S-400 v Turecku:
Lukrativní obchod navzdory NATO

V červenci převzalo Turecko první baterii ruského protivzdušného systému S-400 a v srpnu se rozběhly dodávky druhé baterie. Celá záležitost dosud budí velké kontroverze, jenže je otázka, co přesně je příčina a co následek, neboť i samo turecké rozhodnutí koupit „čtyřstovky“ nemá rozhodně jenom vojenské, ale také politické důvody.

Velký zbrojní obchod mezi státem NATO a Ruskem samozřejmě představuje cosi mimořádně neobvyklého, byť v minulosti si ruské zbraně pořídila řada členů Aliance, kromě Turecka také zejména Řecko. Rusko-turecký kontrakt na pluk systémů S-400 ovšem přišel v době, kdy jsou vztahy mezi NATO a Moskvou značně napjaté, současně však šlo o zlom ve vztazích Moskvy a Ankary. Každopádně budí velkou nelibost v USA a západní Evropě, avšak pokud tuto kauzu zasadíme do kontextu dlouhodobé snahy Turecka získat vyspělé protiletadlové a protiraketové systémy, jde daleko spíše o důsledek rozkolu mezi západními státy a Tureckem, jež se zkrátka rozhodlo pro stále více asertivní zahraniční politiku.

Turecko zvolilo čínský systém
Použití balistických střel v irácko-íránské válce (1980–1988) a ve válce v Zálivu (1991) vedlo na straně Turecka k obavám, k nimž se pak přidalo šíření raketových technologií mezi dalšími státy regionu. Turecko tedy začalo usilovat o nějaký účinný protiraketový systém a díky tehdy dobrým vztahům s Izraelem chtělo koupit systém Arrow 2, ovšem USA (jež dodávaly některé komponenty) nechtěly dovolit jeho vývoz. Na přelomu století vznikla dohoda mezi Tureckem, Izraelem a USA o vybudování soustavy s raketami Patriot a Arrow 2, k realizaci však nedošlo kvůli finančním problémům Turecka. V roce 2003 se dostala k moci strana AKP, jež nastolila i nový kurs ve zbrojní politice, a to se zaměřením na získávání nových technologií, které bude využívat i domácí průmysl. S tímto účelem začal roku 2009 projekt T-LORAMIDS (Turkey’s Long-Range Air and Missile Defense System), díky kterému měla Ankara získat nový systém PVO, a to včetně rozsáhlých technologických transferů. Účastnily se čtyři typy, a to americký Patriot, evropský Eurosam SAMP/T, ruský S-300V a čínský FD-2000 (čili exportní provedení typu HQ-9), který byl v září 2013 vyhlášen vítězem. To pochopitelně vzbudilo nelibost u států NATO a během dalších dvou let probíhala velice komplikovaná jednání. V listopadu 2015 byl program T-LORAMIDS zastaven a Turecko začalo znovu usilovat o získání komplexů Patriot PAC-3 nebo SAMP/T, ale bez úspěchu. Na tom se značně podílely i zhoršující se vztahy mezi Tureckem a západními zeměmi, protože premiér (dnes prezident) Erdogan začal v zahraniční i domácí politice uskutečňovat četné kontroverzní kroky.

Politické i technické překážky
Ačkoliv se často tvrdí, že projekt T-LORAMIDS (resp. nákup systémů FD-2000) byl zastaven jenom kvůli nátlaku Západu, skutečnost byla složitější. Čínská firma CPMIEC totiž zvítězila i kvůli nejlepší nabídce technologických transferů (o které Turecko velmi stálo), jenže následně nedovedla upřesnit, co přesně (a jak) by poskytnula, a proto začal její přístup na turecké straně budit nedůvěru. Svou roli ale pochopitelně sehrála i otázka kooperace s NATO, protože tehdy začínalo budování alianční integrované sítě protiraketové obrany a bylo evidentní, že zapojení čínského kompletu by bylo nesmírně složité, ne-li nemožné. Prakticky by to znamenalo, že by NATO muselo čínské straně poskytnout software, který je třeba k fungování této sítě. Turecko navrhlo, že vybuduje „mezičlánek“, tedy vlastní informační systém, který zajistí bezpečný tok dat mezi alianční sítí a FD-2000, obavy však přetrvávaly, zvláště když Turecko trvalo na tom, že bude chtít čínský systém vybavit i šifrovaným spojením Link 16. To spolu s již zmíněnými potížemi kvůli transferům technologií nakonec vedlo k ukončení projektu T-LORAMIDS, ale na turecké straně zůstala zjevná hořkost. Tu podpořila i trvající neochota USA prodat systémy Patriot, neboť vláda Baracka Obamy hleděla na Ankaru stále kritičtěji. Zlom se dostavil v létě 2016, kdy v Turecku proběhl (údajný) pokus o puč, po kterém se začaly hodně zlepšovat do té doby výrazně napjaté vztahy s Moskvou. Na podzim 2016 se tedy objevily překvapivé zprávy, že Turecko jeví vážný zájem o ruské komplety S-400.

Začínají dodávky „čtyřstovek“
V únoru 2017 oznámil turecký ministr obrany, že si jeho země hodlá pořídit S-400, a následně dorazila informace, že tato zbraň bude užívána samostatně, resp. že Turecko nechce usilovat o integraci „čtyřstovek“ do alianční architektury. Vyskytly se spekulace, že Ankara tímto jenom tlačí na Američany, aby umožnili export Patriotů, avšak rusko-turecká jednání probíhala zcela vážně a v říjnu 2017 byl podepsán kontrakt na jeden pluk systémů S-400 za sumu 2,5 miliardy dolarů (s opcí na druhý pluk). Samozřejmě se opět začala stupňovat kritika ze strany NATO, a to tím spíše, že Turecko mělo začít přebírat i bojové letouny F-35 Lightning II. Američané ale dali opakovaně najevo, že zkrátka nedovolí, aby Turecko provozovalo současně S-400 a F-35, neboť by to znamenalo ohrožení „citlivých“ technologií letadla. Obdobně jako v případě Číny panovaly (a vlastně pořád panují) obavy, že S-400 v Turecku nabídne Rusku cestu k získávání utajených dat. Turci však neustoupili a 12. července 2019 začaly dodávky komponentů S-400, které letouny An-124-100 a Il-76TD vozily na letiště Mürted (dříve Akinci), jež leží u Ankary a na němž má být rozmístěn první prapor tureckých „čtyřstovek“. Na záběrech byla patrná mj. odpalovací zařízení 5P85TE2 i s tahači BAZ-64022, nabíjecí vozidla 22T6E2 i další podpůrné prostředky na šasi BAZ a Ural, ovšem až na pozdějších družicových snímcích se objevily také přehledové a naváděcí radiolokátory. Ruské letouny provedly do 25. července celkově 30 letů, díky kterým byla předána první úplná baterie, resp. její vozidla, jelikož 120 objednaných raket by mělo do Turecka dorazit samostatně, a to po moři.

Další plány Ankary a Moskvy
Lze očekávat, že Turecko odebere zejména střely série 48N6, byť některé zdroje hovoří také o menších raketách řady 96N6, popř. dokonce o velkých střelách řady 40N6 (ale ty ještě nebyly přijaty ani do ruské výzbroje). Není přesně známo, kolik odpalovacích zařízení Turecko získá, obecně se však ví, že baterie S-400 má standardně čtyři až osm zařízení. Dvě tyto baterie tvoří prapor (resp. oddíl, v ruštině „divizion“) a Turecko již zveřejnilo také symbol prvního praporu S-400, který dostane jméno Zafer („Vítěz“) a měl by dosáhnout plné bojeschopnosti do dubna 2020. Do konce roku 2020 má dorazit výbava druhé poloviny pluku, tedy třetí a čtvrté baterie. Vedle základny Mürted se jako druhá zamýšlená lokace uvádí jihovýchod země, resp. území u hranic se Sýrií. Ruská strana zajišťuje též výcvik tureckých obsluh, jenž začal v srpnu, a již se objevují informace o dalších formách vojenské spolupráce. Turecko totiž i nadále jeví zájem o transfery technologií, které současný kontrakt neobsahuje, avšak údajně se vedou rozhovory o společné výrobě S-400 a možná také S-500. Jako ochrana „čtyřstovek“ by mohly být pořízeny komplety Pancir-S1, a jelikož Turecko bylo de facto vyloučeno z projektu F-35, mluví se také o prodeji letounů Su-57 (a)nebo Su-35. Kvůli problémům v ruském zbrojním průmyslu i kvůli dlouhodobě odlišným geopolitickým zájmům obou zemí se nad těmito plány vznáší skeptické otazníky, ovšem nákup S-400 se již nepochybně stal jakýmsi symbolem změn turecké politiky a pravděpodobně bude také katalyzátorem změn dalších.
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