Lidové republiky:
Arzenál separatistů na Donbasu

Na východě Ukrajiny sice dnes panuje relativní klid, pokud situaci srovnáme s tím, co se tam odehrávalo před čtyřmi roky, stále však jde o zónu obrovského napětí. Koncentrace těžkých zbraní, občasné přestřelky a nedostatek vůle najít mírové řešení znamená, že by se tento „zamrzlý“ konflikt mohl kdykoli opět rozhořet.

31. srpna 2018 zemřel při stále tajemné explozi Alexandr Zacharčenko, samozvaný vůdce tzv. Doněcké lidové republiky (DNR), formálně pořád nikým neuznaného kvazi-státu, který stejně jako Luhanská lidová republika (LNR) od jara 2014 fakticky existuje na východě Ukrajiny. Je to důsledek konfliktu, který vypukl v důsledku politických změn na Ukrajině a do kterého pak skrytě, jenže velmi významně zasáhla sousední Ruská federace. Právě její pomoc byla zásadní při budování ozbrojených sil „Novoruska“, jak se společně nazývají DNR a LNR. Ačkoliv jde o státy oficiálně neuznané, vlastní rozsáhlý vojenský arzenál, který tak navzdory své převážné technické zastaralosti vzbuzuje oprávněné znepokojení.

Vznik dvou „lidových republik“
Konflikt na východě Ukrajiny představuje politicky velmi citlivé a kontroverzní téma, které se potom začalo odrážet také v turbulencích na politických scénách jiných zemí. Jeho průběh byl už popsán mnohokrát z různých úhlů pohledu, a tudíž se zde omezíme na stručné shrnutí faktů s co nejmenšími ideologickými konotacemi. První násilná střetnutí propukla na jaře 2014, kdy se ve městech Doněck a Luhansk a v jejich okolí začaly vyskytovat organizované skupiny, jež se vzepřely autoritě nové ukrajinské vlády. Tyto skupiny pak začaly obsazovat úřady, fakticky přebíraly moc a začaly připomínat ozbrojené síly. Scénář se tak dosti podobal tomu na Krymu a panovalo přesvědčení, že probíhá s podporou či přímou účastí Ruska, tzn. jeho zvláštních sil a tajných služeb. V dubnu 2014 deklarovaly nezávislost dvě „lidové republiky“, jež se posléze spojily do tzv. Novoruska a projevily zájem připojit se k Ruské federaci. Ta jim dávala najevo sympatie, ovšem na rozdíl od případu Krymu vyčkávala s rozsáhlejší intervencí. Obě entity se však záhy ocitly pod tlakem ukrajinské armády a dobrovolnických útvarů a situace v létě měla již fakticky charakter plnohodnotné konvenční války. Stále častěji se objevovaly zprávy, že na straně separatistů bojují také ruští vojáci, což Moskva komentovala slavným tvrzením, že jsou to zřejmě vojáci na dovolené. Rozsáhlá intervence početných (ačkoliv neoznačených) ruských jednotek vedla v srpnu k porážce ukrajinských sil u Ilovajsku a v září byly v Minsku uzavřeny dohody o klidu zbraní, jež ale byly opakovaně porušovány. V lednu 2015 propukly další těžké boje a v únoru dobyly proruské a ruské jednotky město Debalceve, poté bylo podepsáno druhé minské příměří a situace se (relativně) uklidnila. Od linie dotyku obou stran se začaly stahovat těžké zbraně, přestože sporadicky pořád dochází k přestřelkám, do nichž se občas zapojuje též dělostřelectvo. Situaci důkladně sledují pozorovatelé OBSE.

Výzbroj z kořisti i od Moskvy
Je skoro nepochybné, že na Donbasu od počátku konfliktu působili příslušníci zpravodajských a silových složek Ruské federace, ale jejich činnost měla nejdříve jen omezený charakter. Byli nasazeni jako instruktoři, poradci či „násobiče síly“ (mj. obsluhy některých pokročilých druhů techniky), ale ozbrojené síly separatistů se formovaly hlavně lokálně a „zdola“. Jejich členové si sami říkají „opolčenci“ („domobranci“) a jejich původ je skutečně velmi rozmanitý, protože zahrnují jak politické aktivisty a frustrované nezaměstnané, tak i obyčejné kriminální skupiny, které vycítily příležitost. Velmi významnou část tvoří dezertéři z ukrajinské armády, jelikož je nesporným faktem, že kvůli neuspokojivé situaci v ukrajinských ozbrojených silách se mnoho vojáků přidalo na stranu „Novoruska“. Velkou pozornost médií získala např. skutečnost, že se v dubnu 2014 pro přechod k separatistům rozhodla významná část 25. výsadkové brigády, což pro povstalce znamenalo také zisk výsadkových obrněných vozidel. Separatisté získali mnoho zbraní i z vojenských základen či skladů na východě Ukrajiny, z nichž některé armáda zkrátka opustila. Kromě toho se pokoušeli zprovoznit i některé zcela zastaralé typy techniky z muzeí a památníků a další kořist jim přinesly první střety s „kyjevskými“ vojáky, avšak záhy se začaly vyskytovat i typy, jež Ukrajina nikdy neměla (jako transportér BTR-82AM), což pochopitelně vedlo k závěru, že byly dodány z Ruska. Pak se začaly množit i jasné důkazy, že Rusko posílá přes hranici dokonce celé své regulérní vojenské jednotky, zpravidla v síle posílených praporů (tzv. praporní úkolová uskupení), a proto v době nejtěžších bojů operovalo na Donbasu možná přes 10 000 ruských vojáků. Moskva však tato tvrzení vždy odmítala a přiznávala pouze to, že „lidovým republikám“ poskytuje humanitární pomoc. Je velmi pravděpodobné, že na východě Ukrajiny operují méně početné ruské jednotky také dnes.

Konflikt po vzoru třetího světa
Průběžná hlášení OBSE někdy mluví o tom, že byly spatřeny a identifikovány některé vyspělé typy techniky ruské armády, např. komplexy elektronického boje. Rusko totiž využilo Donbas také jako „střelnici“, na které si mohlo otestovat nové taktické postupy a moderní technologie, kromě již zmíněných kompletů elektronického boje např. dělostřelecké radary nebo bezpilotní letouny pro pozorování bojiště. Právě tyto prvky tvořily jeden z rozhodujících faktorů, jenž se podepsal na porážce ukrajinské armády. Je opravdu příznačné, že obě strany použily převážně tytéž typy tanků, pěchotních obrněnců či dělostřeleckých zbraní, avšak na straně separatistů se výrazně projevila přítomnost výše zmíněných senzorových i dalších systémů, které jim dávaly v boji velkou kvalitativní výhodu. Projevilo se to mj. během bojů o doněcké letiště. Obecně se potvrdila důležitost dělostřelectva, protože údajně až 80 % lidských ztrát způsobily ukrajinské armádě dělostřelecké raketomety separatistů či ruských sil. Ve velkém měřítku probíhaly také tankové a zákopové bitvy, které silně připomínaly konflikty první poloviny 20. století, a proto posloužily coby svého druhu „budíček“ pro západní armády, v nichž dříve převládal názor, že boje tohoto druhu definitivně patří minulosti. Dalším významným jevem byly improvizované, kombinované a jiné nezvyklé úpravy techniky. Objevila se spousta provizorně pancéřovaných a ozbrojených automobilů rozmanitých značek, od klasických sovětských vozů UAZ, KrAZ či ZIL až po současné produkty západních značek. Na tanky a další obrněnce se začala montovat mřížová ochrana proti kumulativním hlavicím a jiné prvky pro zlepšení odolnosti. Celkově lze říci, že situace na Donbasu začala vzdáleně připomínat konflikty ve třetím světě, což se týkalo nejen těchto improvizací, ale také velice pestré skladby další vojenské techniky a v neposlední řadě způsobu organizace ozbrojených sil „lidových republik“.

Dobrovolníci z Ruska i odjinud
Vzhledem k formování takříkajíc „zdola“ totiž měly ozbrojené síly „Novoruska“ nejprve spíše charakter volnějších uskupení, v nichž největší kompaktně působící jednotky měly zhruba sílu praporu, tzn. okolo tisíce mužů. Teprve později se začala tvořit opravdu vojenská struktura, na čemž měli nepochybně podíl i ruští „poradci“. Dokonce se má za to, že prapor Vostok, jenž se řadil mezi nejvýkonnější jednotky „opolčenců“, byl ve skutečnosti jenom krytím pro působení důstojníků ruských zpravodajských služeb. Kromě neoznačených pravidelných jednotek ruské armády se do bojů zapojili také ruští žoldnéři ze soukromých (byť se státem samozřejmě těsně spolupracujících) firem i mnoho cizinců z dalších zemí včetně západních. Na straně „lidových republik“ se tak angažovala řada jednotlivců i skupin z řad evropské extrémní levice i pravice, byť jejich účast měla vesměs propagandistický charakter a bojová hodnota byla mizivá, ačkoli se našly i výjimky mj. v podobě ozbrojenců ze Srbska. Část zahraničních dobrovolníků pak na Donbasu zůstala, ozbrojené síly obou „lidových republik“ však dnes zřejmě v naprosté většině tvoří muži místního původu. Zajisté však nepřekvapuje, že o reálných stavech osob a techniky existují jenom neúplné a nespolehlivé údaje, často spíše odhady a spekulace. Má se tedy za to, že „Doněcká lidová republika“ má dnes k dispozici okolo 20 000 vojáků, zatímco pod vlajkou „Luhanské lidové republiky“ slouží asi 14 000 osob. Pokud jde o strukturu jednotek, DNR má snad jeden tankový prapor, jeden průzkumný prapor a šest pěších brigád, zatímco vojska LNR údajně čítají jeden tankový prapor, jeden průzkumný prapor a čtyři pěší brigády. Obě entity se mohou chlubit rovněž početným dělostřelectvem, protivzdušnou obranou a pomocnými silami a každá má údajně také jeden prapor speciálních jednotek, ale o přesných stavech techniky lze opravdu pouze spekulovat, což média ostatně ráda dělají.

Převážně ex-sovětská technika
Ukrajinské zdroje tvrdí, že separatisté mají údajně kolem 700 tanků (což je víc, než kolik mají dohromady armády Německa a Francie), přes 1100 dalších obrněných vozidel, zhruba 600 děl a 380 dělostřeleckých raketometů. Tato čísla je samozřejmě třeba brát s rezervou, ale poměrně spolehlivé jsou informace o typové skladbě výzbroje „lidových republik“, protože tyto typy se dají rozpoznat na velkém množství fotografií. Základním typem tanku je T-64, z jehož variant se nejvíce objevuje T-64BV. V menším počtu lze narazit na tanky T-72B. Pro průzkum slouží obrněnce BRDM-2, zatímco pěchotu dopravují a podporují pásová vozidla BMP-1 a BMP-2 a transportéry BTR-60, BTR-70, BTR-80 a MT-LB. Posledně zmíněný pásový typ se osvědčuje i jako platforma pro montáž zbraní, nejčastěji 23mm dvojkanonů ZU-23. Jak již bylo uvedeno výše, „opolčenci“ získali také výsadkové bojové obrněnce BMD-1 a BMD-2. V dělostřelectvu se objevují mj. samohybná děla 2S1 Gvozdika ráže 122 mm, 2S3 Akacija ráže 152 mm či 2S7 Pion ráže 203 mm a tažené houfnice D-30 či Msta-B. K dispozici jsou i samohybné minomety 2S9 Nona-S ráže 120 mm a různé tažené minomety ráže 82 a 120 mm. Nejdůležitějším typem dělostřeleckého raketometu je dosud klasický 122mm BM-21 Grad. Pro likvidaci tanků slouží zejména protitankové řízené rakety Metis a Kornet, bezzákluzová děla SPG-9 a tažené kanony MT-12 ráže 100 mm. Separatisté disponují různými samohybnými protivzdušnými komplexy, hlavně typy Buk, Tor, Osa a Strela-10, mnoha přenosnými řízenými raketami Strela-2M a Igla a velkými počty tažených protiletadlových kanonů ZU-23 a S-60 ráže 23, resp. 57 mm. Různé zdroje uvádějí v jejich výzbroji též některé vyspělé ruské zbraně, např. reaktivní plamenomety TOS-1A, protiletadlové systémy Pancir-S1 či tanky T-90, s největší pravděpodobností se však jedná o techniku obsluhovanou ruskými vojáky, protože Kreml zdaleka nemá k „opolčencům“ neomezenou důvěru, což jasně prokázalo mnoho událostí.

Zrod nových zbraní v Doněcku
Ve vedení obou „lidových republik“ i jejich vojenských sil totiž došlo k řadě personální změn, řada osobností byla odvolána a podezřele mnoho jich zahynulo. Ačkoli by se jako hlavní viník nabízela ukrajinská tajná služba, mnoho odborníků zastává názor, že jde spíše o výsledky bojů mezi frakcemi separatistů a o údery ruských zpravodajských služeb, protože někteří z „vůdců“ se začali chovat až příliš samostatně. K těm se řadil také zesnulý Alexandr Zacharčenko, který byl iniciátorem projektu „Maloruska“, který byl však zamítnut i Moskvou, a potom se snažil o posílení faktické nezávislosti „Doněcké lidové republiky“, což se projevilo mj. v jeho podpoře lokálního zbrojního průmyslu. Podařilo se využít některé průmyslové kapacity, a tak se mohly začít sériově vyrábět některé nové typy zbraní, mezi které náleží např. pistole a samopaly řady Oplot, těžké odstřelovačské pušky Dončanka (dvě verze v rážích 12,7 a 14,5 mm) a Separatist (ráže 23 mm) nebo tažené minomety kalibrů 60, 82 a 120 mm. Největší pozornost však zajisté získaly dva typy dělostřeleckých raketometů, které se představily na výstavě konané 9. května 2018. Jsou postavené na šasi kořistních ukrajinských nákladních automobilů KrAZ a obdržely jména Čeburaška („Karkulka“) a Sněžinka („Sněhurka“). První nese dvě raketnice pro celkem 64 raket ráže 217 mm, zatímco druhý má kolejnice pro dvě velké rakety ráže 324 mm. Dostřel obou typů údajně činí 9600 m a fotografické a filmové záběry napovídají, že se oba již zřejmě nacházejí ve výzbroji DNR. Navzdory těmto snahám některých osobností ovšem není pochyb, že rozhodující slovo má nadále Moskva, protože obě „lidové republiky“ existují vlastně pouze díky její podpoře. Stávající „zamrzlá“ situace zjevně Kremlu vyhovuje jako způsob nátlaku na Kyjev, pro všechny aktéry však současně jde o velice riskantní hru, protože velké napětí může snadno způsobit, že na Donbasu začnou znovu dunět děla.

Lukáš Visingr

Hlavní zdroje:
Kolektiv: The Military Balance 2018, New York 2018
ATM, BMPD, LostArmour.info, Wikipedia.org

Fotografie: Russian Internet, archiv autora

Diskuse o vzdušných silách „Novoruska“
Nepochybné je, že pod kontrolu separatistů se dostalo několik letišť na východě Ukrajiny, kde se mohlo nalézat snad až několik desítek letounů a vrtulníků. Počátkem roku 2015 se vyskytly zprávy, že část této techniky byla zavedena do služby, což doprovázely i fotografie separatistů u cvičného letounu L-29 Delfín a bitevníku Su-25. V pozadí byly patrné další typy letadel, mj. taktické bombardéry Su-24 nebo dopravní Il-76. Podle zpráv z Kyjeva mohli separatisté získat také letouny L-39 Albatros, Jak-50, Jak-52 a An-2 a helikoptéry Mi-24, ovšem vláda Ukrajiny zdůrazňovala, že většinu těchto ukořistěných strojů se podařilo zničit. Na počátku února 2015, kdy probíhaly boje u Debalceve, přinesla část médií informaci, že separatisté uskutečnili první letecký úder, když jejich Su-25 zaútočil na ukrajinský konvoj, nikdy se však nepotvrdilo, že je tato zpráva skutečně pravdivá. Většina expertů se shodovala, že separatisté neměli kapacity na to, aby skutečně zprovoznili a delší dobu udržovali v činnosti moderní bojové letouny, ačkoliv zároveň připouštěli, že starší vrtulové stroje by asi větší problém neznamenaly. Kromě toho se vyskytla i varování, že tyto zprávy mohou být ve skutečnosti pouze „kamufláž“ scénáře, že by ze základen na Donbasu mohla operovat ruská letadla s ruskými osádkami, ale není známo, že by se něco takového někdy uskutečnilo. Aktuální zdroje se tak shodují, že ozbrojené síly LNR a DNR dnes žádné letouny nebo vrtulníky k dispozici nemají.
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