Neklidný Kavkaz:
Arménie a Ázerbájdžán znovu na pokraji války

Na počátku dubna 2016 propukly těžké boje o území Náhorního Karabachu, který představuje ohnisko dlouholetého konfliktu Arménie a Ázerbájdžánu. Po čtyřech dnech sice bylo uzavřeno příměří, ale situace zůstává velmi napjatá a hrozí vypuknutí regionální války, protože se jedná o oblast, kde se tradičně střetávají zájmy Ruska a Turecka.

Na území bývalého SSSR pořád doutná řada etnických a teritoriálních konfliktů. Ačkoliv nyní směřuje nejvíce pozornosti na Ukrajinu, seznam těchto „zón napětí“ je mnohem delší. Vesměs jde o problematiku neuznaných „de-facto států“, které sice získaly faktickou samostatnost, jež však není obecně mezinárodně uznávána. Jedná se o oblasti Abcházie a Jižní Osetie v Gruzii a Podněstří, jež tvoří formálně součást Moldávie; všechny tři oblasti nyní fungují víceméně jako „protektoráty“ Ruska (více v ATM 5/2015). V poněkud jiné situaci se ovšem nachází Náhorní Karabach, což je území obývané převážně Armény, byť z hlediska mezinárodního práva ležící v Ázerbájdžánu. Dlouholeté napětí začalo v posledních letech růst a na počátku dubna 2016 se armády Arménie a Ázerbájdžánu střetly v intenzivních bojích.

Stručná historie složitého konfliktu
Hned na úvod je nutno zdůraznit, že konflikt mezi Arménií a Ázerbájdžánem má (na rozdíl od řady dalších etnicko-teritoriálních sporů) skutečně primárně povahu hodnotovou, tj. jde v něm o otázky národnosti, kultury a historie, resp. historických křivd. To velmi komplikuje nalezení kompromisu, který se obecně vytváří snadněji u konfliktů zájmových, v nichž se jedná např. o suroviny, strategickou pozici apod. Napětí mezi oběma národy sahá hluboko do minulosti, ale na současném stavu se nejvíce podepsala necitlivá národnostní politika nejdřív carské říše, jež byla zaměřena výrazně pro-arménsky, a následně Sovětského svazu, který zase jednal spíše ve prospěch Ázerbájdžánců. Výsledkem každopádně bylo, že oblast Náhorního Karabachu, jež je obývána převážně Armény, se v důsledku bolševických reforem stala částí Ázerbájdžánu, což Arméni vnímali jako zásadní nespravedlnost. Poměry v SSSR, jehož součásti oba státy tvořily od počátku 20. let, ono napětí sice utlumily, nepřátelství však skrytě doutnalo dále, což se pak projevilo koncem 80. let, když M. Gorbačov zahájil proces uvolňování. Arméni žádali, aby se Náhorní Karabach, do té doby autonomní oblast v rámci Ázerbájdžánu, připojil k Arménii. To navíc značně komplikoval fakt, že šlo o exklávu „uvnitř“ Ázerbájdžánu, kompletně oddělenou od teritoria Arménie. Za začátek konfliktu se většinou pokládá únor 1988, kdy začaly masivní demonstrace, které záhy přerostly do násilných nepokojů a pogromů. V roce 1991 deklarovaly obě republiky samostatnost na SSSR a v lednu 1992 prohlásil nezávislost i Náhorní Karabach. To již probíhaly regulérní boje tvořících se armád, které s přestávkami pokračovaly do května 1994, kdy bylo uzavřeno příměří. Od té doby existuje Náhorní Karabach jako území ovládané fakticky Arménií, i když formálně stále deklaruje samostatnost, kterou ale stále neuznal žádný členský stát OSN, a to dokonce ani samotná Arménie.

Zbrojení a budování systému aliancí
Válka trvala přes šest let, vyžádala si přes 30 000 mrtvých a svoje domovy musel opustit snad až milion lidí, konflikt se však těšil jen omezené pozornosti mezinárodního společenství, které se tehdy zabývalo zejména kolapsem Jugoslávie. Přesto byl výsledek značně ovlivněn tím, jak se zapojily další mocnosti, zejména Rusko, Írán a Turecko. Dokonce se dá říci, že šlo o faktor, který rozhodl ve prospěch faktického vítězství Arménů, přestože ti byli vojensky jednoznačně slabší. Na jejich stranu se však postavilo Rusko a trochu překvapivě muslimský Írán, který byl motivován obavami ze separatismu etnických Ázerbájdžánců, kteří reprezentují zhruba pětinu íránského obyvatelstva. Naopak turkičtí Ázerbájdžánci se těšili podpoře z Turecka, které mělo snahu zvýšit svůj vliv na Kavkaze. Podporu získali také od Ukrajiny i většiny západních států, pro které šlo o projev soupeření s Ruskem. Ačkoli se to dodnes oficiálně popírá, Rusko takřka jistě poslalo vojáky na podporu Arménie, která tak nakonec dokázala zvítězit, získat pod svou kontrolu Náhorní Karabach a také několik čistě ázerbájdžánských okresů, aby se tak vytvořilo pozemní spojení s někdejší exklávou. Tento faktický stav odráželo i příměří z roku 1994, díky němuž konflikt takříkajíc „zamrznul“, byť sporadicky docházelo k přestřelkám. Oba státy také samozřejmě pokračovaly v budování ozbrojených sil i hledání spojenců. Ve prospěch Arménů pracovalo nejen Rusko, ale rovněž jejich velmi bohaté a vlivné komunity v zahraničí, zatímco Ázerbájdžán hodně profitoval z prodeje ropy a partnerství s Izraelem. Situace se začala trochu měnit od počátku 21. století, neboť ruský prezident Putin začal sázet spíše na doktrínu „rozděl a panuj“, a proto nové ruské zbraně mířily i do Ázerbájdžánu. Pořád však platí, že Rusko stojí spíše na straně křesťanských Arménů, kteří získávají zbraně levně a většinou na úvěr, zatímco od Ázerbájdžánu si nechává Kreml vždycky tvrdě zaplatit.

Srovnání ozbrojených sil obou států
Tyto rozsáhlé nákupy umožňují právě zisky z prodeje ropy, která teče ropovodem z Baku přes gruzínské Tbilisi do tureckého Ceyhanu. Nastala tudíž situace, kdy je ázerbájdžánský obranný rozpočet vyšší než celý státní rozpočet chudé Arménie, o níž se někdy dokonce hovoří až jako o „ekonomickém protektorátu“ Moskvy. Také Arménie ale nechce záviset výhradně na Rusku a v poslední dekádě výrazně rozšířila obchod s Čínou, od které již kupuje i zbraně. Také platí, že arménská armáda, přestože je méně početná než ázerbájdžánská, má nejspíše lepší výcvik a morálku. Ázerbájdžán se sice může chlubit větším počtem vojáků a modernější technikou, ale reálná schopnost tyto nové zbraně účinně využívat je poněkud diskutabilní. Na tom má podíl i charakter jeho režimu, který od prohlášení samostatnosti pevně ovládá klan prezidenta Alijeva a jeho spojenci, což samozřejmě vede k ohromné míře korupce a nepotismu. A kromě toho, že zhruba pětinu území fakticky ovládá Arménie, má Ázerbájdžán ještě druhý problém v podobě Nachičevanské oblasti, což je pro změnu jeho exkláva oddělená pruhem území Arménie, která se nalézá pod faktickou arménskou blokádou (což je ale zase reakce na fakt, že Ázerbájdžán a Turecko uvalily blokádu na samotnou Arménii). Vrátíme-li se k ryze vojenským otázkám, pak obě země nadále spoléhají na povinnou službu a většinu vojáků tvoří odvedenci, ačkoli se oba státy snaží zvýšit podíl profesionálů. Není asi nutno příliš zdůrazňovat, že jejich doktríny jsou zaměřeny zejména proti sobě navzájem, resp. na konflikt o Náhorní Karabach. Ten má i „své“ ozbrojené síly v počtu kolem 20 000 mužů, které jsou ovšem s arménskou armádou propojené tak, že je v praxi téměř nelze odlišit. Většina zbraní, jež jsou uváděny jako výzbroj Náhorního Karabachu, patrně představuje de facto techniku Arménie.

Technika pozemní armády Arménie
Samotná arménská armáda, ačkoliv se s asistencí západních zemí pokouší o reformy, je dosud jednoznačně závislá na ruském modelu organizace. Páteř pozemních sil tak tvoří pětice sborů, které doplňuje pluk speciálních jednotek a osm podpůrných brigád a pluků. Obrněné jednotky vlastní něco přes stovku tanků, z nichž drtivou většinu představují T-72, zbytek doplňují starší T-54/55. Dopravu a podporu mechanizované pěchoty provádí necelá stovka bojových vozidel pěchoty BMP-1 a BMP-2 a něco přes 130 kolových transportérů BTR-60, BTR-70 a BTR-80. Samohybné dělostřelectvo provozuje 38 děl 2S1 Gvozdika a 2S3 Akacija ráže 122 a 152 mm, cca 130 tažených děl stejných kalibrů, 120mm minomety a pět desítek raketometů, které vedle sovětských BM-21 Grad ráže 122 mm zahrnují i několik čínských WM-80 ráže 273 mm. Jako nástroje protivzdušné obrany vojsk se užívají samohybné komplexy Krug, Kub a Osa, statické systémy S-75 Dvina a S-125 Pečora, přenosné rakety 9K38 Igla a tažené i samohybné kanony ráže 23 mm. Pro likvidaci tanků slouží přenosné i samohybné systémy řízených raket Šturm a Konkurs. Vysoce důležitý je fakt, že Arménie vlastní rovněž balistické střely, a to zřejmě osm operačně-taktických kompletů 9K72 Elbrus (Scud-B) s doletem okolo 300 km a čtyři taktické systémy 9K79 Točka s dostřelem s dostřelem přes 100 km. Víceméně tytéž zbraně se objevují také v armádě neuznávaného Náhorního Karabachu. Arménský arzenál by se měl ovšem záhy rozrůst o nové typy techniky, které za úvěr v hodnotě 200 milionů dolarů dodá Rusko. Půjde o dělostřelecké raketomety 9K58 Smerč ráže 300 mm a „reaktivní plamenomety“ (tedy fakticky raketomety odpalující termobarické střely) TOS-1A Solncepok, dále pak nové přenosné střely proti vzdušným cílům Igla-S a komplexy elektronického boje 1L222M Avtobaza-M. Arménie získá i množství nových automobilů KAMAZ a GAZ Tigr.

Velmi pestrá výzbroj Ázerbájdžánu
Spolupráce Ázerbájdžánu se západními státy se odrazila i v reformách, díky nimž se přešlo na flexibilnější brigádní strukturu. Základ jeho manévrových sil tak utvářejí čtyři mechanizované brigády a devatenáct pěších brigád, vedle nichž existuje osm pomocných a podpůrných brigád různého druhu. Obrněné útvary disponují asi stovkou moderních tanků T-90S a dále slouží asi 240 kusů T-72 a stovka T-55. Velmi pestrá je směs pěchotních obrněnců, která zahrnuje starší sovětské typy BMP-1, BMP-2, BMD-1, MT-LB (celkem přes 430 kusů) a kolové transportéry řady BTR (celkově cca 150 kusů), ale také nově zakoupené ruské BMP-3 v počtu 88 vozidel a rovněž kolová vozidla pocházející od jiných států. Jedná se zejména o obrněnce od jihoafrické firmy Paramount Group, a sice typy Matador a Marauder, každý v počtu 45 kusů; vozidla jsou v Ázerbájdžánu vyráběna v licenci. Turecko poskytlo obrněné automobily Otokar Cobra, dále slouží různé deriváty vozů západních značek jako Toyota a Land Rover. Pestrá je také výbava dělostřelectva, která zahrnuje staré sovětské tažené i samohybné houfnice ráže 122 a 152 mm, ale též 203mm houfnice 2S7 Pion, 152mm samohybná děla 2S19 Msta-S a izraelské houfnice ATMOS 2000 ráže 155 mm; celkově se jedná o téměř tři stovky zbraní. Rusko prodalo rovněž 120mm samohybné minomety 2S31 Věna, vedle nichž slouží starší zbraně 2S9 Nona a PM-38 a nové izraelské minomety CARDOM. Dělostřelci vlastní i přes sto samohybných raketometů opět velice pestrého složení, protože kromě starých BM-21 Grad jde také o nové 9K58 Smerč, izraelské LAR-160 a Lynx, chorvatské RAK-12 kalibru 128 mm, několik tureckých komplexů T-122 Sakarya a T-300 Kashirga a „plamenometné“ komplety TOS-1A Solncepok. Pro ničení tanků slouží staré rakety Maljutka, Fagot a Konkurs, novější ruské Metis a Kornet či izraelské rakety Spike-LR. Protivzdušný arzenál zahrnuje různé verze systémů Krug, Osa, Strela a Igla. Ázerbájdžán vlastní také čtyři balistické rakety Točka.

Arzenál nepřátelských vzdušných sil
Výrazný nepoměr ve prospěch Ázerbájdžánu lze konstatovat u vzdušných sil. Arménie vlastní jen jednu letku „opravdových“ bojových letounů, a to bitevníků Su-25 v počtu patnácti letadel (z nich jsou dva dvoumístné Su-25UBK); zajímavostí je, že část těchto strojů byla koupena od Slovenska. S arménskými znaky dále létají čtyři cvičné stroje L-39 Albatros, deset vrtulových Jak-52 a tři transportní letadla Il-76 a Airbus A319CJ. Slouží rovněž sedm bitevních vrtulníků Mi-24P a devět exemplářů speciálních variant Mi-24K a Mi-24R, asi desítka dopravních Mi-8 a dva velitelské Mi-9, které doplňuje sedm lehkých Mi-2. Pozemní síly navíc používají údajně kolem patnácti bezpilotních průzkumných letadel Krunk. Arménské vzdušné síly se starají též o protivzdušnou obranu státu, k čemuž slouží systémy dalekého dosahu S-300P/PM. Ty patří i do výzbroje Ázerbájdžánu, který navíc pro stejné účely používá starší komplety S-200 Angara a novější Buk-M1. Také jeho spektrum letounů je výrazně pestřejší, protože kromě asi dvaceti bitevníků Su-25 používá navíc letku čtrnácti stíhačů MiG-29; vlastní rovněž snad dva taktické bombardéry Su-24, ovšem o jejich reálné bojeschopnosti panují určité pochybnosti. Provozuje také zhruba tucet cvičných L-39 Albatros, jeden přepravní An-12 a tři Jak-40. Ázerbájdžánské letectvo má 26 bitevních helikoptér Mi-24 různých verzí, z nichž několik bylo modernizováno na variantu Mi-24G, což je místní název pro jihoafrický program Super Hind. Dále se používá více než čtyřicet Mi-8 a Mi-17 a sedm Mi-2. Pozemní a vzdušné síly vlastní také několik typů bezpilotních letadel izraelského původu, mezi které náleží nejen taktické průzkumné Aerostar, Heron, Searcher, Hermes 450 a Orbiter-2M (poslední zmíněný se vyrábí v licenci), ale rovněž špičkové „sebevražedné“ útočné prostředky IAI Harop.

Námořnictvo a polovojenské útvary
Na rozdíl od vnitrozemské Arménie vlastní Ázerbájdžán také válečné námořnictvo, jež působí v Kaspickém moři. Vlajkovým plavidlem je lehká fregata Qusar, která kdysi vznikla coby loď sovětského Projektu 159A a byla modernizována firmami z Turecka a USA. Její výzbroj tvoří dvě 76mm děla a dva vrhače protiponorkových náloží. Ohledně dalších plavidel se zdroje dost různí, ale lze odhadovat, že Ázerbájdžán vlastní kolem osmi různých hlídkových a pobřežních korvet a člunů vesměs sovětské výroby, mezi nimiž by mohly být i dva raketové čluny Projekt 205P Moskit (Osa), ačkoli patrně bez protilodních raket. Nejméně jeden z hlídkových člunů je turecké výroby. Pod ázerbájdžánskou vlajkou se dále plaví čtyři minolovky, šest výsadkových lodí (z nich tři velká plavidla sovětských Projektů 770 a 771) a čtveřice podpůrných lodí. Jako prostředky pro akce zvláštních jednotek údajně slouží až čtyři malé sovětské ponorky Triton-1 a Triton-2M, ačkoli také nad jejich bojeschopností se vznáší otazníky. Vedle vojenských sil se musí ovšem zmínit i polovojenské síly obou zemí, jež hrají v jejich bezpečnostních systémech důležité role. V případě Arménie jsou to síly Ministerstva vnitra a Pohraniční vojska, jež patří pod Ministerstvo vnitřní bezpečnosti. Obě síly provozují celkově přes 140 obrněných vozidel, vesměs řad BMP, BMD a BTR. Ázerbájdžánská Pohraniční stráž náleží pod jeho ministerstvo vnitra a kromě obrněnců řad BMP a BTR vlastní turecké raketomety T-122 a cca 24 bitevních helikoptér Mi-35M. Její součástí je od roku 2005 též Pobřežní stráž, jež disponuje asi patnácti plavidly. Kromě člunů sovětského původu, vesměs převelených od námořnictva, se jedná také o čtveřici moderních izraelských plavidel Shaldag V. A třetí polovojenskou sílu Ázerbájdžánu v resortu vnitra představuje milice se stavem asi 10 000 mužů.

Motivy pro novou eskalaci konfliktu
Téma Náhorního Karabachu se dlouho zpravidla uvádělo jako jeden ze „zamrzlých“ konfliktů na území bývalého SSSR (tedy podobně jako Jižní Osetie, Abcházie a Podněstří). Za poslední dva roky se však situace začala měnit a bylo vhodnější mluvit spíš o konfliktu nízké intenzity, protože příměří bylo opakovaně porušováno. A nešlo už pouze o přestřelky pěchoty, neboť se stále častěji zapojovalo i dělostřelectvo, občas dokonce i obrněná vozidla a letectvo, takže pak došlo i k několika sestřelům vrtulníků a bezpilotních letadel. V průběhu roku 2015 se množily náznaky, že dojde k další eskalaci, takže odborníci ani nebyli příliš překvapeni, když 1. dubna 2016 skutečně začaly intenzivní boje. Ázerbájdžán tvrdí, že se jeho vojáci stali cílem palby ze strany Náhorního Karabachu, což Arméni popírají, ale nepochybné je, že Ázerbájdžán posléze nasadil veškerý svůj arzenál, na což Arménie samozřejmě reagovala podobně. Začala dokonce přesunovat k hranici balistické střely, avšak 5. dubna 2016 bylo vyhlášeno zastavení palby, ke kterému obě strany přinutil zejména tlak Ruska. Situace zůstává nadále hodně napjatá a vůbec nelze vyloučit nějaké další incidenty, které by v extrémním případě mohly vést až k regionální válce. Zájem na obnovení bojů zajisté nemá Arménie, jíž vyhovuje status quo. Eskalace by asi nebyla příliš racionálním krokem ani ze strany Ázerbájdžánu, jelikož v plnohodnotné válce by musel čelit nejen Arménii, ale takřka jistě také Rusku, které má v Arménii dvě velké základny a asi 3000 vojáků a také nijak nestojí o eskalaci. Faktem však je, že se Alijevův režim dostává pod tlak kvůli klesajícím cenám ropy a rostoucí kritice Západu, a tudíž by z jeho strany mohlo jít o snahu odvést pozornost od vnitřních problémů. Pokud ovšem eskalace někomu vyhovuje, je to nesporně Turecko, které by tak mohlo poměrně „levně“ vyvíjet nepřímý tlak na Moskvu. Znovu vychází najevo, že Kavkaz představuje strategicky vysoce významný region, ve kterém se opět střetávají geopolitické zájmy ruské a turecké politiky.

Lukáš Visingr
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Specifická role Izraele
Do „tábora“ spojenců muslimského Ázerbájdžánu se trochu překvapivě řadí i Izrael, od něhož přichází široká vojenská a politická podpora. Důvody jsou (jako v historii židovského státu již nejednou) striktně racionální a pragmatické a souvisejí mj. s tím, že na straně Arménie působí rovněž Írán, největší nepřítel Izraele. Pokud se Teherán obává ambicí „svých“ Ázerbájdžánců, resp. této etnické menšiny se separatistickými tendencemi (paradoxně jich v Íránu žije víc než ve vlastním Ázerbájdžánu), pak Izrael odpovídá podle úsloví o „nepříteli mého nepřítele“. Má se za to, že řada sabotáží, které poškodily íránský nukleární program a za kterými zřejmě stojí izraelské zpravodajské služby, proběhla s podporou oné ázerbájdžánské menšiny. Kromě toho slouží samotný Ázerbájdžán jako základna pro izraelské zpravodajské a vojenské aktivity; lze dokonce narazit na zprávy o operacích izraelských letounů z tamních letišť. Nepochybné však je, že kavkazská republika reprezentuje (po Indii) druhého největšího odběratele pro izraelský zbrojní průmysl. Ten dodává mj. pěchotní zbraně (elitní ázerbájdžánské jednotky proto užívají izraelské pušky Tavor), dělostřelecké zbraně či bezpilotní letadla. Izraelský bojový letoun IAI Harop se ve službách Ázerbájdžánu dočkal dokonce bojové premiéry, jelikož byl použit právě v bojích začátkem dubna 2016. Spolupráci obou zemí zajímavě popsal i prezident Alijev, jenž v jedné zprávě pro ambasádu USA (uniklé díky kauze WikiLeaks) uvedl, že se tato kooperace podobá ledovci, protože devět desetin leží pod povrchem.

Ozbrojené síly Arménie a Ázerbájdžánu

Arménie
Ázerbájdžán
Celkem v aktivní službě
44 800
66 950
Celkem v záloze
cca 200 000
cca 300 000
Pozemní vojenské síly
V aktivní službě
41 850
56 850
Tanky
109
439
Pěchotní obrněná vozidla
228
774
Dělostřelecké systémy
232
542
Balistické rakety
16
4
Vzdušné vojenské síly
V aktivní službě
2950
7900
Bojové letouny
15
35
Ostatní letouny
17
16
Bitevní vrtulníky
7
26
Ostatní vrtulníky
23
40
Námořní vojenské síly
V aktivní službě
-
2200
Pobřežní hlídkové lodě
-
8
Ostatní lodě
-
14
Polovojenské síly
V aktivní službě
4300
15 000
Pěchotní obrněná vozidla
145
194
Bitevní vrtulníky
-
24
Pobřežní hlídkové lodě
-
14
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