Armády Ruska a Ukrajiny:
Rudozlatý orel proti fialovému kříži

Na počátku roku se pozornost celého světa soustředila na Ukrajinu, kde propukla vážná geopolitická krize, jež nepochybně poznamená vztahy Západu a Ruska. Ale co by mohlo následovat v případě eskalace tohoto konfliktu? Jak by pak dopadlo hypotetické válečné střetnutí ozbrojených sil Ruské federace a Ukrajiny?

Čtvrt století po skončení studené války mezi USA a SSSR se znovu mluví o tom, že se vztahy obou mocností dostaly na bod mrazu. Ačkoliv různé spory a neshody se mezi nimi objevovaly vlastně neustále, krizová situace na Ukrajině způsobila skutečně velice vážný konflikt. Píše se rok 2014, jsme ve střední Evropě, ovšem úplně vážně se rozebírají témata války a mobilizace. Ruské vojenské jednotky obsadily poloostrov Krym a vznikly obavy, že ruská armáda vstoupí též na východní území Ukrajiny, aby podpořila tamní obyvatelstvo proti nové vládě v Kyjevě, která zastává prozápadní postoje. Mohla by se Ukrajina vůbec bránit, nebo by obsazení bývalé sovětské republiky bylo pro Rusy snadným úkolem?

Problémové sovětské dědictví
Ozbrojené síly Ruské federace i Ukrajiny zákonitě vznikly coby následek rozpadu Sovětského svazu v roce 1991, takže obě měly dost podobnou „startovní pozici“. Největší část sovětských sil pochopitelně přešla pod kontrolu Ruska. Vláda Ukrajiny se zpočátku snažila převzít do své pravomoci všechny síly umístěné na území nového státu (což by znamenalo přibližně 780 000 mužů) a celou Černomořskou flotilu, avšak nakonec se ukrajinská armáda formovala pouze na bázi struktur a jednotek Kyjevského vojenského okruhu. Z Černomořské flotily potom získala Ukrajina jen menší část, předala Rusku i všechny jaderné zbraně ze svého území. Oba státy se každopádně ocitly v nesmírně složité situaci. Sovětská armáda, ačkoliv mohla být těžkopádná, ideologicky zdeformovaná a v některých technických oborech značně zaostalá, reprezentovala působivou a obávanou sílu, jež v některých ohledech předstihovala Západ (což se netýkalo jen počtů vojáků, ale také některých kategorií výzbroje). Kolaps sovětského impéria však postavil armády samostatných republik před ohromné potíže, z nichž některé měly takřka až existenční charakter (např. u ruského námořnictva). Rusko se pak zapletlo do řady ozbrojených konfliktů v oblasti Kavkazu, zejména v Čečensku, kde utrpělo ostudnou porážku. Rusko i Ukrajinu poté začala sužovat vleklá ekonomická a sociální krize. Vojáci často vůbec nedostávali plat, upadal zbrojní průmysl, bujela korupce a šlendrián a armády přišly o takřka veškerou velikou prestiž, kterou za Sovětského svazu nepochybně měly (přinejmenším jako zajímavá možnost kariéry). Devadesátá léta lze z hlediska armád Ruska i Ukrajiny označit za období velkého úpadku, kdy vojsko začínalo upadat do nebezpečné nevýznamnosti.

Reformy v ozbrojených silách
První náznaky změn se objevily již na konci vlády ruského prezidenta Borise Jelcina, avšak ty skutečně zásadní nastartoval až ambiciózní Vladimir Putin. Ten se rozhodl vrátit Rusku pozici někdejší supervelmoci, k čemuž bylo nezbytné proměnit i ozbrojené síly, a to od základu. Tak začaly velké reformy. Postupně se úplně změnila organizace, která od původních divizí přešla k menším a flexibilnějším brigádám. Rozběhla se profesionalizace sboru poddůstojníků. Dosti výrazně se zlepšilo vzdělávání, platy a podmínky služby, takže armáda znovu začala pro Rusy představovat lákavou možnost. Stará technika se vyřazovala nebo modernizovala, do arzenálu přibývaly zcela nové zbraně, často na skutečně světové úrovni. To všechno směřovalo k tomu, aby ruské ozbrojené síly dokázaly působit nejen na svém území nebo v jeho blízkosti, ale také v zahraničních expedičních operacích. Důležité poučení znamenala krátká válka s Gruzií roku 2008, jež sice přinesla vítězství, ovšem současně poukázala na řadu slabin, zejména co se týče průzkumu, velení či komunikace. V nastartovaných reformách pokračuje též současný ministr obrany Sergej Šojgu, jenž dává důraz na maximální pohotovost armády a schopnost zapojit se maximálně rychle do „ostrého“ ozbrojeného konfliktu. Na Ukrajině trvala stagnace ještě delší dobu, fakticky až do roku 2003, kdy nový ministr obrany Jevgenij Marčuk začal uskutečňovat reformy s podobnými cíli jako ty v Rusku (např. přechod na brigádní organizaci), v některých ohledech ještě ambicióznější (na Ukrajině v říjnu 2013 skončily povinné odvody a armáda má být složena jen z profesionálů a dobrovolníků). Jestliže ale v Rusku reformy značně pokročily a přinášejí konkrétní výsledky, na Ukrajině stále probíhají dost pomalu, takže reálná efektivita ukrajinské armády hodně zaostává za „papírovými“ údaji.

Arzenál pozemních jednotek
Ruské pozemní síly s více než 300 000 bojeschopnými vojáky (ačkoli stále platí, že tabulkové stavy zdaleka nejsou naplněny) patří mezi největší na světě, zatímco ty ukrajinské jsou zhruba „jen“ třikrát větší než Armáda ČR. Typové složení výzbroje je pro obě země podobné, což lze demonstrovat mj. na 5,45mm útočných puškách Kalašnikov AK-74. Působivé počty techniky, které můžete vidět v tabulce, jsou však v obou případech poněkud zavádějící, protože zahrnují nejen zbraně zavedené přímo v aktivní službě u bojových útvarů, ale i techniku, jež se nachází v záložních skladech. Tak např. z celkových asi 15 000 tanků, jimiž se Rusko může chlubit, je skutečně v provozu „jen“ asi 2700, kdežto z 2900 tanků ukrajinské armády jich skutečně jezdí jen něco přes sedm stovek. Páteř ruské tankové výzbroje představují skutečně vynikající tanky T-90S, kromě nichž disponují Rusové i modernizovanými vozidly sérií T-80 a T-72. Ukrajina má jistý počet moderních tanků vlastní výroby T-84 Oplot, jinak spoléhá zejména na T-80UD a starší typy obrněnců. Obdobná situace panuje také v kategoriích bojových vozidel pěchoty a obrněných transportérů, kde oba státy užívají typy řad BMP, BMD a BTR, ačkoli v Rusku jde vesměs o modernější techniku. Dělostřeleckou podporu armády zajišťují samohybné houfnice ráží 122, 152 a 203 mm, raketomety ráží 122, 220 a 300 mm a různé typy minometů, ale i zde se Rusko těší drtivé převaze. Vojsko má pochopitelně k dispozici protivzdušnou obranu, která spoléhá převážně na mobilní systémy jako Tunguska, Osa, Tor, Buk, Kub a S-300V, případně samohybné i statické rychlopalné kanony. Rusko se navíc nesporně těší náskoku v řadě oborů, kde jde o nejpokročilejší technologie, ať už se jedná o elektronický boj, digitalizaci kontroly a velení nebo přesné navádění dělostřelecké palby.

Modernizace vzdušných sil
Zcela absolutní je nadvláda Ruska z hlediska dálkových bombardérů, neboť Ukrajina se svých letadel této kategorie zcela vzdala. Pokud jde o taktické letectvo, také v tomto případě vidíme, že obě země stále těží především z dědictví Sovětského svazu, a proto hlavní typy proudových letadel tvoří stíhače Suchoj Su-27 a Mikojan-Gurjevič MiG-29, bitevní stroje Su-25 a taktické bombardéry Su-24M. Rusko navíc provozuje velice rychlé stíhací a průzkumné stroje MiG-25 a MiG-31; druhý typ reprezentuje páteř útvarů protivzdušné obrany státu. Obě země provádějí modernizaci svých bojových letadel, která je však v případě Ruska daleko rozsáhlejší, nehledě k tomu, že Rusko nakupuje i nové letouny, zejména špičkové deriváty rodiny Su-27, jako jsou stíhače Su-35S, víceúčelové dvoumístné Su-30SM a stíhací bombardéry Su-34. (A už brzy má být ve službě kvalitativně úplně zlomový letoun 5. generace Su-50 PAK FA.) Přesuneme-li se k dalším kategoriím letadel, obě země používají pro výcvik naše L-39 Albatros, ale Rusové už kupují nové Jak-130. Logistiku zajišťují především dopravní letadla značek Antonov a Iljušin, ovšem Rusko disponuje též pestrou škálou specializovaných podpůrných letounů, z nichž stojí za zmínku např. radiolokační letouny včasné výstrahy Berijev A-50 či letadla pro elektronický boj Iljušin Il-20. Páteř vrtulníkových sil obou států tvoří stroje od značky Mil včetně bitevních Mi-24, Rusko však provozuje i modernější bojové helikoptéry Mi-28N, Ka-50 a Ka-52. Co se týče protivzdušné obrany státu, ta ukrajinská používá především zastaralé nemobilní komplety S-75, S-125 a S-200 a jediným moderním mobilním typem je S-300PS, kdežto ruská PVOS se může chlubit novými verzemi řady S-300, zejména pak novým S-400 Triumf, který už dokáže efektivně zajišťovat také protiraketovou obranu.

Válečné lodě v Černém moři
Že námořnictvo Ruské federace představuje obrovskou sílu, po americkém vlastně pořád ještě druhé největší loďstvo světa, zřejmě není nutno zdůrazňovat. Disponuje mj. jednou letadlovou lodí, několika obřími raketovými křižníky a více než třemi desítkami atomových ponorek. Ale v kontextu teoretického konfliktu o Ukrajinu asi stačí pohled na ruskou Černomořskou flotilu, jež by se v něm asi jako jediná angažovala. Její vlajkovou lodí je raketový křižník Moskva, na jehož palubě najdeme mj. 16 velkých protilodních střel Bazalt a námořní verzi protivzdušného kompletu S-300. Rusové by dále mohli použít v boji starší protiponorkový křižník Kerč, jeden torpédoborec Smětlivyj a dvě raketové fregaty Ladnyj a Pytlivyj. Černomořská flotila má také poměrně moderní dieselelektrickou ponorku Alrosa a okolo tři desítek protiponorkových nebo hlídkových korvet, člunů a minolovek, a navíc ještě několik lodí pro obojživelné výsadky. Do její sestavy náleží rovněž letecké jednotky nejen s protiponorkovými letadly Be-12 a vrtulníky Ka-27 a Mi-14, ale i s taktickými bombardéry Su-24M. Naproti tomu ukrajinské námořnictvo, jež vzniklo oddělením od sovětské Černomořské flotily, má všehovšudy jediné plavidlo, které může působit na volném moři, a to hlídkovou fregatu Getman Sagajdačnij. Vedle ní disponuje jen korvetami, čluny, minolovkami a dalšími pobřežními plavidly. Většina z nich navíc přešla k vládě Krymu (potažmo k Rusku), popř. je obsadily proruské síly. Ukrajina tak ztratila i svou jedinou (a navíc úplně zastaralou) ponorku Zaporižžije. Námořní letectvo Ukrajiny čítá jenom protiponorkové a dopravní letouny a helikoptéry. Oba státy disponují i silami pobřežní obrany a námořní pěchotou, ale jestliže ruská námořní pěchota („černé barety“) má celkem asi 10 000 mužů, stav ukrajinských „mariňáků“ je zhruba třetinový.

Složitý bezpečnostní kontext
Ve prospěch Ruska jednoznačně hrají také mnohem silnější polovojenské kapacity, jelikož do akce může nasadit mj. zvláštní jednotky Alfa a Vympel, podléhající zpravodajské službě FSB; je možné, že ty sehrály svou roli i v intervenci na Krymu. Její provedení jednoznačně ukazuje, že ony neoznačené jednotky (oficiálně prohlašované za „domobranu“) jsou ve skutečnosti síly vyslané ruskou vládou, a to ne síly ledajaké. Mohlo by se jednat o výsadkáře (a)nebo námořní pěchotu, případně i síly Ministerstva vnitra (tzv. Vnitřní vojska) a pochopitelně i ony speciální síly, spadající pod FSB. Mohlo by se tedy zdát, že vlastně všechno hraje do karet Moskvě, jež by teď tak mohla klidně obsadit přinejmenším i proruský východ Ukrajiny. Z ryze vojenského hlediska by samotné obsazení patrně velký problém nepředstavovalo, ostatně se dá odhadovat, že pro takový případ má ruská armáda (podobně jako v případě Krymu) zpracovaný podrobný scénář. Zcela jinou věcí ale je, zda má Rusko kapacity (např. logistické) pro delší působení na území mimo svoje hranice a zda má vůbec zájem něco takového provést. Pokud anexe Krymu měla téměř „mírový“ charakter, v případě východu Ukrajiny lze předpokládat aktivní obranné akce přinejmenším značné části ukrajinské armády. Ačkoliv ryze vojensky by neměla reálnou šanci se ubránit, zajisté by způsobila Rusku nezanedbatelné škody, nehledě k tomu, že boje by si určitě vyžádaly velké civilní ztráty a škody. A to si ani jedna ze stran nepřeje. Můžeme tedy jen doufat, že zvítězí zdrženlivý rozum, že se ukrajinskou krizi podaří urovnat mírovou cestou a že toto naše srovnávání bojových schopností ruských a ukrajinských ozbrojených sil zůstane pouze teoretickým myšlenkovým experimentem.
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Srovnání početních stavů ozbrojených sil (2013)

Rusko
Ukrajina
Celkem v aktivní službě
746 000
126 000
Celkem záložníků
2 000 000
940 000
Pozemní, výsadkové a strategické síly
V aktivní službě
385 000
72 000
Hlavní bojové tanky
15 000
2900
Pěchotní obrněná vozidla
25 500
4400
Těžké dělostřelectvo
30 000
3300
Protivzdušné systémy
1500
900
Balistické rakety
600
200
Vrtulníky
-
160
Letectvo a protivzdušná obrana státu
V aktivní službě
207 000
43 000
Bojové letouny
1800
190
Ostatní letouny
720
100
Bitevní vrtulníky
360
-
Ostatní vrtulníky
630
40
Protivzdušné systémy
2000
800
Námořnictvo
V aktivní službě
154 000
15 000
Jaderné ponorky
37
-
Dieselelektrické ponorky
20
1
Velké hladinové bojové lodě
33
1
Malé hladinové bojové lodě
113
15
Ostatní hladinové lodě
288
35
Námořní letouny a vrtulníky
370
100

Jaderné a raketové zbraně
Jistě není třeba zdůrazňovat, že Rusko představuje jednu z hlavních jaderných mocností světa. V současné době vlastní kolem 1700 strategických nukleárních hlavic a neurčený počet hlavic taktických. Disponuje více než 400 mezikontinentálními balistickými střelami, z nichž většina se nalézá v podzemních silech či na samohybných odpalovacích zařízeních. V Rusku jsou tyto síly zcela speciálním druhem vojsk, který nese zkratku RVSN (Raketová vojska strategického určení) a je považován za jeden z úhelných kamenů ruské bezpečnosti. Rakety Topol-M a Jars jsou občas považovány za nejlepší typy své kategorie na světě. Zhruba stovka raket se nachází na nukleárních raketonosných ponorkách. Strategickými nosiči jsou také dálkové bombardéry značky Tupolev, jichž má ruské letectvo cca 250 exemplářů a které slouží hlavně pro dopravu střel vzduch-země s nukleárními hlavicemi. Pokud jde o taktické atomové zbraně, ve výzbroji pozemních sil slouží přes 200 raketových komplexů krátkého dolet Točka a Iskander, zatímco stroje letectva mohou shazovat taktické bomby.
Ukrajina bývá často popisována jako „bývalá jaderná mocnost“, neboť po kolapsu SSSR se na jejím území nacházel značný počet (uvádí se až 2500) sovětských atomových hlavic, ale země se jich dobrovolně vzdala. Faktem ovšem je, že ona charakteristika je dosti zavádějící, protože sovětské nukleární zbraně zůstaly po celou dobu pod kontrolou jednotek loajálních k Moskvě, a tak s nimi Ukrajina ve skutečnosti nemohla vůbec disponovat. Tehdejší ukrajinský prezident Kravčuk se sice někdy choval, jako kdyby byly jeho, byla to však jen forma nátlaku na Západ, aby země získala finanční pomoc. Do roku 1996 byly všechny atomové zbraně z ukrajinského území odvezeny a o tři roky později Ukrajina zlikvidovala i své strategické bombardéry. Stále má asi dvě stovky balistických raket krátkého doletu (FROG, Točka, Scud-B), ačkoli je velice sporné, nakolik jsou reálně funkční. Ukrajinští nacionalisté dlouhodobě volají po tom, aby byl obnoven jaderný status, tj. aby země vyvinula vlastní jaderné hlavice, a v důsledku nedávných událostí tyto požadavky samozřejmě nabraly na intenzitě.
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