Turecký pokus o převrat:
Tanky v ulicích a letecké souboje nad městy

Pokus o vojenský převrat, ke kterému došlo v Turecku v noci z 15. na 16. července 2016, bude jistě patřit mezi nejvýznamnější události tohoto roku. Pořád se vášnivě diskutuje o tom, kdo za ním ve skutečnosti stál, avšak nepochybné je, že reakce režimu na tento neúspěšný pokus bude mít obrovské důsledky pro Turecko a možná celý svět.

Když se vyskytly první nejasné zprávy, že v Turecku asi probíhá jakýsi pokus o vojenský puč, reakce expertů byly smíšené. Přestože bylo známo, že v armádě existuje frakce, která je velmi nespokojena s probíhající islamizací země, na stranu druhou se soudilo, že je už příliš slabá na to, aby mohla efektivně intervenovat do politiky. Nesporným faktem je, že do událostí, k nimž došlo, se zapojila jen malá část ozbrojených sil (zatímco do dřívějších prakticky celá armáda), avšak již následujícího dne, kdy byl pokus potlačen jednotkami loajálními k režimu, se začaly množit spekulace o tom, kdo za tím vším skutečně stál.

Dramatické dění v Ankaře a Istanbulu
15. července 2016 někdy po desáté večer dorazily poněkud zmatené informace, že se v ulicích tureckých měst objevuje větší počet vojáků a obrněných vozidel. Záhy byla ohlášena i střelba, kdežto nad městy bylo slyšet zvuk motorů stíhaček F-16 a vrtulníků. Představitelé režimu pak potvrdili, že stát opravdu čelí pokusu o vojenský převrat, a svou existenci oznámila „Rada pro mír doma“. Tato skupina důstojníků avizovala, že přebírá výkonnou moc v Turecku, kde chce obnovit předchozí stav demokracie, bezpečnosti a lidských práv, který byl vládou strany AKP rozvrácen, a hovořila i o nové ústavě a vypsání nových voleb. Už samotný název skupiny nesl v sobě evidentní odkaz na sekulární tradice armády, jelikož mezi nejznámější výroky Mustafy Kemala Atatürka patřilo vyhlášení cílů: „Mír doma, mír ve světě“. Vojáci dále napadli palbou či obsadili některé klíčové body ve městech, mj. budovu parlamentu, prezidentský palác, sídlo generálního štábu, sídlo zpravodajské služby nebo velení policie. Zajali také několik politiků i vysokých důstojníků, kteří se odmítli připojit. Mezi jejich hlavní cíle samozřejmě náležel sám prezident Recep Tayyip Erdogan, který v té době trávil dovolenou v letovisku Marmaris. Tam směřovala operace speciálních jednotek, které údajně svůj cíl minuly o pouhých 15 minut. Byl učiněn i pokus sestřelit Erdoganovo letadlo, který ovšem neuspěl. Prezident někdy kolem třetí hodiny ráno přistál na Atatürkově letišti v Istanbulu, které měli pod kontrolou vojáci, policisté a civilisté loajální režimu. To byl zřejmě klíčový moment, protože Erdogan mohl ukázat, že je pořád v čele země. Vyzval proto své příznivce, aby (navzdory zákazu vycházení) vyšli do ulic a vzdorovali pučistům. Situace se začala obracet a v sobotu ráno již bylo evidentní, že pokus o puč neuspěl a Turecko stále ovládá islamistický režim. Tomu pak vyjádřila podporu i naprostá většina států světa, a to včetně členů NATO a Ruské federace.

Operace ve vzduchu, na zemi i na moři
V čele oné „Rady pro mír doma“ údajně stál plukovník Muharrem Köse a v událostech údajně sehrál důležitou roli generál Akin Öztürk, někdejší velitel letectva, a generál Bekir Ercan Van, velitel alianční základny Incirlik. Vysvětlovalo by to fakt, že pučisté měli od počátku podporu ze vzduchu. Uvádí se, že na straně pučistů operovalo nejméně šest letounů F-16C, jež vzlétaly ze základny Akinci a útočily na vládní cíle v Ankaře. Nad městem proběhly i letecké souboje, ve kterých se utkaly stíhačky obou stran, avšak žádná nebyla zničena. „Režimní“ letouny F-16 ale sestřelily dva vrtulníky, které podporovaly střelbou vojáky účastnící se převratu, a to jeden bitevník AH-1W SuperCobra a jeden víceúčelový S-70A Black Hawk. Dva stroje F-16, jež se angažovaly na straně pučistů, se pokusily sestřelit letadlo Gulfstream IV se značkou TC-ATA, na jehož palubě se nalézal prezident Erdogan, ovšem neuspěly; podle některých zdrojů to bylo kvůli tomu, že se Erdoganův pilot hlásil jako pravidelný let mířící do Istanbulu, zatímco podle jiných stíhačkám došlo palivo. Kromě bojových letounů se do pokusu o převrat zapojily stroje dopravní, a to údajně osm C-160 Transall a A400M, které transportovaly zbraně pro pučisty, a také nejméně čtyři tankery KC-135R, jež startovaly ze základny Incirlik. Pokud jde o techniku pozemních sil, do ulic Ankary a Istanbulu vyrazily hlavně tanky Leopard 1A3 a Leopard 2A4, bojová vozidla pěchoty AIFV a ACV-15 a transportéry M113, kromě nichž byly spatřeny také obrněné automobily, mj. Otokar ZPT a Nurol Ejder 4×4. Trvají ale nejasnosti ohledně rozsahu zapojení námořnictva, neboť první zprávy hovořily o tom, že se na stranu pučistů přidalo snad až čtrnáct válečných lodí. Posléze se mluvilo jen o třech a oficiální zprávy dnes připouštějí, že pučisté jen na několik hodin získali kontrolu nad jedním tureckým válečným plavidlem, a sice nad fregatou Yavuz na základně Golcuk poblíž Istanbulu.

Spekulování o původcích a následcích
Jakousi symbolickou tečku za pokusem o převrat představovala akce osmi důstojníků, kteří za pomoci vrtulníku UH-60 uprchli do Řecka, kde požádali o politický azyl. V době, kdy Ankara začala požadovat jejich vydání, už se ale objevily také první pochybnosti o tom, kdo za celým pokusem vůbec stál. Nejprve se předpokládalo, že šlo o „kemalisty“, tzn. přívržence sekulární a nacionalistické podoby Turecka, kdežto podle tvrzení režimu je viníkem umírněný islámský duchovní Fethullah Gülen. Ten však pokus o puč odsoudil a Ankara dosud nepředložila žádný důkaz, který by o jeho vině vypovídal; ostatně i obvyklé tvrzení o jeho „umírněnosti“ je nutno brát s rezervou, protože Gülen byl řadu let Erdoganovým spojencem a podílel se na islamizaci Turecka. Jako vždy se objevuje i názor, že akci naplánovaly USA, avšak nepochybné je pouze to, že Pentagon udržoval styky s řadou sekulárně smýšlejících tureckých důstojníků, kteří byli následně zatčeni či propuštěni. Obrovský rozsah a rychlost těchto čistek, jež se (vedle vojáků) dotknuly také např. tisíců soudců a učitelů, ale ukazuje spíš jiným směrem. Samozřejmě nelze nikdy zcela vyloučit jakési zapojení (či povědomí) zahraničních zpravodajských služeb, avšak primární původ leží takřka určitě v samotném Turecku. Tvrzení, že celý pokus byl jen určitým „divadlem“, jež režim využil ve prospěch dramatického posílení moci, může být přehnané, ale zdá se pravděpodobné, že o celé akci s velikým předstihem věděl. Rozsáhlé čistky, jež posléze tureckou armádu zasáhly, by mohly výrazně oslabit její bojeschopnost (do počátku srpna bylo zatčeno 6823 důstojníků včetně 124 generálů a admirálů), což ve státech NATO zákonitě budí obavy. Přinejmenším stejným zdrojem znepokojení by však měly být politické změny, jelikož Erdoganův režim zjevně hodlá tuto příležitost využít pro získání totální kontroly nad armádou a pro její plné podřízení svým velkým mocenským ambicím.
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Faktor základny Incirlik
Navzdory všem turbulencím je Turecko nadále považováno za důležitého člena NATO, avšak čerstvé události znamenaly další argumenty pro ty, kdo se o členství Ankary vyjadřují se stále větším znepokojením. Turecko má druhou nejpočetnější armádu v Alianci a pochopitelně také strategicky vysoce významnou pozici, protože právě z turecké základny Incirlik probíhá velká část amerických leteckých operací na Středním Východě. Vedle toho je právě tam uskladněno cca 40 nukleárních bomb B61, které tvoří součást systému „nuclear sharing“, což znamená, že v případě války by byly předány tureckému letectvu. V době převratu byla základna odpojena od dodávky elektrického proudu (zřejmě kvůli snaze blokovat vzlety tankerů KC-135R, jež se angažovaly v pokusu o puč), letecké operace USA se zastavily a znovu byly zahájeny až za 24 hodin. Pentagon nedlouho po pokusu připustil, že během oněch kritických hodin rozběhl plán, jenž zahrnoval posílení bezpečnostních opatření okolo „speciálních zbraní“ (takto se formálně označují ony bomby B61) a evakuaci části amerického personálu. Také nepokoje, které kolem základny vypukly na konci července, naznačují, že i navzdory oficiálním prohlášením politiků jsou skutečné vztahy Ankary a Washingtonu napjaté.
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