Ukrajina: Budoucí člen NATO?

Loňské prezidentské volby na Ukrajině dostaly tuto zemi do středu pozornosti celého světa. Vítězem a novým prezidentem se stal prozápadní reformátor Viktor Juščenko, který slíbil, že přivede Ukrajinu do Evropské unie a NATO. Než se však Ukrajina do těchto organizací začlení, bude muset překonat řadu problémů.

Ukrajinské prezidentské volby patřily k nejvíce sledovaným událostem loňského roku. Podle očekávání se změnily v souboj dvou silných osobností: proruského premiéra Viktora Janukovyče a předáka opozičních stran, spíše prozápadního Viktora Juščenka. Druhé kolo sice vyhrál Janukovyč, ale mohutné protesty příznivců opozice i mezinárodního společenství si vynutily opakování voleb, neboť se ukázalo, že vládní strana použila k dosažení vítězství nezákonné prostředky. V opakovaném druhém kole zvítězil Viktor Juščenko, který se stal v pořadí třetím prezidentem samostatné Ukrajiny.

Sevastopol, klíč k Černému moři
Ukrajina vyhlásila úplnou státní nezávislost 24. srpna 1991. Od začátku se stavěla proti Gorbačovově myšlence obnovení SSSR jako jednotného státního útvaru, jakéhosi „Svazu sovětských samostatných republik“, a plně podporovala Jelcinovu ideu volné konfederace suverénních zemí, která dostala jméno Společenství nezávislých států.
Ukrajina je však na Rusku stále ekonomicky závislá, zejména v dodávkách elektrické energie, ropy a zemního plynu. Ukrajinská ekonomika sice vykazuje vysoké tempo růstu, ale celkově zatím zaostává za Ruskem i západní Evropou. V této souvislosti lze uvést na pravou míru tvrzení některých médií, která podávala soupeření o prezidentské křeslo jako souboj „dobrého kapitalisty“ Juščenka se „zlými komunisty“ Janukovyčem a Kučmou. Ale právě prezident Kučma a premiér Janukovyč realizovali liberální tržní reformy, které ve svém důsledku vedly k ozdravení a nastartování růstu ukrajinského hospodářství.
Prezident Kučma byl terčem kritiky spíše za svůj poněkud autokratický styl vlády a nejasnou zahraniční politiku. Jeho politika však musela respektovat skutečnost, že Ukrajina stojí na pomezí Východu a Západu, takže musí udržovat korektní vztahy jak s Ruskem, tak s USA, NATO a Evropskou unií; za zmínku stojí, že v ústavě Ukrajiny je zakotvena neúčast ve vojenských aliancích. Nový prezident Juščenko bude zřejmě posilovat vztahy se Západem, zatímco vztahy s Ruskem poněkud ochladnou. Nějaký zásadní rozkol ale očekávat nelze, jelikož oba státy se zatím potřebují navzájem. Ze strany Ukrajiny jde o ekonomické aspekty, zatímco pro Rusko je Ukrajina důležitá kvůli kontrole nad Černým mořem. Podstatná část ruské Černomořské flotily totiž kotví v krymském přístavu Sevastopol, který má Rusko od Ukrajiny dlouhodobě pronajatý, a samotné město lze bez nadsázky označit za ruské. Bývalá sovětská Černomořská flotila byla předmětem vleklého sporu Ruska a Ukrajiny a její rozdělení vyřešila až smlouva z roku 1995.

Spolupráce s NATO
Ukrajina patří ke spojencům NATO, je členem programu Partnerství pro mír a pravidelně se účastní cvičení s NATO. S Polskem buduje společnou mírovou jednotku, např. v Iráku slouží 1700 ukrajinských vojáků jako brigáda polské divize (ukrajinský parlament však již schválil jejich stažení). NATO a EU často využívají ukrajinské letecké transportní kapacity, jmenovitě obří letouny Antonov An‑124 a An‑225. „S jejich pronájmem počítá NATO i EU pro strategickou přepravu sil, techniky i materiálu pro mírové či humanitární mise minimálně do roku 2010, než bude k dispozici evropský dopravní letoun A400M,“ říká Radek Khol z Ústavu mezinárodních vztahů.
Pokud však nová ukrajinská vláda skutečně bude usilovat o plné členství v NATO, bude muset ve vojenské oblasti vyřešit velké množství problémů. Civilní řízení a demokratická kontrola ozbrojených sil se zdají nedostatečné a kontrola exportu zbraní selhává. Roku 1992 Ukrajina údajně prodala Íránu protilodní střely Moskit a v roce 2000 prezident Kučma osobně povolil opravu libyjských letounů MiG‑25 a dodávku pasivního sledovacího systému Kolčuga (obdoba naší Tamary) do Iráku, i když k tomuto obchodu nakonec nedošlo.
Ukrajinské ozbrojené síly se také potýkají s velkým nedostatkem financí. Jejich rozpočet se pohybuje mezi 500 a 600 miliony dolarů (tj. 1,4 % HDP, resp. 4,3 % státního rozpočtu), uvádí se však, že pro bezproblémové fungování by byly třeba nejméně 2 miliardy dolarů. „Důsledkem toho je i špatné placení jednotek v mezinárodních misích,“ dodává Radek Khol. „Známé jsou incidenty z 90. let, kdy v misích OSN na Balkáně museli ukrajinští vojáci prosit vojáky západních zemí o jídlo či součástky. Ukrajinská vláda sice inkasovala příspěvky od OSN, ale svým jednotkám je již dále nepoukazovala.“

Ukrajina vlastní střely S‑300
Pro zapojení do NATO bude nepochybně klíčová reforma ukrajinských ozbrojených sil. Její koncept už byl vypracován, ale realizace zatím postupuje pomalu. Z celkového počtu přes 300 000 mužů tvoří profesionálové necelou třetinu a vojenská služba je dosud povinná. Do roku 2015 by měla být armáda plně profesionální a měla by mít poloviční velikost. Zastaralá technika bude vyřazena nebo modernizována. „Prvním nutným krokem je modernizace alespoň na úroveň minimální interoperability pro účast ve společných mírových operacích,“ soudí Radek Khol. Počítá se i s nákupem nových zbraní, pokud možno ukrajinské výroby.
Ukrajinská pozemní armáda má kolem 270 moderních tanků T‑80UD a T‑84 a bude modernizovat část 1100 tanků T‑72. Zbytek tvoří již zastaralé tanky T‑54/55, T‑62 a T‑64. Podobně i mezi bojovými vozidly pěchoty a obrněnými transportéry najdeme celou řadu kvalitních typů (BMP‑3, BMD‑2, BTR‑80), ale větší část opět tvoří modely již zastaralé. Obdobná situace panuje rovněž v dělostřelectvu a protitankových jednotkách.
Ukrajina se může pochlubit kvalitními protiletadlovými zbraněmi, z nichž část spadá pod armádu a část pod Vojska protivzdušné obrany (stejně tomu bylo v SSSR a stále je i v Rusku). Páteří těchto jednotek jsou vysoce účinné raketové komplety S‑300PT/PS/PMU a S‑300V (více o nich najdete v článku o protiraketové obraně v tomto čísle). Ukrajina má i hustou síť radiolokátorů a pasivních sledovacích systémů. Zmíněný PSS Kolčuga ukrajinské výroby je pokládán za nejvýkonnější z typů se třemi přijímači (kromě naší Tamary mezi ně patří např. ruská Vega), protože má největší dosah (800 km) a nejnižší spodní hranici sledovaného pásma frekvencí (130 MHz).
Zřejmě nejlepšími složkami ukrajinských sil jsou letecké útvary vojenského letectva a protivzdušné obrany, jejichž bojová letadla mají značný modernizační potenciál. Jedná se především o 60 stíhačů Su‑27 a přes 200 stíhačů MiG‑29, dále cca 60 bitevních Su‑25 a 70 taktických bombardérů Su‑24. Z hlediska mezinárodní spolupráce jsou nejzajímavější výše uvedené transportní letouny Antonov.

Strategické síly už neexistují
Ukrajinské námořnictvo naopak patří spíše ke slabší části ozbrojených sil. Vlastní pouze jednu zastaralou ponorku Cherson (Projekt 641K, kód NATO Foxtrot), jejíž stav je velmi špatný (loď je stěží schopná plavby, natož boje). Teoreticky největším plavidlem flotily je křižník Ukrajina (původně sovětský Admirál Lobov, Projekt 1164), který nese protilodní střely systému P‑500 Bazalt (SS‑N‑12 Sandbox) a protivzdušný komplex S‑300F (SA‑N‑6 Grumble). Loď však není dostavěná a ukrajinská vláda váhá, zda by nebylo lépe odprodat ji Rusku. Bojeschopné jsou tak pouze dvě fregaty Hejtman Sagajdačnyj a Sevastopol a cca 13 korvet a hlídkových a raketových člunů. Zmínku si zaslouží člun Kremenčuk (Projekt 1241.1RZ) se čtyřmi protilodními střelami Moskit.
Největší zájem ovšem paradoxně budí ta složka ukrajinských sil, která již neexistuje. Řeč je o strategických jednotkách s balistickými raketami a bombardéry (i když ty po formální stránce patřily letectvu). Na ukrajinském území bylo umístěno 130 sovětských balistických střel UR‑100N (SS‑19, dolet 9000 km, šest nukleárních hlavic) a 46 střel RT‑23 (SS‑24, dolet 10 000 km, deset nukleárních hlavic). Na základě smlouvy s Ruskem a USA byly všechny postupně staženy na území Ruské federace nebo zlikvidovány.
Ukrajina také převzala strategické bombardéry sovětského letectva Tu‑95MS (23 kusů), Tu‑22M (60 kusů) a nejmodernější Tu‑160 (19 kusů) a řízené střely Ch‑22 a Ch‑55 (popis letadel i střel najdete v ATM 03/2003 a 10/2003). Některé Tu‑95MS a Tu‑160 byly vráceny Rusku jako úhrada dluhu za dodávky ropy a zemního plynu a část zbylých strojů byla v tak špatném stavu, že byly sešrotovány. Asi třicet Tu‑22M a 225 raket Ch‑22 však bylo v celkem dobrém stavu a Ukrajina je po určitou dobu měla zařazené v regulérní službě u letectva. Na žádost (a za peníze) Spojených států ale nakonec přistoupila k jejich likvidaci a poslední ukrajinské Tu‑22M a Ch‑22 byly rozebrány v srpnu 2004.

Plán: WTO, NATO, EU
Ochota Ukrajiny zbavit se tak účinných zbraní, jakými Tu‑22M bezesporu jsou (lze připomenout spory, které doprovázejí zájem Indie o tato letadla – více v minulém ATM), je jen dalším důkazem jejího postupného příklonu k Západu. Účast v mezinárodních misích včetně kontroverzního Iráku a pravidelná cvičení s NATO ukazují, že Ukrajina se stále více zapojuje se do západních politických a bezpečnostních struktur. Nový prezident Juščenko se tedy rozhodl dát těmto vztahům kvalitativně novou úroveň. Ve svém inauguračním projevu řekl, že Ukrajina již neleží na periferii Evropy, nýbrž v jejím středu, a má tedy plné právo ucházet se o členství v EU a NATO.
Prvním praktickým krokem nové ukrajinské vlády bude žádost o členství ve Světové obchodní organizaci (WTO), která bude podána ještě letos. Nejpozději do čtyř let se počítá s žádostí o vstup do NATO, takže Ukrajina by mohla dosáhnout členství na začátku příštího desetiletí. Aby se tak ale stalo, musí začít energicky řešit všechny vyjmenované problémy. Její ozbrojené síly potřebují komplexní reformu a záruku spolehlivého financování. Je ovšem třeba dodat, že mezi potenciálními uchazeči o členství v NATO nepatří Ukrajina k nejhorším a zcela jistě je v lepší situaci než některé balkánské státy (např. Albánie). Otázkou zůstává, jaký postoj zaujme Rusko, které se rozšiřování NATO na východ tradičně brání.
Zřejmě největší výzvu ale představuje vstup do EU, neboť ten vyžaduje splnění řady politických a ekonomických kritérií, z nichž ve většině Ukrajina zaostává. Rozhovory o členství Ukrajiny v EU začnou zřejmě po vstupu do NATO, ale už nyní se očekává, že je budou doprovázet intenzivní diskuse podobné těm, které se týkají Turecka. Pro mnoho lidí je totiž Ukrajina už příliš „východní“ zemí. Ukrajinská vláda jistě udělá všechno pro to, aby její iniciativy přinesly úspěch. Ten ale samozřejmě nezávisí jen na vládě, nýbrž především na tom, jak se k těmto náročným úkolům postaví sami Ukrajinci.
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Zvláštní poděkování za spolupráci a informace patří Radku Kholovi z pražského Ústavu mezinárodních vztahů.

Ukrajina: Základní údaje
Ukrajina byla po Rusku ekonomicky nejvýznamnější republikou SSSR, neboť vytvářela přes čtvrtinu zemědělské produkce SSSR, na jejím území se nacházela podstatná část těžkého průmyslu a obrovské zdroje nerostných surovin. Po získání samostatnosti v roce 1991 prošla obdobím krize, došlo k hyperinflaci a výkon ekonomiky klesl pod 40 %. Až roku 1999 začaly reformy, jež zavedly prvky tržní ekonomiky a přilákaly investory; ukrajinský HDP poté zaznamenal prudký růst, který v roce 2004 dosáhl pozoruhodných 9,4 %. Ukrajina dnes patří mezi státy s nižším středním příjmem. Zemědělství zůstává významným prvkem ekonomiky, pěstuje se zejména pšenice, ječmen a cukrová řepa. Exportuje se hlavně uhlí a produkty hutnického, strojírenského a chemického průmyslu.
Oficiální název
Ukrajina
Hlavní město
Kyjev
Rozloha
603 700 km2 *
Počet obyvatel
47 732 000 *
Úřední jazyk
ukrajinština
Měna
hryvna
HDP
5400 USD/obyvatele
* Ukrajina má 7,65krát větší rozlohu a 4,66krát větší počet obyvatel než Česko.

Ukrajinci a Rusové
Prezidentské volby světu připomněly, že Ukrajina není zdaleka jednotná země, a také opět upozornily na kontroverzní vztah Ukrajiny k Rusku. Podstata problému je v tom, že východní hranice Ukrajiny byla za éry SSSR vytvořena vlastně uměle a z etnicko‑jazykového hlediska by měla vést o dobrých 500 km západněji. Na západ od této linie žijí převážně lidé, kteří se vždy považovali za svébytný ukrajinský národ s vlastní historií, kulturou a jazykem. Museli však čelit několika vlnám snahy o rusifikaci, nejvíce během vlády Stalina; také proto mnozí z nich vítali německé vojáky jako osvoboditele a ochotně se zapojili do německé války proti Rusku. Ukrajinští nacionalisté vedli proti Rudé armádě regulérní válku i po porážce Německa, a to až do roku 1952. Svou roli hraje i náboženství, neboť západ země obývá mnoho katolíků a členů Kyjevské pravoslavné církve.
Naopak většina obyvatel východní části Ukrajiny se cítí daleko více jako Rusové než jako Ukrajinci. Hlásí se k Moskevské pravoslavné církvi, hovoří převážně rusky a ukrajinština je pro ně mnohdy až druhý jazyk, ačkoli oficiálně je jedinou úřední řečí. Dokonce i prezident Leonid Kučma se musel ukrajinsky naučit dodatečně. Částečně lze tedy chápat, že Viktor Janukovyč usiloval o zavedení ruštiny jako druhého úředního jazyka a navrhoval připojení Ukrajiny ke Svazovému státu Ruska a Běloruska.
Ve volbách proto stály západní oblasti pevně za Juščenkem, zatímco východ země jasně podpořil Janukovyče. Během krizového období po sporném druhém kole se dokonce hovořilo o tom, že východní či západní část Ukrajiny vyhlásí částečnou autonomii, případně se úplně odtrhne, pokud zvítězí kandidát „druhé strany“. Na stůl se opět dostala i otázka poloostrova Krym, resp. do značné míry autonomní Krymské republiky. Krym byl původně ruský, ale v roce 1954 jej Nikita Chruščov (sám původem Ukrajinec) daroval Ukrajině. Tehdy to byla v podstatě formalita, ale po rozpadu SSSR se z Krymu stal jeden z hlavních zdrojů sporů. Část obyvatel by si přála opětovné připojení k Rusku a není málo těch, kteří touží po úplné samostatnosti poloostrova.

Ukrajinská vojenská technika
Je známo, že Ukrajina má značně vyspělý zbrojní, letecký a kosmický průmysl, který vznikl na bázi státních podniků bývalého SSSR umístěných na území někdejší Ukrajinské sovětské socialistické republiky. Vojensko‑průmyslový komplex je dokonce hodnocen jako nejvyspělejší odvětví ukrajinské ekonomiky.
Pozemní bojovou technikou se zabývá zejména Charkovská konstrukční kancelář A. A. Morozova a Výrobní závod V. A. Malyševa, jejichž nabídku tvoří hlavně tanková technika (té je věnován článek v tomto ATM na str. 18‑19). Kromě tanků Ukrajina nabízí i další vozidla, mj. kolové obrněné transportéry BTR‑94 a BTR‑3U. Zatímco BTR‑94 (více v ATM 11/2004 na str. 4) představuje spíše modernizaci ruského BTR‑80 s ukrajinskými prvky, BTR‑3U je (přes podobnost s BTR‑80) zcela novým mezinárodním typem. Vývoj vede firma ADCOM Manufacturing ze Spojených arabských emirátů a kromě Ukrajiny se jej účastní také firmy z USA, Německa a dalších zemí. Naopak čistě ukrajinského původu jsou obrněné automobily Dozor‑A a Dozor‑B s podvozkem 4×4.
Nejvýznamnější ukrajinskou leteckou firmou (a dost možná nejvýznamnější ukrajinskou firmou vůbec) je Letecký vědecko‑technický komplex Antonov, propojený s Charkovským státním leteckým výrobním závodem. Sortiment sahá od typu An‑3T (turbovrtulová verze populární „Anduly“ An‑2) až po obří dopravní letouny An‑124 a An‑225. Mezi nimi najdeme širokou škálu dopravních letadel s pístovými i proudovými motory. Největší popularitě se těší střední An‑70 s krátkým startem a revolučními motory s volnými dmychadly (tzv. prop‑fans). Úspěch slaví i další typy jako turbovrtulové An‑32 a An‑140 a proudové An‑72 a An‑74 (více o jejich prodeji do Egypta a Libye najdete v ATM 10/2004 na str. 5).
Také v kosmickém průmyslu Ukrajina rozhodně nezaostává. Disponuje třemi řadami nosných raket Zenit, Ciklon a Dnepr a pracuje na nové lehké raketě Majak. Vesměs jde o pokračování vývoje starších sovětských nosičů, Ciklon a Dnepr jsou dokonce přestavěné balistické střely R‑36 a R‑36M. Ukrajina nemá vlastní kosmodrom a její rakety tedy startují z Bajkonuru v Kazachstánu a Plesecku v Rusku. Rakety Zenit se odpalují i z mezinárodního plovoucího kosmodromu Sea Launch a byla uzavřena smlouva o startech Ciklonů z brazilské základny Alcantra. Ukrajina navíc spolupracuje s Ruskem na projektu Aerial Launch, startu nosných raket z upraveného letounu An‑124.
 
Ozbrojené síly Ukrajiny (2004)
Celkem v aktivní službě
304 000 *
Pozemní armáda
V aktivní službě
151 000
Tanky
3800
BVP a OT
7000
Těžké dělostřelectvo
3100
Letectvo a protivzdušná obrana
V aktivní službě
96 000
Bojové letouny
400
Ostatní letouny
550
Vrtulníky
320
Námořnictvo (Černomořská flotila)
V aktivní službě
13 000
Hladinové lodě
45
Ponorky
1
Námořní letadla
100
Další jednotky ministerstva obrany
V aktivní službě
44 000
* Armáda ČR má 40 130 osob v činné službě.
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