Turecko:
Změny trendů, nárůst znepokojení

Turecko si rozhodně nemůže stěžovat na nedostatek zájmu médií. To jasně potvrdil lisabonský summit NATO, kde turecká delegace podstatně zasáhla do diskusí o protiraketové obraně. Ale to není zdaleka jediný důvod, proč se o státu přezdívaném „most mezi Evropou a Asii“ začíná znovu často hovořit. Turecká zahraniční a bezpečnostní politika se totiž zřetelně proměňuje, a to způsobem, který v řadě západních zemí vzbuzuje obavy.

Turecko lze směle označit za „zemi protikladů“. Nalézá se současně v Evropě i Asii. Hlavním městem je Ankara, ale největším je Istanbul, jenž je jedním ze „srdcí“ islámského světa, avšak pořád částečně i starou křesťanskou Konstantinopolí. Turecká Osmanská říše se ve svojí době řadila k nejsilnějším mocnostem světa, ale platila také za „nemocného muže na Bosporu“. Její rozpad v důsledku první světové války byl následován důslednou sekularizací a modernizací a Turecko si začalo opět získávat respekt. Nikdy však nebylo úplnou demokracií, protože silnou roli si vždy udržovala armáda, jež má na „kontě“ i několik převratů. Turecko je členskou zemí NATO, ale má velmi napjaté vztahy s Řeckem a kvůli Kypru vlastně i s celou Evropskou unií, do níž se již dlouho snaží vstoupit. Sekulární charakter Turecka je v posledních letech výrazně oslabován kroky vládnoucí strany AKP, které proměňují i tureckou zahraničí politiku; ta se od jednoznačně pro-západního a pro-izraelského postoje posouvá k partnerství s režimy, o jejichž vztazích k Západu si nelze dělat nejmenší iluze.

Unikátní postavení
Jen málo zemí se může pochlubit polohou, jejíž strategický význam se dá srovnat s Tureckem. Zcela výjimečná pozice Turecka znamená přístup k Balkánu, Středozemnímu a Černému moři (navíc Turci samozřejmě kontrolují úžiny, jimiž lze do Černého moře vplout), Kavkazu, Íránu a arabským státům Středního východu. Není divu, že o vládu nad Tureckem vždycky probíhal tvrdý boj mezi vnitřními politickými silami a světovými mocnostmi, nehledě k tomu, že samo Turecko (ve formě Osmanské říše) kdysi patřilo mezi hlavní imperiální velmoci. Nyní nemálo odborníků soudí, že Turecko má reálný potenciál obnovit svoje dřívější mocenské postavení a stát se vůdčím státem islámského okruhu světa, jak tomu ostatně po staletí bylo. Není nikterak vzácný názor, že Turecko má dokonce fakticky nejlepší „startovní pozici“ pro to, aby opravdu působilo coby hegemon muslimského bloku. K tomu může vedle geografické polohy přispívat posilující ekonomika (která není na rozdíl od většiny arabských států vybudována primárně na těžbě nebo zpracování ropy a zemního plynu), lidský potenciál (Turecko má téměř 78 milionů obyvatel a do dvaceti let nejspíše dosáhne 100 milionů) a od něj odvozené vojenské síly, které jsou co do početních stavů druhé nejsilnější v NATO.

Převraty a spiknutí
Turecká armáda se od ozbrojených sil evropských zemí NATO zásadně liší skutečností, že má vedle jasně vojenských úkolů navíc klíčový politický význam. Zakladatel moderního Turecka, generál Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938, od r. 1923 prezident), ustavil armádu „strážkyní“ sekulárního a národního charakteru Turecka, resp. modernizací a reforem, které prosadil, ač to často neproběhlo bez násilí. Armáda se jeho odkazem důsledně řídí, o čemž asi nejvíce svědčí skutečnost, že nijak neváhá aktivně zasáhnout do turecké politiky. V letech 1960, 1971 a 1980 provedla „regulérní“ vojenské převraty (ačkoliv je třeba poznamenat, že vojenská vláda trvala vždy jen poměrně krátce) a ještě v roce 1997 přinutila premiéra odstoupit jenom tím, že mu to jednoduše nařídila dopisem. Někdy se hovoří o tom, že v Turecku existuje cosi jako „hluboko ukrytý stát“ („deep state“), jakési spojenectví (nebo dokonce „spiknutí“) nacionalistických sil, které jsou za každou cenu odhodlané zabránit islamizaci či rozpadu Turecka. Do této sítě mají vedle důstojníků armády a policie patřit také některé nestátní ozbrojené organizace, a to snad i včetně organizovaného zločinu. Struktury „deep state“ údajně stály za uvedenými převraty, za záhadnými vraždami politiků i novinářů a za tvrdými postupy vůči kurdské menšině, jejíž část vede proti turecké vládě už dlouhá léta ozbrojený boj.

Omezení role armády
Ale právě postavení armády v turecké politice doznalo za poslední roky velké změny. Nejvíce k tomu přispěl vzestup Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP), jež od roku 2002 vyhrává volby a formuje vládu (předseda strany Recep Tayyip Erdogan je premiérem); kontroluje také pozici prezidenta (nyní Abdullah Gül). Strana se profiluje jako konzervativní a „umírněně islámská“, ale stále častěji se ozývají varování, že přinejmenším část AKP tvoří islámští fundamentalisté, kteří se snaží o postupnou islamizaci Turecka demokratickou cestou. Součástí tohoto úsilí pak je redukce politické role armády, jež by jako jediná mohla „de-sekularizaci“ zabránit. AKP se ale brání tím, že jen důsledně prosazuje demokratické reformy, na což ostatně tlačí i Evropská unie, která s Tureckem dlouhé roky vede přístupová jednání. Právě nefunkčnost demokratické kontroly ozbrojených sil je jednou ze základních námitek EU, terčem kritiky je však i oficiální politika vůči Kurdům a samozřejmě problém Kypru. Na severní části ostrova fakticky funguje „Severokyperská turecká republika“, kterou uznává jen Turecko, které jí zajišťuje i vojenskou ochranu. To trvá od turecké invaze na Kypr v roce 1974, z čehož pak vznikla absurdní situace, kdy turecká vojska okupují část území členské země EU.

Partneři a dodavatelé
Varování před islamizací Turecka se ale vztahují především k jeho zahraniční politice. Dokud vládli nacionalisté s vazbami na armádu, dominovala „národní“ identita, což vedlo k napjatým vztahům s většinou arabských zemí, ale k dobrým vztahům s USA, Evropou a Izraelem, jehož bývalo Turecko velmi těsným spojencem. Nástup AKP ale začal tuto situaci výrazně měnit; to se potvrdilo už v roce 2003, kdy Turecko odmítlo poskytnout Americe základny pro invazi do Iráku. Zdá se, že nad „národní“ identitou začíná převažovat ta islámská, o čemž svědčí značné oteplení vztahů s Íránem, Sýrií a Palestinou, a to včetně teroristické organizace Hamás. To ale logicky vede k prudkému zhoršování vztahů s Izraelem, které jsou nyní takřka na bodu mrazu; dokonce už se mluví o přerušení diplomatických styků. Kdysi čilé dodávky izraelských zbraní do Turecka prakticky ustaly. Hlavními prodejci techniky pro turecké ozbrojené síly zůstávají i nadále USA a západní Evropa (nejvíce Velká Británie, Německo a Itálie), stále více zbraní ale Turci kupují také z Jižní Koreje (kořeny tohoto zvláštního partnerství leží v korejské válce, do níž Turecko vyslalo brigádu 5500 mužů), Číny (nedávno proběhlo i společné vojenské cvičení obou zemí) a Ruska. Systematicky se buduje silný zbrojní průmysl, jehož produkty se úspěšně exportují do několika zemí, zejména muslimských.

Turecké pozemní síly
Pozemní armáda Turecka zahrnuje dvě pěchotní divize, 55 brigád (z nich jedenáct pěchotních, sedmnáct obrněných, patnáct mechanizovaných, čtyři dělostřelecké, čtyři cvičné a čtyři patřící pod velitelství zvláštních jednotek, tzv. Kaštanových baretů) a čtyři pluky armádního letectva. Páteř obrněné útočné síly představuje 298 tanků Leopard 2A4 a 397 tanků Leopard 1, dále má armáda téměř tisícovku amerických M60 a přes 2800 starých M48 (ovšem 1300 z nich má být brzy zakonzervováno). Za spolupráce s Jižní Koreou je vyvíjen tank 4. generace Altay (více o něm přinese některé z příštích čísel ATM). Pro průzkumné operace slouží přes 250 obrněných vozů domácí výroby Akrep a Cobra. Dopravu a podporu pěchoty zajišťuje cca 4300 pásových transportérů a bojových vozidel pěchoty, a to amerických typů M113 a AIFV a jejich místních obměn ACV-300. Turecká vojenská doktrína tradičně zdůrazňuje mohutné dělostřelectvo, což potvrzuje cca 700 tažených a bezmála 900 samohybných houfnic ráží 105, 155, 175 a 203 mm (nejmodernější jsou pásová děla T-155 Firtina, odvozená z jihokorejského typu K-9) a přes 80 dělostřeleckých raketometů, mezi nimiž jsou nejenom lehčí zbraně ráže 70, 107 a 122 mm, ale i americké MLRS (227 mm, popř. 610 mm se střelami ATACMS) a mohutné T-300 Kashirga, jež mají ráži 302 mm a představují obměnu čínského typu WS-1. K tomu Turecko vlastní přes 5800 minometů, 1280 protitankových řízených střel (americké TOW, evropské Cobra a Milan a ruské Kornet) a přes 3800 bezzákluzových děl. Protivzdušnou obranu vojsk poskytují rakety Stinger a starší Redeye (přenosné a nainstalované na autech) a zhruba 1600 kanonů. Vojskové letectvo čítá 168 lehkých letounů, 280 vrtulníků (včetně 37 bitevních AH-1 Cobra; ty ale záhy začnou nahrazovat italsko-britsko-turecké T129 ATAK) a přes 200 bezpilotních strojů z USA, západní Evropy, Izraele i od domácích zbrojovek.

Turecké letectvo
Letectvo Turecké republiky se řadí mezi nejstarší a největší v regionu. Dnes může nasadit 426 bojových letounů, z toho 213 moderních F-16C/D (probíhá modernizace na standard Block 50 a je objednáno dalších 30 kusů verze Block 52), 126 starších F-4E Phantom II (z nichž část se za izraelské podpory modernizovala na variantu F-4E-2020 Terminator) a 87 lehkých stíhaček F-5A/B Freedom Fighter. V provozu jsou i téměř dvě stovky cvičných letadel, z nichž některá lze opatřit i lehkou výzbrojí. Záhy by měl být dodán první ze čtyř objednaných letounů včasné výstrahy Boeing B737-700 AEW&C MESA (projekt Peace Eagle). Vzdušnou dopravní flotilu tvoří celkem 77 letounů, mezi nimiž hraje hlavní roli třináct Herculesů verze C-130E, šestnáct strojů C-160 Transall a 46 kusů CASA CN-235 (všechny uvedené stroje prošly modernizací u turecké firmy TAI). Tankování ve vzduchu zajišťuje sedm KC-135R Stratotanker. Letectvo se stará rovněž o protivzdušnou obranu státu, k čemuž slouží staré americké střely Nike Hercules a HAWK a britské Rapier. Letecké síly však brzy čeká zásadní omlazení, především v podobě letounů F-35 Lightning II (plánuje se 100 až 120 kusů) a Airbus A400M (objednáno 10 kusů); uvažuje se i o stíhačích Eurofighter Typhoon. Jižní Korea dodá cvičná letadla KT-1 a Turecko vyvíjí vlastní typ této kategorie Hürkus. Do služby mají vstoupit i bezpilotní letadla s dlouhou vytrvalostí, a to americká MQ-1 Predator a MQ-9 Reaper a domácí Anka. Za hlavní prioritu je však považována modernizace protivzdušné obrany, resp. pořízení nového kompletu dlouhého dosahu, jenž dokáže ničit i balistické střely. O kontrakt na čtyři baterie se uchází americký typ Raytheon MIM-104 Patriot (resp. PAC-3), americko-izraelský Boeing/IAI Arrow-2, evropský Eurosam Aster, ruská řada S-300/400 a čínský HQ-9.

Turecké námořnictvo
Také loďstvo Turecka patří historicky mezi nejsilnější v regionu. Páteř jeho hladinové moci je nyní složena z pěti tříd fregat, z nichž tři jsou odvozené z německé třídy MEKO 200. Jedná se o dvě plavidla Salih Reis, dvě jednotky Barbaros a čtyři Yavuz; všechny nesou střely Harpoon a dvojice protivzdušných fregat Barbaros disponuje i raketami RIM-162 ESSM. Kromě těchto osmi moderních plavidel má Turecko i osm starších amerických fregat třídy Perry, jednu třídy Knox a šest francouzských A-69. Probíhají testy první ze dvanácti lodí z programu MILGEM, jenž bude zahrnovat osm korvet Ada a čtyři fregaty F-100. Ty mají následně sloužit pro vývoj nové třídy čtveřice protivzdušných fregat TF-2000, do jejichž výbavy mají kromě raket spadat též energetické zbraně. V provozu je více než čtyřicet hlídkových a raketových člunů, jež byly vesměs navržené v Německu a nesou střely Harpoon a Penguin, dvě desítky minolovek a čtyři desítky vyloďovacích plavidel. Podmořská flotila sestává ze čtrnácti ponorek trojice tříd, které představují deriváty mimořádně úspěšného německého Typu 209. Dvě čtveřice novějších lodí tříd Preveze a Gür (Type 209T1/1400 a Type 209T2/1400) mohou vypouštět i střely Harpoon. V roce 2015 by však měla vstoupit do služby první ze šestice objednaných ponorek Typu 214, jež bude opatřena pohonem nezávislým na vzduchu. Do sestavy tureckého námořnictva náleží ještě námořní pěchota (3100 mužů) a námořní letectvo se sedmi letouny (zatím převažují staré CN-235, avšak postupně mají převládnout ATR-72) a 21 vrtulníky (AB-204, AB-212 a S-70B Seahawk) převážně pro hlídkové a protiponorkové mise. Námořnictvo dodává i část personálu pro polovojenskou Pobřežní stráž. Hlavní polovojenskou silou Turecka je však Národní garda, která podléhá ministerstvu vnitra; tvoří ji jedna divize a tři brigády, vyzbrojené mj. obrněnými vozidly BTR-60/80 a vrtulníky S-70A Black Hawk a Mi-17.

Rozporné prognózy
Závěrem je třeba zmínit kapacity Turecka v oboru zbraní hromadného ničení a jejich dopravy. V šedesátých letech Turci zvažovali možnost vývoje nukleární zbraně, projekt se ovšem nikdy nedostal za teoretické stádium. Není známo, že by Turecko někdy mělo projekt chemických či biologických zbraní. Na jeho teritoriu se však nachází devadesát amerických jaderných bomb, z nichž dvacet by v případě války bylo předáno tureckému letectvu; jeho letadla F-16 jsou pro shazování nukleárních pum přizpůsobena a piloti absolvovali příslušný výcvik. Poněkud méně známým faktem je, že Turecko vlastní balistické rakety krátkého dosahu, které jeho zbrojovka Roketsan vyvinula ve spolupráci s Čínou. Raketa J-600T Yildirim existuje ve dvou variantách s doletem 150 a 300 km, hmotnost hlavice činí 480 kg. Turecká armáda vlastní řádově desítky „systémů“ J-600T (zpravidla se uvádí 36), ale skutečný počet raket může dosahovat možná až dvou stovek. Začíná se navíc mluvit o možné spolupráci Turecka ve vývoji raket s Pákistánem a Íránem, což by znamenalo možnost získat zbraně středního či dlouhého doletu. Také to bývá důvodem varování těch, kdo označují Turecko za potenciální hrozbu pro Západ, pokud by tam skutečně uchvátili moc islámští fundamentalisté. Nejhorší scénáře tohoto druhu popisují úplný obrat Turecka proti Západu a vytvoření nějaké „nové Osmanské říše“. Oponenti tohoto názoru tvrdí, že Turecko prostě jen upevňuje svoje postavení regionální velmoci a provádí nezávislou zahraniční politiku, jež se sice nemusí vždy shodovat se zájmy Západu, rozhodně však není na místě ji označovat za „nebezpečnou“. Mocenský vzestup Turecka v každém případě potvrzuje dynamiku soudobého geopolitického uspořádání světa, v němž přibývají významní hráči, kteří usilují o větší politický, ekonomický a vojenský vliv.
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Ozbrojené síly Turecké republiky
Vojenské síly – aktivní služba
510 600
Vojenské síly – záložníci
378 700
Polovojenské síly – aktivní služba
102 200
Polovojenské síly – záložníci
50 000
Pozemní armáda
Aktivní služba
402 000
Záložníci
258 700
Tanky
4503
Další obrněná vozidla
4543
Dělostřelecké systémy
7450
Protivzdušné systémy
2747
Letouny a vrtulníky
663
Letectvo
Aktivní služba
60 000
Záložníci
65 000
Bojové letouny
426
Podpůrné letouny
346
Vrtulníky
20
Protivzdušné systémy
178
Námořnictvo
Aktivní služba
48 600
Záložníci
55 000
Ponorky
14
Velké hladinové bojové lodě
23
Pobřežní bojové lodě
43
Podpůrná plavidla
117
Letouny a vrtulníky
28
Polovojenské síly
Národní garda – aktivní služba
100 000
Národní garda – záložníci
50 000
Národní garda – obrněná vozidla
560
Národní garda – letouny a vrtulníky
58
Pobřežní stráž – aktivní služba
2200
Pobřežní stráž – plavidla
88
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