Turkmenistán:
Geopolitické soupeření v přímém přenosu

Středoasijský Turkmenistán dlouho fungoval v izolaci a média o něm informovala většinou jen v souvislosti s některými výstřelky bývalého prezidenta Nijazova. V uplynulých deseti letech se však o Turkmenistánu informuje stále častěji. Stal se totiž důležitým zdrojem dodávek zemního plynu pro Čínu a díky tomu začal získávat finance na nákupy moderní vojenské techniky, která se v loňském roce ukázala na obrovské přehlídce.

Když v roce 2006 zemřel turkmenský prezident Nijazov, otočily se k malému středoasijskému státu zraky celého světa, zvláště pak hlavních velmocí. A úplně oprávněně, protože se již záhy začaly odehrávat opravdu výrazné posuny, které inicioval nový prezident Berdymuchamedov. Během deseti let u vlády změnil především zahraniční vztahy Turkmenistánu, jelikož na místo někdejší izolacionistické politiky přišlo aktivní hledání spojenců ve všech směrech. Klíčovým partnerem se stala Čína, jež nyní odebírá největší část turkmenského surovinového bohatství a snižuje tak svou závislost na importu po moři. Toto spojenectví potvrdila rovněž přehlídka, na které armáda Turkmenistánu předvedla řadu nových čínských i dalších zbraní, avšak současně se objevují stále silnější trhliny ve vztazích s Ruskem.

Jak vládl „Velký otec Turkmenů“
Obdobně jako další postsovětské středoasijské republiky má i Turkmenistán sice pozoruhodně dlouhou, ale tajemstvími opředenou historii. Jeho území tvořilo kdysi jeden z hlavních uzlů na tzv. Hedvábné stezce a jedno ze středisek rané islámské civilizace. Bojovaly o něj mongolské, turkické a indoevropské kmeny, až jej na konci 19. století dobylo carské Rusko. To roku 1879 zlomilo odpor tamních kmenů, čímž vyvrcholila „Velká hra“, tj. soupeření s Británií o Střední Asii. V roce 1917 se Turkmenistán stal součástí SSSR a roku 1924 byla ustavena Turkmenská sovětská socialistická republika, avšak její hranice byly naprosto umělým výtvorem partajních špiček. Turkmenistán vyhlásil nezávislost dne 27. října 1991, ale jeho faktické vedení se příliš nezměnilo, protože v čele zůstal Saparmurat Nijazov, předseda tamní komunistické strany, jež jen změnila jméno na Demokratickou stranu Turkmenistánu. Nikdy se nedokázala vytvořit ani relevantnější demokratická opozice, takže politické boje se odehrávaly většinou mezi několika mocenskými skupinami, z nichž hlavní byli „siloviki“ (tj. funkcionáři armády, policie, tajných služeb, prezidentské gardy a prokuratury) a „finančníci“ (čili osoby kontrolující těžbu a prodej surovin a peněžní toky). Nijazov se nikdy moc neopíral o kmenové a klanové struktury, avšak věřil poradcům z řad etnických Rusů a vládl jako takřka absolutní diktátor. Začal také budovat kult osobnosti, který nabíral až bizarních podob (mj. přejmenoval názvy měsíců a dnů v týdnu i vojenských hodností a oficiálně byl označován za potomka proroka Mohameda či Alexandra Velikého) a vytvořil jakousi státní ideologii, která byla sepsána v jeho knize zvané Ruhnama a spojovala prvky islámu, sovětského etatismu a romantického nacionalismu. Turkmenistán měl stále více vlastností totalitního režimu, pořád se však udržoval díky podpoře Ruska a toleranci Západu, protože Nijazov pohotově podpořil i americké tažení proti terorismu (což mu zároveň umožnilo další zásahy proti opozici, kterou okamžitě označil za islamistickou). Když Nijazov, který získal přízvisko „Türkmenbašy Beýik“ („Velký otec Turkmenů“), dne 21. prosince 2006 nečekaně zemřel, země i celý region se ocitly v nejistotě.

Podceněný prezident a jeho plány
Novým prezidentem se stal dosavadní vicepremiér Gurganbuly Berdymuchamedov, na pohled nevýrazný byrokrat. Do funkce byl nejspíše dosazen jako dočasný kompromis obou klíčových mocenských skupin, které evidentně očekávaly, že půjde o snadno ovladatelnou figurku, jenže Berdymuchamedov je zanedlouho přesvědčil o opaku. V několika vlnách čistek se zbavil řady osob z Nijazovovy éry a do klíčových pozic dosadil svoje věrné z oblasti Gökdepe, byť hlavní ruští poradci (zatím) zůstávají. Zahájil také „demontáž“ Nijazovova kultu a zrušil většinu jeho excesů, avšak ideologii z Ruhnamy ponechal a následně si začal budovat vlastní kult, přestože rozhodně ne tak silný jako jeho předchůdce. Berdymuchamedov si vytvořil prostě „jen“ image silného vůdce a reformátora bez „mystického“ rozměru, jenž byl typický pro Nijazova. Hodně energicky se pustil do změn v zahraniční politice, jelikož se rozhodl zrealizovat to, o čem jeho předchůdce jen mluvil, a to udělat z Turkmenistánu surovinovou velmoc. Pod Nijazovem totiž země fungovala v izolaci a téměř celý vývoz ropy a zemního plynu závisel na Moskvě, kdežto Berdymuchamedov zahájil „politiku všech azimutů“, v níž se zaměřil hlavně na Čínu. To bylo potvrzeno v roce 2009, kdy zahájil činnost obrovský plynovod, který propojuje Turkmenistán, Uzbekistán a Kazachstán s Čínou. Více než třetina čínské spotřeby zemního plynu tak pochází z turkmenských polí a Peking se stal i hlavním zdrojem investic a půjček. Přestože dnešní stav Turkmenistánu má pořád značně daleko ke „středoasijskému Kuvajtu“, o kterém snil Nijazov, nedá se popřít, že za Berdymuchamedova prodělává země skutečný rozvoj. Dalším krokem by se mělo stát napojení na plánovaný Trans-kaspický plynovod, skrze který by turkmenský plyn směřoval přes Ázerbájdžán, Gruzii a Turecko dále na západ, uskutečnění tohoto projektu však zatím naráží na řadu technických i politických překážek.

Nakupování zbraní z celého světa
Nástup a konsolidace moci nového prezidenta znamenaly velké změny také pro armádu, která do té doby vyhlížela spíše jako propagandistická rekvizita. Po ozbrojených silách SSSR zůstal rozsáhlý arzenál techniky, jenže během Nijazovovy vlády se prakticky nic nemodernizovalo a nekupovalo, a tak v roce 2006 armáda působila jako „sovětský skanzen“. Také o kvalitě jejího personálu si jen málokdo dělal jakékoliv iluze a obecně panovalo přesvědčení, že vojáci umějí (s trochou nadsázky) leda pochodovat na přehlídkách a citovat z Ruhnamy. Ostatně také proto se ironicky podotýkalo, že Turkmenistán vyhlásil neutralitu (kterou v roce 1995 vůbec poprvé v dějinách schválilo Valné shromáždění OSN) hlavně kvůli tomu, že to je asi jediná věc, která mu může zajistit obranu proti napadení. Prezident Berdymuchamedov ale tento přístup změnil a díky jeho energické zahraniční politice a ziskům z exportu surovin začaly do Turkmenistánu přicházet moderní zbraně, a to zdaleka nejen ruské. Objevila se řada nových typů z Běloruska, Ukrajiny, Izraele, Turecka, Jihoafrické republiky, zemí EU a především z Číny, což prokázala spektakulární přehlídka, která se v Ašchabadu uskutečnila 27. října 2016, tedy na výročí 25 let nezávislosti. Odborníci tam s velikým zájmem a překvapením sledovali nové čínské a západní zbraně, ale jejich první záběry nabízelo už jarní cvičení Watan („Vlast“), na němž se projevil i jakýsi posun v kvalitě personálu. Ozbrojené síly se doplňují na bázi povinné služby, která trvá 24 měsíců, a dosud sázejí na zastaralý sovětský model vojenských okruhů a divizí, přestože se zdá, že by se mělo výhledově přecházet na brigádní strukturu. V zemi dnes panuje (na poměry regionu) klid, o to větší jsou však obavy z „přelití“ konfliktů z okolních států, na prvním místě pochopitelně z Afghánistánu. Základní úkol ozbrojených sil Turkmenistánu tudíž reprezentuje důsledná ochrana hranic a území proti všem typům hrozeb.

Moderní obrněnce a raketomety
Pozemní síly mají tři mechanizované divize (z nich jednu výcvikovou), navíc čtyři samostatné mechanizované brigády, samostatnou obrněnou brigádu a několik dělostřeleckých, raketových a protiletadlových brigád a pluků. Drtivou většinu tanků tvoří „dědictví“ po Sovětském svazu, a to v podobě cca 650 vozidel T-72, ačkoli menší část prošla na Ukrajině modernizací na verzi T-72UMG. Z Ruska bylo objednáno deset T-90S, z nichž zatím dorazily čtyři. V tomtéž počtu slouží také moderní vozidla BMP-3, a tudíž naprostou většinu vozidel pro přepravu a podporu pěchoty představují zastaralé obrněnce BMP-1, BMP-2, BMD-1, BTR-60, BTR-70 a BTR-80. Dále přibylo osm nových BTR-80A a celkem osm vozidel BMP-1 a BTR-80 bylo na Ukrajině modernizováno na verze BMP-1M se zbraňovými moduly Škval a BTR-80M s moduly Grom. Z dalších obrněnců je provozováno asi 200 starých BRDM-2, ale Turkmenistán si pořídil také špičková izraelská vozidla Combat Guard, běloruské obrněnce Bars nebo obrněné automobily Nimr ze Spojených arabských emirátů. Na některých z nich se nalézají běloruské protitankové rakety Šeršeň a z Běloruska pocházejí i samohybné protitankové komplety Karakal s raketami Skif. Jinak Turkmenistán vlastní i mnoho starých sovětských systémů Maljutka, Šturm, Fagot, Konkurs a Metis. Z éry SSSR pochází také hlavňové dělostřelectvo, které reprezentují vesměs tažené a samohybné houfnice a kanony ráží 122, 130 a 152 mm, jmenovitě D-20, D-30, M-46, 2A36 Giacint-B, 2A65 Msta-B, 2S1 Gvozdika či 2S3 Akacija. Naopak výrazně se zdokonalila výbava raketových útvarů, jež užívají nejen sovětské raketomety BM-21 Grad, ale i běloruské BM-21A BelGrad, československé RM-70, dále BM-27 Uragan ráže 220 mm a BM-30 Smerč ráže 300 mm (posledně zmíněný má desetikolový podvozek Tatra). K dispozici je také značný počet minometů ráže 82 a 120 mm (včetně samohybných 2S9 Nona-S) či protitankové kanony ráže 100 mm. Protivzdušná obrana vojsk vlastní nejen přenosné či mobilní sovětské komplexy Strela-2, Strela-10, Osa a Kub, ale též francouzské střely Mistral a čínské samohybné systémy FM-90. Dále slouží kanonové komplety ZSU-23-4 a S-60 a údajně i šestnáct balistických střel R-17 (Scud-B), byť o jejich funkčnosti lze dosti pochybovat.

Čínská technika pro vzdušné síly
Čína dodala Turkmenistánu též terénní vozidla DongFeng EQ2050, komunikační systémy pro družicové a troposférické spojení (ve druhém případě se jedná o prostředky TS-504) a několik typů bezpilotních letadel. Na loňské přehlídce se objevily bezpilotní útočné stroje WJ-600A/D s raketami CM-502KG a letouny CH-3A s raketami AR-1, vedle toho také čínské cvičné terče S-300, staré sovětské terče La-17 a italské bezpilotní průzkumné stroje Selex Falco. Pokud jde o pilotované letouny, po sovětských vzdušných silách Turkmenistán zdědil přes 300 bojových letounů a vrtulníků. Z toho více než polovinu tvořily MiG-23 a bylo mezi nimi rovněž několik rychlých MiG-25, ale nedostatek financí a náhradních dílů vedl k drastické redukci. Dnes tedy turkmenské reaktivní bojové letectvo tvoří dvě stíhací letky s celkem 24 stroji MiG-29 a jedna letka s tuctem bitevníků Su-25. Kromě základní podoby Su-25K by se mezi nimi mělo nalézat i celkem sedm modernizovaných Su-25U a Su-25MK, které v Gruzii absolvovaly omlazení za využití izraelské elektroniky. Dále letectvo používá dva cvičné L-39 Albatros, jeden přepravní An-26 a dva ex-ukrajinské An-74TK-200S. Vrtulníkové útvary vlastní deset bitevních Mi-24P a osm víceúčelových Mi-8 a Mi-17 a před několika lety byly zakoupeny i čtyři italské AW139 (pátý kus slouží pro prezidenta a další VIP). Součást turkmenských vzdušných sil tvoří rovněž protivzdušná obrana státu, jež provozuje staré sovětské komplety S-75 Volchov, S-125 Pečora (část z nich byla v Bělorusku zmodernizována na mobilní varianty Pečora-2M a Pečora-2BM) a S-200V Vega, ale nedávno se do výzbroje dostaly též čínské komplexy středního a dlouhého dosahu KS-1C (HQ-12) a FD-2000 (HQ-9). Z Číny pocházejí i nové přehledové radiolokátory YLC-2V a YLC-18, kdežto z Ukrajiny byly (výměnou za dodávky zemního plynu) zakoupeny radiotechnické pasivní sledovací systémy Kolčuga-M.

Loďstvo a další ozbrojené resorty
Třetí složku ozbrojených sil Turkmenistánu tvoří námořnictvo, jež operuje v Kaspickém moři. Také jeho výbavu donedávna tvořila vesměs plavidla z výzbroje sovětské Kaspické flotily, ale za prezidenta Berdymuchamedova se dostavily veliké změny. Nejvýkonnější plavidla tak dnes tvoří dva ruské raketové čluny Projekt 12418 Molnija, které nesou jména Edermen a Gayratly. Výzbroj každého tvoří šestnáct protilodních střel 3M24 Uran-E, k tomu i protiletadlové rakety Strela-2 a kanon kalibru 76 mm. Turecko dodalo Turkmenistánu čtyři moderní hlídkové čluny třídy Arkadog vybavené kanony ráže 40 a 25 mm, ale počítá se ještě s nejméně čtyřmi dalšími kusy, které už se budou sestavovat přímo v Turkmenistánu a ponesou i protilodní řízené střely Otomat Mk 2 (a)nebo Marte Mk 2/N a kromě toho protiletadlové řízené rakety Mistral. Střely Marte Mk 2/N a Mistral patří i do výbavy šestice rychlých raketových člunů Dearsan, jež také pocházejí z Turecka. Rusko dodalo dva moderní hlídkové čluny Projekt 12200 Sobol, zatímco od Ukrajiny bylo koupeno pět starých člunů Projekt 1400 Grif. Soupis zakončuje ex-americký hlídkový kutr Point Jackson, který slouží s novým jménem Merjin. Zvláštností Turkmenistánu je fakt, že námořnictvo formálně podléhá velení Státní pohraniční služby, která dosti nezvykle spadá do resortu obrany. Má také vlastní pozemní a vzdušné síly, jež provozují např. rakouská obrněná vozidla Achleitner PMV Survivor II, turecké obrněnce BMS Kirpi a nákladní vozidla IVECO s kanony ZU-23. Silné jsou i útvary jízdy, jelikož v horách stále existují místa, kam se koně prostě hodí více než vozidla. U pohraničníků létají i pozorovací letouny Diamond DA42, vrtulníky AW109 a izraelská bezpilotní letadla Orbiter-2. Samostatnou ozbrojenou složku pak tvoří útvary turkmenského ministerstva vnitra, jež vlastní obrněnce PMV Survivor II a Otokar Ural a helikoptéry EC 145 a S-76. Své polovojenské jednotky má též Úřad vnitřní bezpečnosti (vlastně nástupce tajné služby KGB) či ministerstvo civilní obrany. Ve službách těchto resortů létají mj. vrtulníky EC 365 Dauphin a AS 332 Super Puma.

Hraní na velmocenské šachovnici
Modernizaci turkmenských ozbrojených sil dokazuje i fakt, že pozici základní služební zbraně opustily klasické pušky systému Kalašnikov, na jejichž místo nastoupily italské pušky Beretta ARX160. Výzbroj pěšáků obohatily i např. útočné pušky Micro Tavor z Izraele a granátomety a odstřelovačské pušky z Jihoafrické republiky, zatímco na obrněncích bývají vidět i americké kulomety Browning M2HB a pro komunikaci pozemních sil slouží vysílačky německé značky Rohde & Schwarz (je skutečně pozoruhodné, že název této firmy byl výslovně uveden také na loňské přehlídce). Mimořádně pestrý je i vozový park, jelikož kromě již zmíněných vozidel se v Turkmenistánu používají rovněž automobily značek MAZ, Land Rover, Toyota, Ford, GMC nebo MAN. Taková pestrost výzbroje pochopitelně nutně vzbuzuje debaty ohledně logistiky a kvality výcviku, protože je sporné, nakolik turkmenští vojáci skutečně dovedou tak rozsáhlý a vyspělý arzenál obsluhovat a udržovat. Nabízí se jistá paralela s bohatými arabskými zeměmi, jež si spíše z prestižních důvodů pořizují někdy hodně drahé zbraně, které dokážou v praxi jen těžko využívat. V tom se zjevně odráží velké ambice prezidenta Berdymuchamedova, který se (na rozdíl od Nijazova) rozhodl výrazně posílit nezávislost Turkmenistánu na Moskvě a dostat jej do pozice jakési regionální velmoci, k čemuž zajisté hodlá využít (mj.) partnerství s Čínou, turkickými státy a výhledově možná i dalšími aktéry (kromě zemí EU se začíná hodně hovořit o zájmech Japonska). Nelze samozřejmě očekávat, že to Rusko bude nečinně sledovat, a proto asi není překvapivé, že Moskva již vyjádřila nespokojenost s cestou, po které se Turkmenistán vydal. Oficiálně se spory týkají zejména obchodu s plynem či bezpečnostní situace, ale zdá se, že Moskva prostě nelibě nese samotný fakt, že pozbývá dřívější rozhodující vliv v Ašchabadu, kde naopak posiluje Peking a Ankara. Geopolitické soupeření ve Střední Asii tak díky velkým ambicím turkmenského prezidenta nabralo novou dynamiku, která se může výhledově odrážet i ve vztazích velmocí, které v tomto regionu bojují o vliv.
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Ozbrojené síly Turkmenistánu
Celkem v aktivní službě
36 500
Pozemní síly
Aktivní služba
33 000
Hlavní bojové tanky
650
Průzkumná vozidla
200
Bojová vozidla pěchoty
1100
Obrněné transportéry
870
Dělostřelecké systémy
765
Protivzdušné systémy
120
Balistické rakety
16
Vzdušné síly
Aktivní služba
3000
Bojové letouny
36
Ostatní letouny
5
Bitevní vrtulníky
10
Ostatní vrtulníky
12
Protivzdušné systémy
(?)
Námořní síly
Aktivní služba
500
Raketové čluny
8
Ostatní plavidla
12

Publikace: ATM 2/2017

