Turecko:
Staronová velmoc islámského světa?

Nemine snad den bez toho, že by média informovala o Turecku. Migrační krize, konflikt v Sýrii, kontroverzní kroky Erdoganova režimu, to všechno vede k pozornému sledování země, která po staletí dominovala muslimskému okruhu světa. A zdá se, že Turecko nyní systematicky usiluje o obnovení této své pozice.

Turecko bývá popisováno jako „země protikladů“. Nachází se současně v Evropě i Asii a jeho největší (nikoli hlavní) město Istanbul je pořád částečně i starou křesťanskou Konstantinopolí. Sultanát svého času patřil mezi nejsilnější mocnosti světa, ovšem postupně se stal „nemocným mužem na Bosporu“ a po první světové válce se změnil na sekulární republiku, z níž se potom stal důležitý spojenec Západu. Na začátku nového století ale Turecko vykročilo po nové cestě, po které ho vede islamistická strana AKP. Vrátí se Turecko na pozici vůdce islámského světa, nebo jeho vzestup zastaví některá z četných překážek?

Od Atatürka k islamistům z AKP
Nesmírně důležitá strategická poloha Turecka zákonitě přinášela tvrdé střety mezi domácími a zahraničními politickými silami, které bojovaly o kontrolu nad touto zemí. Na tomto místě ale není prostor na popisování celých staletí dějin Osmanské říše, takže se budeme věnovat pouze modernímu Turecku jakožto republice, která prakticky fungovala od roku 1920, ačkoli širšího uznání se jí dostalo až o tři roky později. Prezidentem se stal Mustafa Kemal Atatürk, jenž byl zajisté nejvýznamnější tureckou osobností 20. století a zemi od základu proměnil. Vtiskl jí její sekulární charakter, nemilosrdně vytlačil islám z veřejného prostoru a posunul armádu do role „strážce“ tohoto systému. Atatürk zemřel v roce 1938, ale jeho odkaz vytrval, což se projevilo nejen vstupem Turecka do NATO (1952), ale i opakovanými intervencemi vojáků do politiky. Většinou šlo o převraty, které odstranily od moci „nevhodné“ politiky a po nichž krátce vládli generálové. Došlo k tomu v letech 1960, 1971 a 1980, ovšem armáda si udržovala velký vliv i po konci studené války, neboť byla vlastně jedinou silou, která mohla zastavit jakékoliv snahy o „de-sekularizaci“. Situace se tak začala měnit až v roce 2002, kdy ve volbách vyhrála Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP), pod jejíž vládou se země postupně islamizuje a armáda ztratila téměř všechnu politickou moc. K tomuto vývoji paradoxně velmi přispěla EU svým tlakem na demokratizaci země, aniž by si uvědomila, že „skutečná“ demokracie prospěje jen islamistům. Jinou kuriozitou ve vztazích Turecka s Unií je otázka Kypru, kam turecká armáda v roce 1974 provedla invazi a kde fakticky existuje tzv. Severokyperská turecká republika. Výsledkem tak je absurdní situace, kdy Turecko okupuje část členské země EU. Ačkoliv se v minulosti hodně mluvilo o vstupu země do Unie, v současnosti to zjevně není na pořadu dne a experti soudí, že o to už ve skutečnosti nestojí ani sami Turci, resp. AKP. A je nepochybné, že referenda v Unii by skončila naprosto jasným odmítnutím vstupu Turecka.

Velký vojenský rozmach Turecka
Přesuneme-li se do ryze vojenské oblasti, pak je zejména třeba konstatovat, že Turecko má po USA druhou nejpočetnější armádu v NATO. Země dlouho fungovala coby jakési „odkladiště“ pro starší západní techniku, což se ale postupně mění, protože Turecko se snaží kupovat jen ty nejmodernější zahraniční zbraně a cílevědomě buduje vlastní zbrojní průmysl. Ten už získává i úspěchy na světovém trhu, zejména se svými obrněnými vozidly. Turci obecně kupují nejvíc techniky z USA, Velké Británie, Německa a Itálie. Dlouho patřili také k hlavním odběratelům od Izraele, jenže vztahy s židovským státem se výrazně zhoršily úměrně tomu, jak pod vládou začala původní „národní“ identitu vytlačovat ta islámská a jak Turecko navazovalo partnerství s arabskými zeměmi a palestinskou organizací Hamás. Významným dodavatelem je také Jižní Korea, se kterou pojí Turecko neobvykle úzké vztahy již od korejské války, kam Turci poslali kontingent cca 5500 vojáků. Značně se prohloubily i vztahy s Čínou a budovalo se partnerství s Ruskem, což však přerušily události v Sýrii, a tudíž na povrch opět vyplulo staré nepřátelství Turecka a Ruska, jejichž zájmy se dlouhodobě střetávají hlavně na Kavkaze. Turecko se proto ocitlo pod velkým tlakem, k čemuž přispělo i obnovení vnitřního konfliktu s menšinou Kurdů, proti kterým Ankara (bez ohledu na režim) vždy zasahovala hodně tvrdě. Ekonomika Turecka také není v ideální kondici, ale přesto se na zbrojení vynakládají značné prostředky a nákladné je pochopitelně též udržování početné armády, jež spoléhá na povinnou službu trvající patnáct měsíců. Zvláštností Turecka jsou i početné polovojenské síly, z nichž první je četnictvo, jež se vedle 195 450 členů může chlubit i obrněnými vozidly BTR-80 a Condor či vrtulníky S-70A a Bell různých typů. Druhou tvoří Pobřežní stráž, která provozuje 115 hlídkových lodí a několik letounů CN-235 MPA a vrtulníků Bell. Obě tyto síly standardně podléhají ministerstvu vnitra, ale v případě války by přešly do podřízenosti resortu obrany.

Přehled techniky pozemní armády
Základ manévrových sil turecké pozemní armády vytváří čtveřice divizí, a sice jedna obrněná, dvě mechanizované a jedna lehká pěší. Existuje rovněž sedm obrněných brigád, čtrnáct brigád mechanizované pěchoty, jedenáct brigád lehké pěchoty a pět brigád zvláštních jednotek. Coby podpůrné síly slouží hlavně dvě brigády dělostřelectva, šest dělostřeleckých pluků a dva pluky ženistů. Obrněné útvary vlastní celkem přes 2500 tanků, z toho 325 německých Leopard 2A4, bezmála čtyři stovky starších tanků Leopard 1A3 a 1A4 a skoro 1800 amerických M48 a M60 v řadě verzí (včetně kompletně modernizovaných M60T). O průzkum se starají vozidla Akrep a Cobra a podporu pěchoty zajišťuje cca 650 bojových vozidel AIFV, 830 transportérů AAPC a přes 2800 klasických M113. Turci také vlastní přes 300 obrněných automobilů Kirpi. Hlavní modernizační program v sektoru obrněných vozidel reprezentuje nový tank Altay, který se má dočkat plné bojeschopnosti roku 2018. Nejmodernější výzbroj dělostřelectva představují nové samohybné houfnice T-155 Firtina (derivát jihokorejského typu K9), kterých slouží okolo 265 kusů, kromě nichž se používá řada starších samohybných zbraní ráží 105, 155, 175 a 203 mm, většina zejména amerického původu. Totéž platí také o asi 760 tažených dělech, zatímco škála raketometů zahrnuje americké MLRS (včetně taktických raket ATACMS) a domácí komplety T-122 a T-300. Dělostřelci vlastní také přes 5800 minometů ráže 81, 107 a 120 mm, z nichž je přes 1440 samohybných. Pro ničení tanků se používají zejména americké rakety TOW, ale též ruské systémy Kornet a evropské rakety Cobra, Eryx a Milan a přes 3800 bezzákluzových děl. Protivzdušná obrana vojsk používá zejména rakety Stinger (včetně samohybných provedení) a kanony ráže 20, 35 a 40 mm. Armádní letectvo vlastní bitevní helikoptéry AH-1P/S/W Cobra, nové bitevníky T129 ATAK a mnoho dalších vrtulníků zejména z USA, mj. typy Hughes 300, S-70 Black Hawk či Bell 204, 205 a 206, dále evropské AS 532UL Cougar a ještě přes stovku cvičných a užitkových letounů od značek Cessna a Beech.

Jeden z největších uživatelů F-16
Vzdušné síly vlastní přes 360 nadzvukových bojových letadel, mezi nimiž je nejvíc zastoupen typ F-16; s více než dvěma stovkami kusů se Turecko řadí mezi jeho nejdůležitější uživatele a provozuje též stroje špičkových sérií Block 50+. Dále se používá přes padesát lehkých stíhačů F-5A/B Freedom Fighter a přibližně stejný počet letadel F-4E Phantom II, která byla Izraelem modernizována na verzi Phantom 2020 alias Terminator. Turecko pracuje na novém domácím typu bojového letounu TF-X, na němž se podílí značka BAE Systems, jež také nabízí Turkům letoun Eurofighter Typhoon. V provozu se nachází též trojice letounů včasné výstrahy na bázi konstrukce Boeing 737, pět průzkumných letadel King Air 350 a dva letouny pro elektronický boj na bázi typu CN-235. Poslední jmenovaný typ je s 46 kusy navíc nejpočetnějším letounem tureckého dopravního letectva. To už obdrželo první špičkové stroje Airbus A400M Atlas, jež mají dorazit v počtu deseti kusů, vedle toho provozuje i 19 taktických letounů C-130 Hercules různých verzí a 16 taktických letadel C-160 Transall. Lehké dopravní letouny zahrnují (kromě již zmíněných CN-235) také různé stroje značky Cessna a součástí dopravního letectva je také sedm tankovacích letounů KC-135R Stratotanker. Trénink pilotů zajišťuje 34 lehkých letounů SF-260D, 28 kusů typu T-41D Mescalero, 40 jihokorejských KT-1T a 70 proudových letounů T-38A/M Talon. Součástí vzdušných sil jsou i útvary helikoptér, jejichž výbava zahrnuje typy AS 532UL Cougar a Bell 205, jež slouží jako dopravní a záchranné. Turecké letectvo používá průzkumné bezpilotní letouny izraelské výroby Heron a Gnat-750 (celkově 27 kusů) a stará se o protivzdušnou obranu státu, a sice zejména pomocí řízených střel Rapier, MIM-23 HAWK a MIM-14 Nike Hercules. Jejich náhradou má být nový raketový komplex dlouhého dosahu, ale projekt nazvaný T-LORAMIDS je dnes pozastaven, jelikož si Ankara původně vybrala čínský systém FD-2000, což pochopitelně vzbudilo nelibost NATO.

Stavba nových domácích plavidel
Podmořskou flotilu Turecka nyní tvoří třináct dieselelektrických ponorek, a sice třídy Atilay a Preveze, což jsou deriváty německých plavidel Typ 209/1200 a Typ 209/1400; druhá z nich je schopna odpalovat také řízené střely Harpoon. V budoucnu je má doplnit šest nových ponorek Typ 214. Rovněž základ hladinových sil nyní představují lodě německého původu, a sice čtyři fregaty třídy Barbaros a čtyři třídy Yavuz; v obou případech jde o deriváty konstrukce MEKO A200, vybavené raketami Harpoon a Aspide a kanony ráže 127 mm. Turci také provozují osm fregat třídy Gaziantep, jak se označují plavidla americké třídy Oliver Hazard Perry, která mají střely Harpoon a Standard SM-1MR a 76mm děla. Posledně jmenované zastaralé lodě by však měly postupně nahradit výsledky domácího programu hladinových lodí MILGEM, z něhož by měly vzejít čtyři fregaty třídy TF-100 a osm velkých korvet třídy Ada, z nichž dvě již loďstvo přijalo do služby. Třída Ada nese střely Harpoon a RIM-116 RAM, pro třídu TF-100 se počítá rovněž se střelami ESSM. Kromě toho se plánuje i stavba čtyř velkých protiletadlových fregat TF-2000 vyzbrojených raketami Standard SM-2 a ESSM a pravděpodobně také novou střelou SOM s plochou dráhou letu, na níž pracuje značka Roketsan. V současnosti Turecko používá i šest korvet Burak s protilodními střelami MM38 Exocet a devatenáct hlídkových člunů tří tříd (všechny se střelami Harpoon), kromě nich slouží ještě přes dvě desítky malých člunů, z nichž některé nesou rakety Penguin. Pro pobřežní operace slouží rovněž 27 minolovek a minonosek, dále se s tureckou vlajkou plaví čtyři velké výsadkové lodě, asi třicet výsadkových člunů a víc než šedesát pomocných plavidel. Součástí námořnictva je i námořní pěchota o síle okolo 3100 mužů a námořní letectvo, jež vlastní dvanáct hlídkových letounů CN-235M-100, ATR-72-600 a TB-20 a 29 vrtulníků AB-212 ASW a S-70B Seahawk.

Nemalé ambice i nemalé překážky
Jeden z mnoha dokladů tureckých ambicí reprezentuje stavba veliké obojživelné a vrtulníkové výsadkové lodě TCG Anadolu, jež by měla vstoupit do služby v roce 2021. Půjde v podstatě o derivát španělského plavidla Juan Carlos I, takže se bude prakticky nacházet spíše někde mezi výsadkovou lodí a letadlovým nosičem, jenže v každém případě již půjde o plavidlo způsobilé pro „projekci síly“. Turecko se intenzivně snaží budovat kapacity pro expediční operace, které by dále posílily jeho pozice na mezinárodní scéně; v současnosti má hlavně přes 40 000 mužů na Kypru, kdežto v rámci mezinárodních operací působí především v Afghánistánu, Kosovu a Bosně. Je tak zřejmé, že se Ankara nadále zaměřuje prakticky výlučně na muslimský svět, kde však má Turecko dost kontroverzní pověst. Na jednu stranu je příkladem muslimské země, jež prodělává velký mocenský vzestup a kde se islamisté prosadili „demokraticky“, jenže zároveň s tím, jak sílí pozice Turecka, se objevují i vzpomínky na problematické historické zkušenosti, které má s nadvládou Osmanů řada národů. Nemálo expertů sice tvrdí, že Turecko má nejlepší pozici pro to, aby se (znovu) stalo mocností č. 1 v islámském světě, ale je evidentní, že mocné arabské státy typu Saúdské Arábie či Egypta takové vize příliš netěší. Kromě toho se zvyšuje i úroveň rivality s Íránem. Regionální napětí se dnes nejvíce odráží v občanské válce v Sýrii, do níž se Turecko mimořádně silně, třebaže většinou nepřímo zapojuje. Ankara už vsadila na pád Asadova režimu, resp. na podporu islamistické opozice opravdu hodně, avšak zatím její snahy mnoho výsledků nepřinesly, jestliže tedy nepočítáme etablování Islámského státu. Kvůli tomu a kvůli postoji Turecka v migrační krizi se výrazně posilují i animozity vůči Ankaře v Evropě. Turecku pod vládou AKP zcela jistě nechybí ambice, ale jeho velká vize vedení „obrozeného“ islámského světa by mohla velmi náhle a tvrdě narazit.
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Raketové a jaderné ambice
Poměrně málo známým faktem je, že turecká armáda vlastní balistické rakety krátkého doletu, které byly vytvořeny s čínskou asistencí. Zbraň nazývaná J-600T Yildirim vychází z čínského typu B-611, přepraví hlavici o hmotnosti 480 kg a v současné době slouží ve dvou variantách, které mají označení Yildirim I a II a max. dolet 150, resp. 300 km. Pracuje se ale také na verzi Yildirim III s dosahem snad až 900 km a množí se spekulace, že Turecko již počítá s vývojem zbraní středního doletu, konkrétně raket s dosahem až 2500 km. Základní verze rakety byla do služby zavedena do služby v roce 2001, ovšem představení veřejnosti proběhlo až za šest let a systém Yildirim je pořád nejvíce utajovanou zbraní turecké armády, což samozřejmě poněkud znepokojuje i činitele NATO. K tomu přispívají i zprávy o vývoji střel s ještě větším doletem, které naznačují skutečně veliké mocenské ambice Turecka, resp. jeho snahu soupeřit s dalšími mocnostmi v regionu, jako je Írán, Izrael a Saúdská Arábie. Občas se vyskytují také spekulace o jaderných plánech Ankary. Dnes je Turecko součástí aliančního „nukleárního sdílení“, takže v případě války by mohlo mít přístup k americkým jaderným pumám na svém území, má však i základní kapacity pro samostatný jaderný zbrojní program. Mnozí odborníci soudí, že pokud bude mocenský vzestup země pokračovat, pak už je prostě jen otázka času, než Turecko dojde k závěru, že pro svou pozici chce vlastní „jadernou pojistku“.
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