Turecká armáda:
Vojenská síla mezi Západem a islámem

Problematická konfliktní situace na Středním Východě zákonitě přitahuje pozornost k Turecku a jeho ozbrojeným silám. Ty za poslední roky zaznamenávají dramatický posun, zejména co se týče nové vojenské techniky, ale objevují se i znepokojivé otázky. Turecká armáda totiž bývala tradičním strážcem sekulárního systému, ovšem tato její politická role zjevně vyhasla a turečtí vojáci již nedokážou bránit postupné islamizaci země.

Uplynulo už víc než pět a půl roku od doby, kdy jsme v ATM 1/2011 přinesli podrobný profil ozbrojených sil Turecké republiky, z hlediska počtu příslušníků druhých největších mezi státy NATO. Za zmíněnou dobu se ale mnohé změnilo. Blízký a Střední Východ se samozřejmě ani tehdy neřadil mezi klidné regiony, avšak tzv. arabské jaro z něj udělalo takřka jednu válečnou zónu. Pořád trvá krvavý konflikt v Sýrii, v němž se právě Turecko řadí mezi hlavní zahraniční aktéry, neboť současný turecký islamistický establishment vsadil na svržení prezidenta Asada a vítězství opozice skutečně mnoho. Angažmá v Sýrii zjevně zapadá do dlouhodobých záměrů Turecka, které se opět chce stát vůdčí mocností islámského světa, v čemž má samozřejmě hrát významnou roli turecká armáda. Právě ta armáda, která se desítky let starala o to, aby Turecko zůstalo sekulárním státem s co nejmenším vlivem náboženství. Mohou však reálné schopnosti Turecka skutečně stačit k naplnění jeho velkých ambicí?

Sekulární odkaz Kemala Atatürka
Pokus o vojenský převrat, ke kterému v červenci 2016 v Turecku došlo, opět připomněl, že po stránce vztahu armády a politiky představuje tato země hodně specifický případ. Ačkoliv není možno zpochybnit základní fakt, že Turecko obecně patří mezi demokracie, současně platí, že to není demokracie západního liberálního střihu. Konec první světové války, který přinesl pád sultanátu a nastolení republiky, znamenal i vzestup osobnosti, jež proměnila Turecko tak jako žádná jiná v jeho dějinách. Mustafa Kemal Atatürk, který se roku 1923 stal prezidentem, totiž nemilosrdně vytlačil islám z veřejného prostoru, jelikož jej chápal jako brzdu pokroku. Ačkoli v roce 1938 zemřel, Turecko si zachovalo sekulární a nacionalistický charakter, protože pořád fungovala instituce, na niž Atatürk při svých reformách sázel nejvíc. Ozbrojené síly dostaly za úkol střežit zavedený charakter země, a to i za cenu krátkodobého narušení demokracie. Proto došlo v Turecku za studené války ke třem vojenským převratům (v letech 1960, 1971 a 1980), při nichž „kemalisté“ (jak si zastánci Atatürkova sekulárního odkazu říkají) odstavili od vlády politiky, kteří usilovali o opětovnou islamizaci. V roce 1997 proběhlo něco, co by se také dalo popsat jako „puč“, i když k odstoupení premiéra tehdy stačilo, že mu to armáda prostě nařídila veřejným prohlášením. Atmosféra v turecké společnosti se ovšem výrazně proměnila, a pokud předchozí převraty měly i podporu velké části obyvatel, na konci 20. století bylo zřejmé, že se kyvadlo přesunulo ve prospěch islamistů. Kromě výsledků voleb to přesvědčivě prokázal fakt, že se proti onomu pokusu o převrat postavila naprostá většina turecké veřejnosti a sdělovacích prostředků včetně těch, jež jinak vládu AKP ostře kritizují.

AKP a dramatická změna politiky
Islamistická AKP (Strana spravedlnosti a rozvoje) od roku 2002 vítězí ve volbách a díky ní se dostal k moci ambiciózní Recep Tayyip Erdogan, dnešní prezident. Pod jeho vedením se země dosti proměnila a postupně ztrácí sekulární charakter. Vojáci to sledovali se značnou nelibostí a připravovali další převrat. Ten se měl uskutečnit nejspíše v roce 2010, jenže tentokrát už byl civilní režim připraven a udeřil první. Vlna čistek, zatýkání a soudů odstranila řadu důležitých osobností sekulárního proudu, jenž byl dramaticky oslaben. Armáda pozbývala svoje politické pozice a do jejího vedení se dostávala nová generace důstojníků, které zjevně není proti mysli, jestliže bude islám opět hrát ve veřejném životě Turecka větší roli. Ukazuje se, že vize silného Turecka jako regionální velmoci nemusí být v rozporu s vizemi „umírněných“ islamistů, které reprezentuje právě AKP. Je vysoce pravděpodobné, že mocenský vzestup Turecka, který se dá již řadu let pozorovat, by nastal i pod zcela sekulární vládou, ale patrně by se zaměřil zejména na turkické národy Kavkazu a Střední Asie. Těm se sice politika AKP věnuje také, avšak ještě více akcentuje panislámský motiv, který směřuje k arabským zemím a zjevně usiluje o to, aby Turecko znovu získalo roli, která mu patřila v době Osmanské říše, tj. pozici faktického vůdce islámského světa. Takový vývoj koneckonců předvídal už Samuel Huntington ve slavné knize Střet civilizací. Ankara v každém případě začala hrát vlastní mocenskou hru, jejíž prostředky i cíle (a to rozhodně nikoli jenom v Sýrii) se stále jasněji rozcházejí s jejím členstvím v NATO. Vnucuje se otázka, zda může tato paradoxní situace dlouhodobě přetrvat, jenže současně platí, že západní státy přece jen Turecko v řadě ohledů potřebují.

Partneři a odběratelé pro průmysl
Nesmírně zajímavou dimenzi v této hře představuje turecký zbrojní průmysl, jenž se dá použít jako výborná ilustrace změn, k nimž v Turecku za uplynulé dvě dekády došlo. Během studené války měla země pozici jakéhosi „odkladiště“ starší techniky, kterou vyřadily vyspělejší země Aliance, ale postupně začala poptávat modernější techniku a nenápadně, ale velmi cílevědomě budovala domácí vývojové a výrobní kapacity. K tomu využila kooperace mj. s Izraelem, jenž svého času patřil mezi hlavní spojence Turecka a postaral se o dodávky a modernizace mnoha typů zbraní. Ale s tím, jak se politika strany AKP stále více orientovala na podporu islamismu v regionu, se vztahy s židovským státem stále více zhoršovaly, až se kvůli otázce Pásma Gazy dostaly takřka na bod mrazu. Turecké zbrojovky ovšem navázaly kooperaci také s evropskými firmami a dnes jsou zapojené do několika mezinárodních projektů. Turecké zbrojní firmy jako Otokar, Nurol, FNSS, BMC, Roketsan, Aselsan a TAI sbírají také velké úspěchy na světovém trhu, což dokládá fakt, že před dvaceti lety byl turecký zbrojní export takřka zanedbatelný, ale dnes už se v žebříčku největších exportérů Turecko pohybuje na začátku druhé desítky a může se chlubit podobnými čísly jako např. Švédsko či Kanada. S tím ale trochu kontrastuje fakt, že patří i mezi největší importéry zbraní; režim sice deklaroval, že do roku 2023 by se měla země stát na dovozu vojenské techniky nezávislou, většina expertů ovšem pochybuje o realističnosti tohoto cíle. Nesporné je, že export zbraní posiluje vliv Ankary v zemích, jako je Ázerbájdžán, Kazachstán, Katar nebo Bahrajn, současně však bohaté arabské státy hledí na ambice Turecka s podezřením, daným zkušenostmi s vládou Osmanů.

Rozvoj obrněnců a dělostřelectva
Důležitý faktor, který ukazuje pokroky tureckého zbrojního průmyslu, reprezentuje též veletrh IDEF, jenž se v Turecku koná každý lichý rok a z něhož ATM vždy přináší rozsáhlé reportáže a následně články o jednotlivých typech techniky. Z významných programů, které byly během uplynulých pěti let zahájeny nebo prodělaly velký pokrok, lze uvést mj. novou útočnou pušku. Zbraň s označením MPT-76 pochází od firmy MKEK a měla by se stát hlavním typem dlouhé služební zbraně turecké armády, resp. náhradou německých pušek G3 a HK33. Z vozidel patří jednoznačně nejvyšší důležitost projektu nového tanku Altay, který reprezentuje derivát tanku K2 Black Panther z Jižní Koreje. Tento východoasijský stát pořád náleží mezi hlavní spojence Ankary, což dokládá také další moderní obrněnec turecké armády, samohybná houfnice T-155 Firtina, která vychází z jihokorejské zbraně K9 Thunder. Vrátíme-li se k tankům, pak Turecko provozuje zejména typy Leopard 1, Leopard 2, M48 a M60. Většina vozidel prošla komplexní modernizací, na níž se významně podílely domácí zbrojovky, kterým to nepochybně pomohlo při rozvíjení vlastního vývojového a produkčního potenciálu. Pro přepravu a podporu pěchoty se užívají především pásová vozidla ACV-15 (licenční verze amerického AIFV), transportéry M113 a široká škála kolových obrněnců vesměs domácího původu, z nichž lze jmenovat např. vozidla Otokar Cobra, Nurol Ejder či BMC Kirpi (poslední zmíněné ale vychází z izraelského typu Hatehof Navigator). Mezi moderními dělostřeleckými zbraněmi si zaslouží zmínku např. raketomety T-122 Sakarya či T-300 Kasirga, zatímco protivzdušnou obranu vojsk zabezpečují mj. různé systémy s kanony Oerlikon a raketami Stinger.

Nemalé ambice tureckého letectva
Pozemní vojsko provozuje také přes 300 vrtulníků, z nichž mezi nejmodernější patří bitevníky T129 ATAK (verze italského A129 Mangusta) či univerzální T-70 Black Hawk, jak se nazývá místní úprava S-70i. Díky izraelskému vlivu Turci používají též značné množství bezpilotních letounů a nyní již sami vyrábějí několik typů, jako např. Bayraktar Mini, Bayraktar Tactical či IAI Anka; poslední jmenovaný by se měl brzy dočkat i ozbrojené podoby. Pokud jde o letadla s lidskou osádkou ve vzdušných silách, Turecko spoléhá primárně na F-16, jichž vlastní okolo 260 kusů, z nichž část byla vyrobena licenčně. Ze starších proudových strojů se provozují F-4 Phantom II a F-5 Freedom Fighter, které prodělaly komplexní modernizace, ale přesto se blíží jejich konec i vyřazování nejstarších F-16. Bude se to dít ve prospěch zakoupení letounů F-35 a nového stroje páté generace, jenž se vyvíjí v rámci programu TFX. Zpočátku byla partnerem značka Saab, v prosinci 2015 však byla coby hlavní partner vybrána společnost BAE Systems. Předpokládá se, že by výsledný letoun mohl vstoupit do služby v roce 2025. Dalším letounem, který vznikl v Turecku, je turbovrtulový cvičný a lehký bojový TAI Hürkuş, a společnost TAI se podílí i na letounu Airbus A400M Atlas, který má být dodán v počtu deseti kusů (nyní jsou tři). Zatím turecké dopravní letectvo sází primárně na typy C-130H/E, C-160T a CN-235 a má také sedm tankerů KC-135R, kdežto výcvik letců probíhá na letounech T-38M Talon, KT-1T, SF-260D a T-41D Mescalero a včasnou výstrahu a vzdušnou kontrolu zajišťuje čtveřice strojů Boeing 737 AEW&C. Turecké vzdušné síly se starají i o protivzdušnou obranu státu, k čemuž provozují mj. komplexy Nike Hercules, Rapier a HAWK.

Nové domácí třídy korvet a fregat
Páteř turecké hladinové flotily reprezentuje celkově šestnáct raketových fregat, z nichž osm se řadí k třídě Gabya (původně americká Oliver Hazard Perry) a osm k třídám Barbaros a Yavuz, jež vycházejí z německé konstrukce MEKO A200. Zahraniční původ má rovněž šestice korvet třídy Burak, které svému tradičnímu spojenci prodala Francie. Také v oblasti hladinových lodí ovšem Ankara usiluje o samostatnost, jejímž prvním velkým projevem je ambiciózní program stavby válečných plavidel MILGEM (Milli Gemi, „domácí plavidlo“). Z něj má vzejít celkem osm korvet a čtyři fregaty. Zatím byly dodány již dvě korvety, jež se označují jako třída Ada a nesou rakety Harpoon a RAM; pro fregaty se počítá rovněž se střelami ESSM. Každopádně se ale jedná o hodně vyspělé konstrukce s obtížnou zjistitelností a pokročilou úrovní elektroniky. Plavidla projektu MILGEM mají plnit primárně hlídkové a protiponorkové úkoly, kromě toho však turecké loďstvo počítá se stavbou fregat dalších dvou tříd. První z nich se zatím označuje jako I-Class (podle města Istanbul, kde probíhají projektové práce) a mělo by jít o víceúčelové lodě, kdežto čtveřice plavidel třídy TF-2000 má fungovat jako protivzdušné fregaty. Zajímavé však je, že vedle protivzdušných raket (zřejmě typu SM-2, pokud se Turci nerozhodnou vsadit na domácí vývoj) se pro ně počítá i s křižujícími střelami (má se jednat o derivát již používané střely vzduch-země SOM) a k blízké obraně mají sloužit lasery. Už v únoru 2015 bylo ostatně oznámeno, že Turecko otestovalo protivzdušný laser. Dále se plánuje stavba velké vrtulníkové výsadkové lodě Anadolu (založené na španělském designu Juan Carlos I), kdežto podmořskou flotilu by mělo obohatit šest německých ponorek Typ 214.

Odklon od Západu směrem k Asii
Rozsáhlé nákupy vojenské techniky, jež má v některých případech (např. A400M či Anadolu) už jednoznačně charakter nástrojů pro „projekci síly“, již začínají v některých zemích Aliance vzbuzovat obavy. V kuloárech vojenských a politických jednání jsou stále častěji slyšet hlasy, které varují, že západní země možná vyzbrojují svého budoucího protivníka. Asertivní jednání Ankary vůči Evropské unii jasně dokázalo, že Turecko sleduje pouze vlastní mocenské zájmy, které směřují k dominanci v islámském světě. Dokonce se vyskytly hlasy, že Turecko by snad bylo schopno vtáhnout Alianci do války s Ruskem. Ostatně i vztahy s dalšími velmocemi jsou dalším faktorem, který posiluje nedůvěru vůči Turecku. Ankara si dlouhodobě pořizuje zbraně a technologie z Číny, což kulminovalo v září 2013, kdy v rámci programu zakoupení systému protivzdušné obrany dlouhého dosahu T-LORAMIDS vybrali Turci čínský typ FD-2000, tedy exportní verzi typu HQ-9. Až dlouhodobý tlak zemí NATO způsobil, že v listopadu 2015 byla zakázka zrušena s tím, že Turecko vyvine vlastní komplex této kategorie. Každopádně se však ukázalo, že soudobý režim AKP nepociťuje zrovna ukázkovou loajalitu k Západu a je ochotný zaměřit kooperaci jiným směrem. Zatím ani není jasné, jak se budou vyvíjet vztahy s Ruskem, protože i bez ohledu na dění v Sýrii jsou obě velmoci téměř „dědiční nepřátelé“ a jejich zájmy se ve Střední Asii nezbytně střetávají, na druhou stranu se však mezi nimi v uplynulých letech vytvořily oboustranně přínosné ekonomické vazby. Nynější snaha Turecka zlepšit vztahy vůči Rusku (a také vůči Izraeli) naznačuje, že si Ankara patrně uvědomuje limity svých možností a že na mezinárodní scéně bude muset dělat kompromisy.
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Program balistických raket
Již na konci 70. let se Turecko začalo zajímat o taktické balistické rakety, ale jelikož Amerika nejevila zájem poskytnout mu potřebné technologie, obrátila se Ankara jinam. Byla navázána spolupráce s Pákistánem a Čínou, a proto Turci získali práva na licenční produkci raketometů řady WS-1 ráže 300 mm (místní označení T-300 Kasirga) a následně i technologie, díky nimž firma Roketsan v 90. letech vyvinula „opravdové“ balistické rakety. Projekt J, jak se nazýval, vedl ke vzniku raketového systému J-600T Yildirim, který byl zaveden do služby v roce 1998 a dosud představuje nejvíc utajovanou zbraň turecké armády. Veřejnost se s ním seznámila až sedm let po vstupu do výzbroje. Střela byla vyvinuta coby odvozenina čínské zbraně krátkého doletu B-611 a odpaluje se z vozidla F-600T, jež využívá šestikolový podvozek MAN 26.372. Nese hlavici o hmotnosti 480 kg a v současné době slouží dvě verze, z nichž Yildirim I nabízí max. dosah asi 150 km a Yildirim II má dosah dvojnásobný. Firma Roketsan ale rozpracovala rovněž verzi Yildirim III s dostřelem 900 km a nedávno se objevily zprávy, že Turecko chystá i vývoj zbraní středního dosahu (až 2500 km). Několik tureckých představitelů se již oficiálně vyjádřilo, že země potřebuje takové „ofenzivní“ zbraně kvůli odstrašení mocenských soupeřů, což na Západě zákonitě vyvolalo nemalé znepokojení.

Ozbrojené síly Turecké republiky
Vojenské síly – aktivní služba
510 600
Vojenské síly – záložníci
378 700
Polovojenské síly – aktivní služba
201 200
Pozemní síly
Aktivní služba
402 000
Hlavní bojové tanky
2500
Průzkumná vozidla
320
Pěchotní obrněná vozidla
4550
Dělostřelecké systémy
7850
Protitankové systémy
5230
Protivzdušné systémy
2740
Bitevní vrtulníky
49
Ostatní vrtulníky a letouny
364
Vzdušné síly
Aktivní služba
60 000
Nadzvukové bojové letouny
364
Cvičné a lehké bojové letouny
172
Podpůrné letouny
105
Víceúčelové vrtulníky
40
Protivzdušné systémy
170
Námořní síly
Aktivní služba
48 600
Dieselelektrické ponorky
13
Raketové fregaty
16
Korvety, čluny a minolovky
82
Výsadkové a podpůrné lodě
98
Letouny a vrtulníky
41
Polovojenské síly
Četnictvo – aktivní služba
195 450
Četnictvo – obrněná vozidla
560
Četnictvo – letouny a vrtulníky
57
Pobřežní stráž – aktivní služba
5750
Pobřežní stráž – hlídková plavidla
115
Pobřežní stráž – letouny a vrtulníky
9

Publikace: ATM 9/2016

