném měřítku, protože počty vojáků obou velmocí v libyjské válce zůstávají nízké. Je nutno zdůraznit, že angažmá ČVKV v Sýrii, Libyi i dalších státech plní primárně úlohu tzv. násobiče síly („force multiplier“), jelikož kontraktoři pracují hlavně jako poradci, velitelé, výcvikoví instruktoři či obsluhy pokročilých zbraňových systémů, kdežto nijak lákavá role „potravy pro děla“ připadá na místní vojáky. V Sýrii údajně nikdy nepůsobilo více než zhruba 5000 „wagnerovců“ a v Libyi se jednalo o max. 3000 mužů. Podobnou povahu má i turecký kontingent v Libyi, kam Ankara vyslala zřejmě jenom několik stovek mužů. Naopak turecká účast v Sýrii je mnohem větší, neboť do hlavních bojových akcí se tam zapojilo snad až 10 000 vojáků. To logicky nese i nemalé finanční náklady, což se týká i méně rozsáhlé turecké intervence v Libyi, zatímco nasazení „wagnerovců“ je pro Moskvu po stránce výsledků a nákladů efektivnější. To zřejmě inspirovalo také Turky, protože podle řady zpráv se bojů v Libyi a Náhorním Karabachu účastnili i kontraktoři turecké firmy Sadat, která těží ze svých úzkých vztahů s Erdoganovým režimem.
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