Kypr:
Drama rozděleného ostrova

Východ Středomoří začal znovu plnit zpravodajské rubriky, když se tam výrazně zvýšilo napětí mezi Řeckem a Kyprem na straně jedné a Tureckem na straně druhé. Nejde jen o tradiční etnické a náboženské animozity, ale také o obrovská ložiska nerostných surovin, která se nacházejí právě v blízkosti ostrova Kypr.

Když se Kypr v roce 2004 stal členem Evropské unie, nastala z hlediska mezinárodního práva opravdu paradoxní situace, jelikož více než třetina území tohoto nového člena byla (a stále je) vojensky okupována. Tímto okupantem je navíc Turecko, tzn. členský stát NATO, kam patří i Řecko, které dlouhodobě reprezentuje nejdůležitějšího protivníka Turecka. Vztahy v této části světa opravdu nejsou jednoduché a v poslední době se ještě dramaticky vyhrotily, na čemž má hlavní podíl ambiciózní turecký prezident Erdogan. Právě jeho kroky by mohly dospět možná až k propuknutí regulérního ozbrojeného konfliktu. Strategicky vysoce významný Kypr by tak (v historii rozhodně ne poprvé) ležel v ohnisku války.

Hluboké kořeny konfliktu
Již sama specifická poloha Kypru jej takřka předurčuje k tomu, aby se stal důvodem konfliktů velmocí, které usilují o ovládnutí východního Středomoří. Ostrov tak vystřídal opravdu velmi dlouhou řadu majitelů, mezi které náleželi mj. mykénští Řekové, Asyřané, Egypťané, Peršané, Římané, Arabové a Benátčané. V roce 1571 jej dobyli osmanští Turci, kteří ovšem ve stejném roce v bitvě s křesťanskými flotilami u Lepanta utrpěli těžkou porážku, jež fakticky způsobila konec osmanské expanze ve Středomoří. Právě od těch dob se však datují ony animozity mezi kyperskými křesťanskými Řeky a muslimskými Turky, jelikož ti druzí vždy představovali jen menšinu, ale osmanská správa je pochopitelně společensky a ekonomicky preferovala. V roce 1878 byla podepsána tajná dohoda mezi osmanskou říší a Velkou Británií, podle níž se ostrov dostal pod britskou kontrolu, ovšem formálně zůstal osmanskou državou až do roku 1914, kdy jej Londýn převzal i formálně. Mezi Turky na ostrově i pevnině však panovala nespokojenost, které se pak pokusili využít také nacisté, kteří neúspěšně lákali Turecko do řad Osy. Britové si nadále udržovali kontrolu nad ostrovem, ale mezi tamními Řeky rostla podpora jeho připojení k Řecku, kdežto menšinoví Turci požadovali vládu z Ankary. V průběhu 50. let se stupňovalo napětí, které přerůstalo až do násilných střetnutí, takže se poté Britové rozhodli ostrovu udělit samostatnost, která byla vyhlášena 16. srpna 1960. Kypr měl fungovat podle mechanismů, jež měly zaručovat politická práva většinovým Řekům i menšinovým Turkům, kteří tvořili kolem pětiny obyvatel. Systém však nikdy nepracoval podle plánů, docházelo k násilným incidentům a obě komunity volaly o pomoc směrem k Aténám i Ankaře, přestože formálně bylo zakázáno požadovat politické spojení s Řeckem či Tureckem. Toto napětí kulminovalo v roce 1974, kdy se skupina důstojníků pokusila svrhnout prezidenta Makariose a připojit ostrov k Řecku, jenže tyto snahy nezůstaly bez razantní odpovědi Turecka.

Kyperská raketová krize
20. července 1974 se na severu ostrova vylodily turecké invazní síly, které rychle postupovaly a drtily řecké obránce. Po třech dnech bylo uzavřeno příměří, jenže turečtí vojáci již na severu Kypru zůstali a obsadili zhruba 38 % jeho území, kde potom byla vyhlášena „Severokyperská turecká republika“, kterou však diplomaticky uznala jen Ankara. Poté proběhly velké přesuny obyvatel, a tudíž vznikly dvě etnicky (víceméně) homogenní entity, které odděluje tzv. Zelená linie, střežená jednotkami OSN v misi UNFICYP. Napětí se po této krizi paradoxně uklidnilo, byť se samozřejmě při některých příležitostech stupňovalo. Mezi kritická údobí patřily hlavně roky 1997 a 1998, kdy se mluvilo o tzv. kyperské raketové krizi. Vláda „řecké“ části Kypru se totiž rozhodla zakoupit ruský protiletadlový raketový komplet S-300PMU s dosahem 150 km, což okamžitě vzbudilo ostré reakce Turecka. Do té doby totiž platilo, že pokud by hypoteticky došlo k ozbrojenému střetnutí, nepochybné vzdušné nadvládě by se těšilo turecké letectvo, ale přítomnost „třístovek“ by situaci zcela změnila. Dosah radarů i dostřel raket by totiž umožnil i sledování či ostřelování letounů nad tureckou pevninou. Turecko proto začalo hrozit blokádou Kypru či útokem na rakety, pokud by se na ostrově skutečně objevily. Na turecké straně tehdy stál i Izrael, který se schopností „třístovek“ rovněž obával. Do krize ale promluvilo Rusko, jež mělo samozřejmě na dodávkách systémů velký ekonomický i politický zájem, a proto hrozilo, že by jakýkoli útok na rakety (či dopravní lodě s nimi) pokládalo za válečný akt. Vyskytovaly se tedy dokonce spekulace o rusko-turecké válce. Nakonec se našel dosti podivný kompromis, v jehož rámci byly systémy S-300PMU rozmístěny na řeckém ostrově Kréta, ačkoli fungovaly coby součást kyperských ozbrojených sil. Teprve v roce 2007 je formálně převzalo Řecko, jež výměnou poskytlo Kypru některé jiné zbraňové systémy.

Pestrá sestava dodavatelů
V té době již Kypr patřil do Evropské unie, do které měl vstoupit jako jednotný stát, jelikož se postupně vytvořil ambiciózní plán sjednocení. Referendum však skončilo bizarním debaklem, protože turecká komunita plán přijala, avšak řecká jej odmítla. Do EU tedy formálně vstoupila jen mezinárodně uznávaná (tzn. „řecká“) správa Kypru, zatímco území na severu je z hlediska mezinárodního práva okupováno tureckými vojáky a unijní právo na něm neplatí. Vyskytlo se několik dalších iniciativ s cílem dosáhnout sjednocení, žádná však nepřinesla úspěch a nynější situace podobnými procesům evidentně nepřeje. Vláda kyperských Řeků proto sází především na kapacity Národní gardy, jak se oficiálně jmenují ozbrojené síly Kyperské republiky. Dosud se uplatňuje povinná vojenská služba v délce 14 měsíců, díky níž existují i početné zálohy, ale roste podíl profesionálů, ačkoli zrušení povinné služby se zatím neplánuje. Hlavního spojence pochopitelně představuje Řecko, které má na Kypru zhruba tisícovku vojáků, kteří slouží jako instruktoři při výcviku, popř. i zástupci velitelů některých jednotek. Ozbrojené síly obou zemí často pořádají společná cvičení, zpravidla zamířená (nikoli překvapivě) proti Turecku. Kromě toho Kypr udržuje velmi úzké vztahy také s Francií, Ruskem či Izraelem, které tedy patří mezi hlavní producenty výzbroje pro Národní gardu. Vůbec největší objemy techniky tak pocházejí od Paříže, ale Kypr získal také např. ruská obrněná vozidla či izraelské bezpilotní stroje. Také pěchotní výzbroj nabízí velmi pestrý pohled, protože základním typem pušky je řecká licenční kopie německé zbraně Heckler & Koch G3, kterou by postupně měla vystřídat izraelská zbraň IWI Tavor X95. V menších počtech slouží též jiné typy, např. belgická FN SCAR-L, sovětské „automaty“ AKM a AK-74M a československý vz. 58, jenž se objevil mj. v rukou elitních sil, jež potlačily pokus o puč v roce 1974. Prezident Makarios byl totiž vnímán coby „pokrokový“ politik a prodej podpořila i čs. pravoslavná církev. Z dalších typů lze zmínit kompaktní zbraně FN P90 nebo univerzální kulomety MG3 a HK11.

Také slovenské houfnice
V Národní gardě se aplikuje brigádní struktura, a proto základní manévrové prvky představuje šest brigád, z toho jedna obrněná, čtyři mechanizované a jedna lehká pěší. Vedle toho patří do struktury samostatné pěší pluky, pluk speciálních sil, podpůrná brigáda a osm dělostřeleckých praporů. V obrněných silách slouží především 82 ruských tanků T-80U s turbínovými motory, jimž sekunduje pět desítek starších francouzských vozidel AMX-30B2. O průzkum se stará 69 brazilských kanonových obrněnců Engesa EE-9 Cascavel. Nejvýkonnější obrněnce pro přesun a podporu pěchoty reprezentují ruské BMP-3 v počtu 43 kusů a kromě toho bylo pořízeno 168 pásových transportérů Leonidas z Řecka. Používá se též 126 starších francouzských kolových transportérů VAB v různých verzích a nedávno se koupily nové srbské obrněnce M-16 Miloš. Srbsko dodalo také špičkové kolové samohybné houfnice NORA B-52 ráže 155 mm a Kypr je také jediným zahraničním uživatelem slovenských houfnic Zuzana stejné ráže. Dosluhují staré francouzské samohybné houfnice Mk F3 a tažená děla TR F1 opět ráže 155 mm a používají se i stará 105mm děla M-56 z bývalé Jugoslávie. Stejný původ mají též dělostřelecké raketomety M-63 Plamen ráže 128 mm (18 systémů), kromě nichž se užívají i ruské BM-21 Grad (4 kusy) ráže 122 mm. Gardisté disponují třemi stovkami minometů ráží 81, 107 a 120 mm, kdežto pro ničení tanků slouží řízené střely HOT a Milan (oba typy se užívají i v samohybných podobách na vozidlech VAB a EE-3 Jararaca), obstarožní 100mm sovětská děla M-1944 a bezzákluzové kanony M40A1 kalibru 106 mm. Páteř protivzdušné obrany tvoří čtyři ruské raketové systémy středního dosahu Buk-M1-2, kromě nichž slouží komplety krátkého dosahu Tor-M1 a Aspide. Do arzenálu Národní gardy spadají i přenosné řízené rakety Mistral, tažené kanony M-55 ráže 20 mm a komplety Oerlikon GDF-003 ráže 35 mm.

Letecké a námořní útvary
Pokud jde o letecké síly, Národní garda provozuje všehovšudy dva pilotované stroje s pevným křídlem, a to jeden hlídkový BN-2B Defender a jeden cvičný Pilatus PC-9. Podstatně lépe tak vypadá kategorie helikoptér, protože s kyperskými znaky létá mj. jedenáct bitevních vrtulníků Mil Mi-35P a čtveřice francouzských univerzálních strojů SA 342L1 Gazelle, které slouží mj. jako nosiče protitankových řízených střel HOT. Dále se provozují tři vyhledávací a záchranné helikoptéry AW139 a dva lehké stroje Bell 206L3 Long Ranger. Ve výčtu je nutno uvést ještě izraelské bezpilotní letouny Searcher a Aerostar, jež se užívají hlavně pro průzkum a námořní hlídkování. Největší a současně nejstarší hlídkové plavidlo kyperských sil nese název Alasia a pochází z Ománu (kde neslo jméno Al Mabrukha), ovšem v současnosti se neplaví, protože na něj chybějí náhradní díly. Nenese výzbroj, ale disponuje přistávací plošinou pro vrtulník. Jako nejvýkonnější hlídková loď se dnes tedy uplatňuje člun Commodore Andreas Ioannides, který byl zhotoven v Izraeli jako derivát korvety Saar 4,5. Nese dálkově ovládaná střeliště s kanony, řízené rakety Mistral a špičkové senzory. Kypr si objednal také druhé plavidlo téže třídy a pod vlajkou ostrova se v současné době plaví též dvojice italských člunů třídy FPB 30M Vittoria a dva španělské rychlé čluny Rodman 55. Do námořní složky Národní gardy spadají také útvary pobřežní obrany, které provozují tři pobřežní komplety s protilodními střelami MM40 Exocet. Na střežení pobřežních vod se podílí i tzv. Námořní policie v síle 250 osob, která vlastní další dva hlídkové čluny třídy FPB 30M Vittoria a pět dalších plavidel (včetně jednoho izraelského člunu třídy Shaldag). Na Kypru fungují i zvláštní policejní síly (500 osob), jež vlastní několik obrněných transportérů VAB a čtyři vrtulníky Bell 412SP a AW139. O veřejný pořádek se na ostrově starají policejní síly o stavu asi 5000 mužů.

Napětí i kvůli surovinám
Soudobá napjatá situace samozřejmě znamená pádný argument pro posilování Národní gardy, a proto se plánují akvizice dalších plavidel, zatímco vzdušné síly by mohly obdržet čtyři nové bitevní vrtulníky. Také se zvažuje posílení protivzdušné obrany, která by hypoteticky dovedla vzdorovat vzdušné převaze Turků. Lze očekávat, že o tyto kontrakty projeví zájem nejen státy Evropské unie, ale také Moskva. Dokonce není nijak přehnané konstatovat, že se právě Rusko dostává do pozice druhého (samozřejmě po Řecku) hlavního garanta bezpečnosti ostrova, což se potvrdilo v dubnu 2020, kdy ruské námořnictvo uspořádalo u Kypru velké cvičení, aby tím vlastně „odehnalo“ turecké lodě. Ankara totiž příležitostně vysílá svoje průzkumná nebo vrtná plavidla do blízkosti ostrova, aby zkoumala nebo přímo těžila obrovská ložiska ropy, zemního plynu a hydrátu metanu, která se tam nacházejí. To samozřejmě velmi irituje Kypřany a Řeky, kteří se snažili nalézt zastání na půdě Evropské unie a NATO, ale s dost omezenými výsledky, jelikož několik členských států (v čele s Německem) se postavilo spíše na stranu Turecka, což zablokovalo jakoukoli faktickou reakci obou mezinárodních organizací. Velkou pomoc Řecku a Kypru ale samostatně poskytly některé země, na prvním místě Francie, která přislíbila dodat Řecku špičkové stíhačky Rafale a vyslala do východního Středomoří své válečné lodě. Kypr a Řecko na nečinnost EU a na podporu ze strany Ruska odpověděly krokem, který zajisté velmi vyhovoval právě politice Moskvy, neboť zablokovaly sankce proti Bělorusku. Začaly zaznívat dokonce i hrozby vetováním sankcí proti Rusku. Ekonomicky slabé Řecko a malý Kypr se tak projevily jako nečekaně schopní aktéři mezinárodní politiky, jelikož dokázaly nalézt pro svoje strategické zájmy velmi rozmanitou a efektivní podporu. Zdánlivě vzdálené napětí u Kypru se tak začalo silně projevovat i v celoevropské politice.
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Severokyperská turecká republika
Jenom Turecko uznalo pseudo-státní útvar, jenž fakticky funguje na 38 % území Kypru a jenž se dá bez nějaké velké nadsázky popsat jako loutkový okupační režim. Formálně se sice jedná o demokratické zastoupení kyperských Turků, avšak ve skutečnosti (patrně nikoli překvapivě) rozhoduje názor Ankary. Kyperští Turci mají vlastní ozbrojené síly, které však odpovídají jen lehké pěchotě a čítají celkově 3000 mužů ve dvanácti praporech. Kromě lehkých zbraní náleží do jejich výbavy mj. protitankové řízené střely Milan, minomety ráže 120 mm a bezzákluzové kanony ráže 106 mm. Na území „Severokyperské turecké republiky“ funguje rovněž speciální policejní útvar o síle 150 osob a břehy střeží pobřežní stráž se šesti malými hlídkovými čluny. Hlavní ozbrojenou sílu ale představuje kontingent turecké armády, která má na ostrově zhruba 34 000 mužů, tzn. víc než dvojnásobek celého stavu Národní gardy „řecké“ části Kypru. Jde o dvě mechanizované divize, obrněnou brigádu a několik samostatných pluků. Do jejich výbavy náleží např. kolem 340 tanků M48A2 a Leopard 2A4, přibližně 640 bojových vozidel pěchoty či obrněných transportérů, přes 640 dělostřeleckých zbraní (např. 122mm raketomety) a různé protitankové a protivzdušné systémy. Disponují také několika letouny a vrtulníky, jež nenesou výzbroj, ale zjevnou skutečností je, že v případě potřeby mohou nad ostrov doslova za několik minut dorazit z pevniny turecké bojové letouny F-16.
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