Náhorní Karabach v ohni:
Podzimní válka Arménie a Ázerbájdžánu

Dne 10. listopadu 2020 byla uzavřena dohoda o příměří, jež znamenala konec bojů o Náhorní Karabach. Nesporným faktickým vítězem šest týdnů trvajících střetů je Ázerbájdžán, který sice nedokázal tuto spornou oblast znovu obsadit, ovšem dosáhl velkých územních zisků a způsobil arménské straně velmi citelné ztráty osob i techniky.

Historie celého konfliktu byla podrobně popsána v ATM 6/2016, takže zde pouze uveďme, že Náhorní Karabach představuje oblast obývanou Armény, která však z hlediska mezinárodního práva tvoří součást Ázerbájdžánu. V letech 1988–1994 probíhal válečný konflikt, jenž skončil vítězstvím Arménů, kteří získali kontrolu i nad dalšími teritorii Ázerbájdžánu, aby si uchovali pozemní spojení s Karabachem, především tzv. Lačinský koridor. Popsaná situace trvala až do letošního podzimního konfliktu, jenž zcela proměnil mocenské rozložení na jižním Kavkazu a jehož vítězem je nesporně Baku a nepřímo i Ankara.

Postoje a motivace aktérů
Mezinárodně neuznávaná Republika Náhorní Karabach (známá také jako Arcach) dlouhodobě fungovala jako faktická součást Arménie a ozbrojené síly obou entit se mnohdy daly jen těžko odlišit. To však nic neměnilo na skutečnosti, že arménská strana byla (a stále je) z vojenského hlediska mnohem slabší a závislá na podpoře ze strany Ruska, protože chudá Arménie zkrátka nemá prostředky na masivní zbrojení, a tak je odkázána na vůli Moskvy. Naopak Ázerbájdžán se samozřejmě těší daleko lepší pozici, jelikož díky svým ziskům z prodeje ropy a plynu může nakupovat moderní vojenskou techniku. Tu mu koneckonců dodávalo i Rusko, jež tedy mohlo v regionu hrát „vyvažující“ roli, resp. pozici arbitra, jenže postupně rostl podíl dodávek zbraní z Izraele a Turecka. Právě rostoucí ambice Ankary se pak patrně staly rozhodujícím faktorem, jenž výrazně proměnil strategickou situaci, neboť Ázerbájdžán se dostal do pozice „zástupce“, pomocí něhož může Turecko soupeřit s Ruskem. To se ukázalo již ve střetnutích na jaře 2016, po kterých spolupráce Ankary a Baku neustále sílila. Je tedy velmi pravděpodobné, že ambice Turecka (resp. prezidenta Erdogana) podnítily rovněž válku, která vypukla 27. září a trvala do 10. listopadu. Ázerbájdžán oficiálně tvrdí, že pouze reagoval na palbu ze strany sil Náhorního Karabachu, toto tvrzení ovšem nepůsobí příliš přesvědčivě, protože slabší Arméni (a tudíž ani Rusové) neměli důvod narušovat status quo. Převažuje tak názor, že boje zahájil Ázerbájdžán, který chtěl využít své vojenské převahy, resp. celkově příznivé strategické situace. Z hlediska Turecka se pak vlastně jednalo o otevření „čtvrté fronty“ (po Sýrii, Libyi a Středomoří) v jeho probíhajícím mocenském soupeření s Moskvou. S tím korelují též tvrzení ruských médií, že se v Ázerbájdžánu nachází několik stovek tureckých vojáků, kteří působí hlavně jako instruktoři, poradci či obsluhy některých vyspělých systémů. Turecko dislokovalo v Ázerbájdžánu rovněž stroje F-16 a po celou dobu zajišťovalo dodávky munice.

Plánování a válečná realita
Přicházely i zásilky z Ukrajiny a Gruzie, protože ázerbájdžánská spotřeba byla patrně opravdu enormní. Arménii nejspíše omezeně zásobovalo Rusko a možná také Írán, který ji dlouhodobě podporuje kvůli obavám ze „své“ menšiny Ázerbájdžánců a kvůli soupeření s Izraelem, odkud patrně také mířily dodávky zbraní do Baku. Lze říci, že Ázerbájdžán si takto dobře zabezpečil týl pro vedení delší „opotřebovávací“ válečné kampaně, zatímco pozice Arménů byla výrazně slabší. Není (a asi nikdy nebude) úplně jasné, jak vypadaly ázerbájdžánské válečné plány, byť lze usoudit, že na samém začátku se odehrál pokus o rychlé prolomení arménských obranných pozic na východě Karabachu. Ten sice nevedl k úspěchu, ale přesto narušil arménskou obranu a umožnil pomalejší, ale jistý postup směrem na západ a jihozápad. Ázerbájdžán tak postupně obnovil faktickou kontrolu nad velkou částí území mimo samotný Karabach, která ztratil v 90. letech. Na počátku listopadu 2020 dosáhl průlomu i přímo v Náhorním Karabachu, neboť jeho jednotky obsadily důležité město Šuša v blízkosti hlavního města Stěpanakertu. Hrozilo, že by Arménie mohla o Náhorní Karabach zcela přijít, existovaly však také otazníky nad schopností Ázerbájdžánu pokračovat v ofenzivě a vést vleklé boje o města, což by komplikovalo i horšící se počasí. Do konfliktu tedy vstoupilo Rusko, které má ostatně v Arménii vojenskou základnu a k jehož kroku určitě přispěl i fakt, že Ázerbájdžán dne 9. listopadu nad hranicemi s Arménií omylem sestřelil ruský vrtulník. Výsledkem se proto stala dohoda s garancí Ruska a podporou Turecka. Rusko okamžitě vyslalo mírové síly, které dohlížejí na zachování spojení Arménie a Náhorního Karabachu přes Lačinský koridor a současně i na spojení Baku s dosud odříznutou exklávou Nachičevan. Jinak si obě strany udrží stávající vojenské pozice, takže Ázerbájdžánu zůstává kontrola nad územími, která v bojích získal.

Velké debaty nad ztrátami
Obě strany zákonitě utrpěly i ztráty osob a techniky, jenže ty arménské jsou zajisté nepoměrně vážnější. Arménie oficiálně přiznala přes 2300 mrtvých, avšak skutečné číslo může být i větší, zatímco Ázerbájdžán počet svých obětí nepřiznal. Dle arménských zdrojů bylo zabito více než 7700 Ázerbájdžánců a také syrských žoldnéřů, které do Ázerbájdžánu přepravilo Turecko, ale i toto číslo je předmětem značných pochybností. Arménská strana totiž opakovně informovala o velkých počtech zničené nepřátelské techniky, jenže jen malou část tvrzení provázely nějaké důkazy, zatímco arménské ztráty jsou zdokumentovány daleko lépe. Arménská strana pozbyla minimálně 185 tanků, asi 90 dalších obrněných vozidel, asi 255 dělostřeleckých zbraní, asi 30 protivzdušných systémů a okolo 455 automobilů, celkem cca 40 % svého předválečného stavu techniky. Ázerbájdžán ztratil asi 30 tanků, zhruba 44 dalších obrněnců a asi 30 jiných vozidel, což vzhledem k jeho ekonomické síle nepředstavuje příliš vážná čísla. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že prezentace konfliktu v médiích občas budí dojem, že si většinu arménských ztrát připsaly ázerbájdžánské „kamikaze-drony“. Ty v konfliktu působily vskutku intenzivně, jenže realita je taková, že nejvíce arménských ztrát zřejmě způsobilo ázerbájdžánské dělostřelectvo, které využívalo informace z průzkumných dronů. Velitelé proto měli v reálném čase přehled o taktické situaci, mohli navádět dělostřeleckou palbu a ihned hodnotit její účinky, což se velice negativně podepsalo na schopnosti Arménů přesouvat posily či zásoby. V této roli se uplatnily zejména izraelské drony IAI Heron-TP, Elbit Hermes, ThunderB, Aerostar a Orbiter. Arménie disponuje domácími bezpilotními stroji (mj. UL-100, UL-300, Baze, Krunk 25 a X-55), ale ty za těmi ázerbájdžánskými (resp. izraelskými) dramaticky zaostávají kvalitou i počtem, a proto zjevně sehrály v konfliktu jen velmi omezenou úlohu.

Nasazení bojových dronů
Ještě větší rozdíl lze pozorovat v oboru vyčkávající munice. Arménie nasadila „sebevražedné“ kvadrokoptéry vlastní výroby BZEZ, zatímco Ázerbájdžán získal obdobné turecké prostředky STM Kargu a od Izraele koupil několik typů „sebevražedných“ dronů. Jedná se o menší stroje Elbit SkyStriker a Orbiter-1K (ty Baku dokonce i licenčně vyrábí) a hlavně o vysoce výkonné prostředky IAI Harop, jež jsou určeny pro likvidování systémů protivzdušné obrany a nabízejí dosah až 1000 km. Právě díky nim eliminoval Ázerbájdžán velkou část arménské PVO včetně obávaných raketových komplexů S-300PS. Hodně groteskně působí skutečnost, že mezi jejich obětí patří i rušící systém ruského původu Repellent-1, který vznikl právě k boji proti dronům. Velice důležitou úlohu hrála i bezpilotní bojová letadla Bayraktar TB2 turecké výroby (a dost možná i s tureckými obsluhami), jež díky přesně naváděné munici útočila na arménské pozice a zásobovací konvoje a způsobila možná až třetinu arménských ztrát. Ázerbájdžán použil také staré dvouplošníky Antonov An-2, ze kterých za letu vyskočili piloti, takže stroje pokračovaly se zablokovaným řízením. Arménská PVO je většinou zaměřila a sestřelila, jenže tím odhalila svou pozici, takže se záhy stala terčem útoku ázerbájdžánských zbraní. Ukázalo se, že většina systémů PVO je proti dronům neúčinná, několika úspěchů však paradoxně dosáhly starší typy jako 23mm kanony a přenosné rakety Strela-2. Je velmi pravděpodobné, že se letošní konflikt odrazí na světovém trhu se zbraněmi, neboť pomůže zejména izraelským a tureckým dronům. Představuje také důležitý zdroj poznatků pro armády celého světa, protože opět jasně potvrdil trvající význam dělostřelectva a rostoucí význam bezpilotních strojů (a stejně tak i prostředků ochrany proti nim). V širším smyslu pak celý konflikt zapadá do gradujícího soupeření Ruska a Turecka, protože obě mocnosti sice nyní dosáhly kompromisu, avšak lze předpokládat, že se jejich geopolitické zájmy záhy opět ocitnou v konfliktu.
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Nasazení balistických raket
Obě strany konfliktu vybudovaly sice nepříliš početný, avšak značně pestrý arzenál taktických a operačně-taktických balistických raket. Arménie používá rakety 9K79 Točka a 9K72 Elbrus (známé také pod kódem Scud-B), z nichž část poskytla armádě Náhorního Karabachu, a navíc od Moskvy získala moderní systémy Iskander-M. Ázerbájdžán také disponuje střelami Točka, vedle kterých zakoupil běloruské zbraně Polonez a špičkové izraelské střely EXTRA a LORA (více v ATM 4/2020). Právě posledně zmíněný typ byl zřejmě první balistickou střelou, jež se v letošním konfliktu dočkala nasazení, jelikož Ázerbájdžán dne 2. října vypustil raketu LORA proti mostu na silnici spojující Arménii s Karabachem. Obě strany potom opakovaně nasadily svoje rakety Točka a Elbrus, z nichž zřejmě největší účinky měly dopady arménských raket na ázerbájdžánskou základnu Ganja. Velký rozruch vzbudily zprávy, že Ázerbájdžán odpálil dvě střely Točka na arménskou jadernou elektrárnu Metsamor (což by v případě zásahu mohlo mít katastrofické následky), rakety však údajně zničil arménský protivzdušný systém S-300. Baku sice tato tvrzení popřelo, ovšem nepochybným faktem je, že Ázerbájdžán již v létě 2020 zcela oficiálně vyhrožoval Arménii právě takovým krokem. Pro úplnost se dá ještě doplnit, že těsně před koncem bojů Arménie použila střely Iskander-M.

Dělostřelectvo a letectvo
Z dalších zajímavých zbraní, jež se v letošním konfliktu dočkaly nasazení, lze zmínit izraelské protitankové řízené rakety Rafael Spike-LR a Spike-ER, kterými disponuje Ázerbájdžán. Jeho dělostřelectvo předvedlo i poněkud záhadný 122mm raketomet s třiceti trubicemi na šasi Ural, jenž vypadá jako severokorejský BM-11, popř. jeho kopie z Pákistánu či Egypta. Ázerbájdžán podle satelitních snímků použil také čs. houfnice DANA-M1 ráže 152 mm, avšak do uzávěrky článku nebyly publikovány záběry ukazující nasazení 122mm raketometů RM-70 Vampire. Je velmi zajímavé, že Arménie neposlala do boje své moderní bojové letouny Su-30SM, jež roku 2019 získala od Ruska, avšak své pilotované letouny nasadil Ázerbájdžán, jehož bitevní stroje Su-25 uskutečnily několik útoků na arménské pozice.
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