Kerčský incident:
Konfrontace ukrajinských a ruských lodí

Dne 25. listopadu 2018 vzrušily celý svět zprávy o událostech poblíž poloostrova Krym. Došlo k setkání ukrajinských a ruských lodí, odehrála se střelba a Rusové pak zadrželi tři ukrajinská plavidla i s posádkami. Napětí mezi oběma státy znovu prudce narostlo. Jednalo se o náhodný incident, nebo o předem naplánovanou provokaci?

Sporný poloostrov Krym představuje jeden z uzlových bodů napětí mezi Ruskem a Ukrajinou. Většina pozornosti se sice soustředila na konflikt na Donbasu, ale v posledních měsících začal opět gradovat spor o Kerčskou úžinu, resp. o přístup do Azovského moře. Došlo už k několika incidentům, které ale vesměs nevyvolaly větší pozornost světových médií. Situace se vyostřila 25. listopadu 2018, kdy nedaleko Kerčského mostu došlo ke střetnutí tří ukrajinských plavidel s Pobřežní stráží a leteckými silami Ruské federace. Zatím se nezdá, že by mohlo jít o počátek velkého válečného konfliktu obou zemí, ale řada indicií napovídá, že jde o součást nenápadné, avšak geopoliticky a strategicky vysoce důležité „hry“.

Faktické a právní hodnocení
Na úvod je nutno zdůraznit jednu zásadní skutečnost, která se musí brát v úvahu při jakémkoli hodnocení událostí v Kerčském průlivu a Azovském moři. Kvůli geografii se totiž v minulosti jednalo o vnitřní vody SSSR a ani dnes nejde o mezinárodní vody v obvyklém smyslu, jelikož z právního hlediska je určující smlouva mezi Ruskem a Ukrajinou z roku 2003. Situaci ovšem zásadně změnila ruská anexe Krymu na jaře 2014, protože Rusko od té doby argumentuje tím, že obě strany průlivu dnes reprezentují ruské území, což Ukrajina pochopitelně neuznává. Pro obě země je ale každopádně vysoce důležité udržení vlivu na Kerčský průliv a Azovské moře. Pro Ukrajinu jde o jediné vodní spojení s přístavy na východě státu, tj. hlavně s Mariupolem a nově budovanou základnou v Berďansku. Na pobřeží Azovského moře se nalézá rovněž ruský přístav Rostov na Donu, přes který existuje i spojení do Kaspického a Baltského moře, a proto má zákonitě velký význam i pro ruskou ekonomiku. Rusko v květnu 2018 dostavělo Krymský most, který spojuje poloostrov s ruskou pevninou, ale současně omezuje plavbu úžinou, což je samozřejmě veliký problém hlavně pro Ukrajinu, která tvrdí, že Rusko tímto cíleně poškozuje její ekonomiku a bezpečnost. Ruská Pobřežní stráž začala na jaře 2018 uskutečňovat důkladné (a zdlouhavé) kontroly ukrajinských lodí i lodí jiných států plujících do ukrajinských přístavů. Ukrajina v březnu 2018 zadržela ruskou rybářskou loď Nord, Rusové na to v květnu reagovali analogickým krokem vůči ukrajinské rybářské lodi.

Posilování námořních kapacit
Po dostavění Krymského mostu se situace dále vyostřila, protože na Ukrajině se začalo ozývat volání po jeho zničení. Rusko se tedy rozhodlo výrazně posílit své námořní kapacity v oblasti, kde má pochopitelně k dispozici lodě Černomořské flotily a rovněž hlídkové lodě, které náleží ruské Pobřežní stráži (Běregovaja ochrana), jež je řízena tajnou službou FSB. Na konci května se tedy do Azovského moře přesunuly tři lodě Kaspické flotily, a to dva dělové čluny AK-201 a AK-248 třídy Projekt 1204 Šmel a člun AK-326 třídy Projekt 1400M Grif. Kromě toho bylo oznámeno formování námořní složky ruské Národní gardy, která by se měla speciálně zabývat ochranou mostu (více v č. 8/2018). Ukrajinské zdroje uvádí, že v Azovském moři dnes působí celkem 23 plavidel ruské Černomořské a Kaspické flotily a 33 plavidel Pobřežní stráže, což je (jistě nikoli překvapivě) nesrovnatelně větší síla než tamní kapacity Ukrajiny. Pod její vlajkou se tam plaví pouze několik malých hlídkových lodí, k nimž se však v září 2018 přidala rovněž velká záchranná loď A500 Donbass (Projekt 304) a remorkér A830 Korec (Projekt 745). Šlo o první dvě ukrajinské vojenské lodě, které od anexe Krymu propluly úžinou (jelikož ony menší lodě přesunuli Ukrajinci po souši). Ruská strana k tomu dala povolení, ukrajinské lodě dostaly ruský hladinový a letecký doprovod a bez jakýchkoli problémů dorazily do přístavu Mariupol. Dne 25. listopadu 2018 už to ovšem takhle snadno nešlo.

Průběh samotného incidentu
Z přístavu Oděsa tehdy vypluly tři ukrajinské lodě, a sice dělové čluny P175 Berďansk a P176 Nikopol třídy Projekt 58155 Gjurza-M a remorkér A947 Jany Kapu třídy Projekt 498, které se po proplutí Kerčskou úžinou měly dostat do Mariupolu. Ukrajinci tvrdí, že opět řádně žádali o povolení ruské strany, ovšem Rusové to popírají. Tři ukrajinské lodě každopádně pokračovaly v plavbě a blížily se ke Krymskému mostu, avšak patrně mimo standardní plavební dráhu, což bylo způsobeno mj. tím, že příslušný úsek pod mostem byl zablokován ruským tankerem, jenž tam byl s největší pravděpodobností takto záměrně umístěn. Ukrajinské lodě se tím dostaly do pásma pobřežních vod Krymu, avšak to z ruského pohledu představovalo narušení výsostných vod Ruské federace. Do akce tak posléze vyrazily lodě Pobřežní stráže, jež vyzvaly Ukrajince k zastavení. Ti neuposlechli, a tak Rusové zahájili manévrování se záměrem je vytlačit. Došlo k několika srážkám remorkéru Jany Kapu a ruského remorkéru Don třídy Projekt 745MB, což zanechalo na obou plavidlech škody, ale minimálně jednou se zřejmě srazily rovněž dvě ruské lodě, a sice Don a hlídkové plavidlo Izumrud třídy Projekt 22460 Ochotnik, jež nejspíše celou ruskou akcí řídilo. Na ruské straně se zúčastnily také malé rychlé čluny Projekt 12200 Sobol a Projekt 12150 Mangust a vzdušné síly, konkrétně helikoptéry Ka-52 a letouny Su-25 (a patrně i Su-30SM). Rusové poté zahájili střelbu, ukrajinské lodě poškodili a donutili k zastavení, pak se nalodili, plavidla obsadili a přesunuli do přístavu Kerč.

Následky, obvinění a záměry
Tam nyní všechna tři plavidla kotví, kdežto ukrajinští námořníci (z nichž několik bylo raněno) jsou zadržováni de facto jako váleční zajatci. Ruská strana uvádí, že na palubách ukrajinských lodí byli přítomni také důstojníci ukrajinské zpravodajské služby SBU. Objevily se spekulace, že Rusové takto reagovali kvůli obavám či podezřením, že ukrajinské lodě mají provést jakýsi „sebevražedný“ útok proti Krymskému mostu. Přímý důkaz pro to sice neexistuje, jenže nelze popřít, že na Ukrajině zaznívají výzvy k takové akci velmi hlasitě a velmi často. Další důvody mohou ležet v ryze politické rovině a právě tímto směrem většinou míří i spekulace médií, ale paradoxní je, že eskalace rusko-ukrajinského napětí by se nyní hodila oběma stranám, protože Vladimir Putin čelí poklesu popularity kvůli penzijní reformě, kdežto Petro Porošenko by měl záhy obhajovat mandát ve volbách, kde však patrně nemá velké šance. Po incidentu požádal o schválení tzv. válečného stavu, což je ovšem ve skutečnosti spíše jakýsi výjimečný stav, který se vztahuje k vnitřní bezpečnosti státu. Moskva i Kyjev se tedy vzájemně obviňují, že incident naplánovaly jako cílenou provokaci. Ukrajina také tvrdí, že Rusko chce Azovské moře změnit na „ruské jezero“, kdežto podle Rusů usiluje Kyjev o změnu statusu Azovského moře tak, aby se stalo mezinárodními vodami, kde by mohly působit i lodě NATO. To opět potvrzuje, že jde o záležitost s opravdu velkým strategickým významem.
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