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1   Úvod

Tématem této seminární práce je jedna z fází dlouhodobého řecko-tureckého konfliktu, jež bývá nazývána „kyperská raketová krize“ (Cypriot Missile Crisis), samozřejmě s odkazem na kubánskou raketovou krizi z roku 1962. V obou krizích se jednalo o rozmístění řízených raket na strategicky důležitém ostrově, ovšem v případě kyperské raketové krize, jež se odehrávala v letech 1997-1998, nešlo o nukleární balistické střely, nýbrž o komplex protivzdušné obrany. Kyperská raketová krize přesvědčivě prokazuje, že zcela zásadní vliv na zahraničně-politické vztahy mohou mít i zdánlivě jednoznačně obranně zbraňové systémy, pokud se objeví v zóně, kde existuje nějaký dlouhodobý konflikt. Vedlejším důvodem, proč jsem si toto téma zvolil, je fakt, že kyperská raketová krize je dnes obskurní a málo zmiňovanou záležitostí, přestože ve své době byla pokládána za velice vážnou hrozbu pro mír.





















Struktura seminární práce vychází z předepsané struktury pro analýzu konfliktu, která byla vytvořena na konfliktologickém pracovišti na švédské Uppsala University. Šestici základních konceptů odpovídají kapitoly 2 až 7 a jednotlivé body jsou vyznačeny kapitálkami.

2   Pozadí a kontext

Kyperskou raketovou krizi samozřejmě nelze pojmout odděleně, nýbrž je třeba ji pochopit na pozadí konfliktu o Kypr, resp. dlouhodobého napětí mezi Řeckem a Tureckem, které má kořeny ve středověku v dobách Byzantské a Osmanské říše. Etnický konflikt Řeků a Turků na Kypru je tedy zejména „průmětem“ celého řecko-tureckého antagonismu. Sám Kypr je navíc třetí největší ostrov ve Středozemním moři a jeho strategická pozice znamená, že kdo ovládá Kypr, de facto ovládá východní Středomoří. Kypr byl britským územím, ale v roce 1959 bylo přijato rozhodnutí o jeho nezávislosti, jež byla reálně vyhlášena 16. srpna 1960.  Dinkov, D. a Stoyanov, S.: The Cyprus Problem: International Politics Simulation (z databáze ProQuest). Od počátku ale existovaly výrazné neshody mezi řeckým a tureckým obyvatelstvem, které již v roce 1963 vedly k rozsáhlým násilnostem, po nichž byla vytýčena tzv. Zelená linie oddělující řeckou a tureckou část. O rok později kyperští Turci opustili vládu a v prosinci 1967 ustavili na „své“ části ostrova provizorní administrativu. 15. července 1974 došlo na Kypru k převratu, jenž byl podporován vojenskou vládou Řecka a evidentně směřoval k připojení ostrova k Řecku. O pět dní později provedlo Turecko invazi na severní část ostrova a v polovině srpna turečtí vojáci zřídili tzv. Attilovu linii oddělující 37 % území ostrova s tureckým obyvatelstvem. 10. února 1975 tam byl vyhlášen nezávislý stát, dnes nazývaný Severokyperská turecká republika, který je ovšem diplomaticky uznáván pouze Tureckem.  Cyprus, the S-300PMU-1 Missile System, and Regional Security: A Chronology, on-line text.
Vlastní raketovou krizi v letech 1997-1998 je rovněž nezbytné vnímat v kontextu dalšího kola jednání, jež vedly reprezentace kyperských Řeků a Turků pod záštitou OSN se záměrem dosáhnout faktického sjednocení ostrova. 3. března 1995 totiž Evropská unie avizovala, že má v úmyslu zahájit přístupové rozhovory s Kyprem (tj. s jeho mezinárodně uznávanou „řeckou“ vládou). O dva dny později podepsali ministři obrany Řecka a Kypru Společnou obrannou doktrínu (Joint Defense Doctrine), podle níž v případě války přijde Řecko Kypru na pomoc.  Tamtéž. Rozhovory v rámci OSN a rovněž další iniciativy směřující ke sjednocení Kypru probíhaly od léta 1997 do konce roku 1998. V dubnu 1998 začala přístupová jednání EU s Kyprem, na což „Severokyperská turecká republika“ reagovala ohlášením ekonomické unie s Tureckem.  Cyprus, the S-300PMU-1 Missile System, and Regional Security: An Annotated Chronology, 1998, on-line text. Jak známo, po neúspěšných rozhovorech o sjednocení vstoupila do EU prakticky jen „řecká“ část Kypru. Výsledkem je značně absurdní situace, kdy turecká vojska na severu Kypru z hlediska mezinárodního práva okupují část území členské země EU.

Před začátkem raketové krize na Kypru bylo možno zaznamenat jisté výstražné signály, resp. události, které bylo možno ze zpětného pohledu pokládat ze faktory, jež ke vzniku krize přispěly. Vedle oznámení EU o plánu přístupových rozhovorů s Kyprem (což mohlo „řeckou“ vládu vést k rozhodnutí o nátlaku na kyperské Turky) to bylo zejména sdělení americké vlády z 19. prosince 1995, že prodá Turecku 120 taktických balistických střel MGM-140 ATACMS s doletem 160 km. To by pro Turecko znamenalo možnost zasáhnout cíle na Kypru. Kyperská vláda okamžitě protestovala a požadovala od Ameriky záruky, že Turecko rakety proti Kypru nepoužije. Už 28. prosince 1995 přinesl tisk zprávy o tom, že kyperská vláda zvažuje pořízení výkonného komplexu protivzdušné obrany, který by mohl čelit tureckým raketám a letadlům. 20. června 1996 oznámilo Řecko značné zvýšení svého vojenského rozpočtu, což zdůvodnilo jako odpověď na turecké nákupy zbraní. Po většinu roku 1996 zřejmě probíhala tajná jednání mezi Kyprem a Ruskem, která vyvrcholila 5. ledna 1997, což je den pokládaný za „oficiální“ začátek kyperské raketové krize. Kyperský ministr zahraničí Alecos Michaelides potvrdil, že Kypr podepsal s ruskou zbrojní exportní firmou Rosvooruženije smlouvu na dodávku systému protivzdušné obrany S-300PMU-1. Kyperský prezident Glavkos Clerides uvedl, že se jedná o krok, který si vynutilo turecké odmítnutí demilitarizace ostrova, takže kyperská vláda musela přijmout opatření proti vzrůstající vojenské převaze Turecka. Turecko ihned reagovalo velice tvrdě a několikrát otevřeně deklarovalo, že nedovolí rozmístění těchto zbraní na Kypru, a to i za cenu nasazení ozbrojené síly proti Kypru.  Cyprus, the S-300PMU-1 Missile System, and Regional Security: A Chronology, on-line text.

3   Strany

Při rozdělení zúčastněných stran je nutno zohlednit fakt, že kyperský konflikt představuje na prvním místě průmět řecko-tureckého napětí. Pokud bychom studovali čistě etnický spor o Kypr, pak lze kyperské Řeky a Turky brát jako primární strany, zatímco Řecko a Turecko by vystupovaly jako sekundární strany. Kyperská raketová krize ale neprobíhala jako spor reprezentací Řeků a Turků na Kypru, ale jako konflikt „řecké“ vlády Kypru a vlády Turecka, kdežto reprezentace kyperských Turků sehrála fakticky minimální úlohu. V případě kyperské raketové krize lze tedy říci, že primárním aktérem na jedné straně byla „řecká“ vláda Kypru a sekundárním Řecko, zatímco primárním aktérem na straně druhé bylo Turecko a sekundárním reprezentace kyperských Turků. Respektovaná databáze Uppsala Conflict Data Program zná sekundární aktéry válčící (kteří přímo nasazují do bojů jednotky) a neválčící (kteří podporují primární aktéry zbraněmi, financemi, informacemi apod.).  Uppsala Conflict Data Program Defintions, WWW stránky. Kyperská raketová krize nakonec nepřerostla do stádia reálného ozbrojeného střetnutí, takže oba sekundární aktéři zůstali v roli neválčících, ale v opačném případě by se nepochybně dostali do role aktérů válčících; Řecko k tomu bylo zavázáno Společnou obrannou doktrínou (a několikrát zazněla i jasná potvrzující prohlášení) a kyperští Turci by se jistě angažovali na straně Turecka.
Je ovšem třeba dodat, že byli přítomni i další dva sekundární neválčící aktéři, kteří by se za určitých podmínek mohli stát aktéry válčícími. Na straně Kypru to byla Ruská federace, která byla dodavatelem systému S-300PMU-1 a dala důrazně najevo, že chce zajistit dodávky raket na Kypr i silou a že útok na ruské lodě vezoucí tyto zbraně by byl pokládán za akt války proti Rusku.  Cyprus, the S-300PMU-1 Missile System, and Regional Security: A Chronology, on-line text. Na straně Turecka se zase angažoval jeho hlavní vojenský partner v regionu, jímž je Izrael. Ten poskytoval Turecku výcvik, informace a zřejmě i zbraně pro případ, že by turecké síly sáhly k vojenskému řešení krize; dokonce existovaly indicie, že i samotný Izrael zvažuje zásah proti systému S-300PMU-1 na Kypru, protože k němu náležející výkonné radiolokátory by mohly pohodlně sledovat letecký provoz nad Izraelem a Libanonem. Dalším sekundárním aktérem na straně Turecka pak byla Velká Británie (více na str. 11).  Cyprus, the S-300PMU-1 Missile System, and Regional Security: An Annotated Chronology, 1998, on-line text.
Jako terciární aktéři se angažovaly především západní státy, na prvním místě USA, jejichž cílem bylo nedopustit válečný konflikt mezi členskými státy NATO. Jak ale bude vysvětleno dále, USA z několika důvodů stály jasně na straně Turecka, takže podle Mollerovy typologie  Moller, B.: Conflict Theory, on-line text, p. 23. fungovaly spíše jako „balancer“ než jako „mediator“.

4   Neslučitelnost

Základním předmětem neslučitelnosti byl samotný systém S-300PMU-1 instalovaný na Kypru. Z tohoto hlediska lze kyperskou raketovou krizi řadit mezi spory o zdroje, konkrétně o moc, neboť takto výkonný komplex protivzdušné obrany by skutečně mohl podstatně ovlivnit rozložení sil ve východním Středomoří. Do jisté míry šlo také o spor o prestiž, neboť pro obě strany je spor o Kypr i důležitou prestižní záležitostí a úspěch „řecké“ kyperské vlády by byl jistě interpretován jako velké propagandistické vítězství nad Tureckem. Je ovšem třeba odlišit reálnou neslučitelnost a její subjektivní interpretaci. Kyperská vláda prezentovala nákup systému S-300PMU-1 jako „vynucenou“ reakci na kroky Turecka, což Turecko pochopitelně odmítlo a okamžitě označilo rakety za hrozbu pro mír v regionu, hrozbu pro kyperské Turky i pro samotné Turecko. Jejich nejvýznamnějším argumentem byl velký dosah systému; dostřel raket činí 150 km, dosah naváděcího radaru 250 km a dosah přehledového radaru 300 km, což by znamenalo pokrytí nemalé části vzdušného prostoru Turecka. Turecká vojenská nadvláda v prostoru by sice nebyla eliminována, ale byla by dosti degradována.  Barletta, M.: Countdown to Conflict?, on-line text. Je pravděpodobné, že pro Turecko bylo umístění komplexu S-300PMU-1 na Kypru nepřijatelné především z tohoto důvodu. To se potvrdilo i v prosinci 1998, kdy byl přijat kompromis v podobě umístění raket na řeckém ostrově Kréta, proti čemuž Turecko protestovalo spíše vlažně.  Conflict Averted: The Decision Not to Deploy on Cyprus, on-line text.
Vyřešení konfliktu tedy bylo založeno na změně neslučitelnosti, kterou bylo rozhodnutí kyperské vlády umístit systém S-300PMU-1 na Krétě. Z tohoto hlediska je výsledek konfliktu možno označit za celkem jasné vítězství Turecka, neboť dostřel systému na Krétě nezasahuje do vzdušného prostoru Turecka a jen okrajově se dotýká Kypru, takže do hypotetické války o Kypr by systém na Krétě mohl zasáhnout jen omezeně. Z dlouhodobějšího hlediska je ústupek „řecké“ vlády Kypru ještě zřejmější, protože v prosinci 2007 byla podepsána smlouva, podle níž vlastnictví S-300PMU-1 na Krétě přešlo na Řecko.  The Cypriot Missile Crisis, on-line text.
Existuje ovšem i komplexnější interpretace, že pro kyperské Řeky bylo avizované pořízení systému hlavně prostředkem pro nátlak na kyperské Turky v rámci rozhovorů o sjednocení, pro jejich izolaci od Turecka a pro tlak na Turecko. Je tedy možné, že i Turci chápali umístění S-300PMU-1 nejen jako pouze vojenskou záležitost, ale rovněž jako „politickou zbraň“. Také z tohoto hlediska je však možno konstatovat, že celá krize skončila pro kyperskou vládu jasně neúspěšně, protože Turecko dokázalo tomuto tlaku úspěšně vzdorovat a jeho vojenské vazby na „Severokyperskou tureckou republiku“ se ještě posílily.  Ayman S. G.: A Case of Brinkmanship: S-300 Missile Crisis, on-line text, pp. 8-11 a 28-29.

5   Silové vztahy

Jak bylo uvedeno v kapitole 2, rozhodnutí Kypru koupit nový systém protivzdušné obrany nejspíše souviselo s prodejem balistických střel ATACMS do Turecka. Bylo by ovšem trochu zjednodušující vnímat avizovaný nákup S-300PMU-1 jen jako reakci na střely ATAMCS. Lze říci, že vize špičkových tureckých balistických raket, v jejichž doletu leží celý Kypr, byla pro kyperské Řeky „poslední kapkou“¨, která podle jejich vnímání vychýlila vojenskou dominanci Turecka za neúnosnou mez. Skutečností je, že rozložení sil a silové vztahy ve východním Středomoří významně nahrávají Turecku. Na prvním místě je to samotná geografická poloha Kypru, která by v případě konfliktu samozřejmě favorizovala Turecko, zatímco pro Řecko by bylo vedení vojenských operací podstatně složitější.
Ve prospěch Turecka přesvědčivě hovoří také stručná čísla. Řecko má necelých 11 milionů obyvatel, zatímco Turecko více než 70 milionů. Řecké ozbrojené síly včetně polovojenských oddílů čítají přibližně 150 000 mužů v aktivní službě, ovšem ty turecké mají k dispozici přes 500 000 vojáků a k nim ještě více než 100 000 příslušníků polovojenských sil. Také poměr ve výzbroji vzdušných sil jednoznačně mluví pro Turecko, které disponuje zhruba 440 bojovými letouny (včetně téměř dvou stovek moderních F-16C), kdežto Řecko má bojových letounů jen asi 270, a to v převážné většině starších.  Langton, Ch. (ed.): The Military Balance 2007, pp. 119-121 a 145-148. Turecko navíc už před pořízením amerických raket ATACMS vlastnilo výkonné dělostřelecké rakety, jež se fakticky nacházely na spodní hranici kategorie taktických balistických zbraní. Američané sice v prosinci 1997 avizovali, že prodají rakety ATACMS také Řecku, což ovšem situaci příliš neuklidnilo, ba spíše naopak, protože to mohlo ještě zvýšit odhodlání Turků vzdorovat kyperským záměrům.  Cyprus, the S-300PMU-1 Missile System, and Regional Security: A Chronology, on-line text.
Turecká převaha je patrná i z rozložení vojenských sil na ostrově Kypr. Kyperská národní garda čítá 10 000 mužů a spolupracuje s kontingentem řecké armády o síle kolem 1100 mužů. „Severokyperská turecká republika“ má zhruba 5000 vojáků, avšak na jejím území se nalézá i přibližně 36 0000 mužů turecké armády.  Langton, Ch. (ed.): The Military Balance 2007, pp. 162-164. Jak už bylo napsáno výše, „řecká“ vláda Kypru má uzavřenou Společnou obrannou doktrínu s Řeckem; „Severokyperská turecká republika“ zase plně spoléhá na Turecko, které otevřeně deklaruje odhodlání k její vojenské obraně. Lze tedy s vysokou pravděpodobností konstatovat, že jakýkoli vojenský konflikt na Kypru by se rychle změnil v přímý střet Řecka a Turecka, tj. dvou členů NATO.

6   Dynamika

Na porovnání chování obou stran kyperské raketové krize lze dobře demonstrovat určité rozdíly oproti kubánské raketové krizi. V případě kubánské raketové krize usiloval Sovětský svaz coby „vyzyvatel“ o to, aby postavil USA takřka před „hotovou věc“, protože umisťoval strategické rakety na Kubě velice rychle a pod přísným utajením. Naopak kyperská vláda se chovala značně odlišně: Nákup systému S-300PMU-1 předem avizovala s tím, že jeho dodání proběhne nejdříve za 16 měsíců, což naznačuje úmysl vyjednávat; částečně to může nahrávat i výše zmíněné teorii, že systém S-300PMU-1 měl být především nástrojem politického nátlaku na kyperské Turky a Turecko.  Ayman S. G.: A Case of Brinkmanship: S-300 Missile Crisis, on-line text, p. 34. Turecko postupovalo dosti podobně jako USA za kubánské krize: Užívalo diplomatický tlak (mj. posilování vazeb na kyperské Turky) spojený s řízenými „úniky informací“ a prohlášeními i skutky, které naznačovaly odhodlání nasadit v extrémním případě i vojenské řešení. Už 5. ledna 1997 Turecko avizovalo možnost použít sílu  Cyprus, the S-300PMU-1 Missile System, and Regional Security: A Chronology, on-line text. a různá oficiální i neoficiální oznámení o zvažovaném úderu na systém S-300PMU-1 (popř. na lodě vezoucí jeho prvky na Kypr) se objevovala až do samého konce krize. Řecko zase opakovaně deklarovalo, že turecký útok na Kypr bude chápán jako napadení Řecka.
Náznak změny chování na straně „řecké“ vlády Kypru přišel v květnu 1998, kdy prosákly první zprávy o zvažovaném umístění raket na Krétě. Ty byly sice oficiálně popřeny, ale jejich frekvence narůstala. „Řecká“ vláda Kypru oficiálně několikrát odložila datum dodávky raket, ovšem jejich umístění jinde ještě počátkem prosince 1998 oficiálně zcela odmítala; na konci téhož měsíce však „nečekaně“ ustoupila a oznámila instalaci na Krétě.  Cyprus, the S-300PMU-1 Missile System, and Regional Security: An Annotated Chronology, 1998, on-line text.
Na obou stranách došlo během krize k jednostranným akcím, které byly druhou stranou pochopitelně popisovány jako „provokace“. Na kypersko-řecké straně to byla např. avizovaná příprava otevření letecké základny Paphos na Kypru (4. února 1998), na níž pak 16. července 1998 přistálo pět řeckých vojenských letadel. Turecko zareagovalo hrozbou vojenského útoku na Paphos, deklarovalo záměr zřídit na severu Kypru dvě námořní základny a upravit letiště Gecitkale pro vojenské operace. 26. srpna 1998 vyslalo turecké letectvo nad základnu Paphos průzkumné letouny RF-4. Průzkumné lety tureckých strojů se ještě několikrát opakovaly. Obě strany uspořádaly i několik jednoznačně zaměřených vojenských cvičení; na konci října 1998 se řecká letadla účastnila kyperského cvičení Niceforos, v jehož rámci se nacvičovaly i nálety na objekty v Turecku, zatímco síly Turecka a kyperských Turků uskutečnily v listopadu 1998 cvičení Toros, jehož součástí byly i útoky na makety S-300PMU-1.  Tamtéž.

Během krize bylo možno identifikovat několik momentů eskalace a de-eskalace, které vesměs souvisely s výše zmíněnými jednostrannými akcemi. Především to bylo otevření báze Paphos a následné reakce Turecka v létě 1998. Specifickými momenty eskalace byly pokusy Turecka prohledávat některé na Kypr směřující nákladní lodě, které měly údajně přepravovat součásti systému S-300PMU-1; několik takových případů se odehrálo v obou rocích krize, ale na žádné lodi se prvky systému nikdy nenašly. V období kyperské raketové krize došlo patrně pouze k jednomu případu ostré střelby, který však s krizí přímo nesouvisel; 25. srpna 1998 se kyperské rybářské lodě staly terči palby tureckých hlídkových lodí. Celkově lze říci, že napětí po celou dobu krize bylo poměrně konstantní a že k jeho zásadnímu poklesu došlo teprve po ústupu „řecké“ vlády Kypru 29. prosince 1998, přestože zhruba od začátku prosince začínalo být pravděpodobné, že bude zřejmě zvolena „varianta Kréta“.  Cyprus, the S-300PMU-1 Missile System, and Regional Security: An Annotated Chronology, 1998, on-line text.
Jak už bylo uvedeno, Postoj „řecké“ vlády Kypru i Řecka zůstával po většinu doby krize konstantní a orientoval se na umístění komplexu S-300PMU-1 na Kypru. Teprve od léta 1998 se dostavovaly známky možné změny postoje v podobě případné instalace na Krétě. Turecko naopak zastávalo naprosto neměnný postoj založený na odhodlání zabránit umístění zbraní na Kypru, a to i za cenu pravděpodobného válečného konfliktu s Řeckem. K prvním zprávám o možné instalaci systému na Krétě se sice stavělo zdrženlivě, ale neoficiálně dalo najevo, že by toto řešení asi mohlo akceptovat. Ovšem vzhledem k tomu, že hlavním zájmem Turecka bylo nepřipustit rozmístění S-300PMU-1 na Kypru, nedá se tento jeho relativně vstřícný přístup ke „krétskému řešení“ považovat za větší změnu postoje.
Poměrně tvrdé přístupy obou stran byly nepochybně podpořeny rovněž stereotypy, které se v případě eskalace dlouhodobějších konfliktů velmi často vynořují. Na straně kyperských i pevninských Řeků byla vystupňována propaganda popisující Turky jako „nepřátele helénství“ a objevovaly se i výzvy k „osvobození Konstantinopole a Kypru“. To se posléze odrazilo také v názorech veřejnosti; podle průzkumu uskutečněného v červnu 1998 bylo 72 % kyperských Řeků pro instalaci kompletů S-300PMU-1 i za cenu války s kyperskými Turky či s Tureckem. Mezi kyperskými Turky byly podporovány nálady proti Řekům, které byly založené např. na postavení muslimské menšiny v Řecku a na varováních, že v případě sjednocení ostrova pod „helénskou vládou“ se z kyperských Turků stanou „občané druhé kategorie“. Ale atmosféra v samotném Turecku byla daleko klidnější, k čemuž mohlo přispět i vědomí výrazné vojenské převahy nad Řeky; přesto se objevovala některá obvinění Řecka, např. údaje o řecké podpoře kurdských a arménských ozbrojených skupin zaměřených proti Turecku.  Margolis, E.: Cuban Missile Crisis In The Mediterranean, on-line text.

polarizace kyperské raketové krize dosáhla vrcholu nejspíše v létě 1998, kdy obě strany zastávaly zcela nekompromisní postoje a pravděpodobně byly odhodlány riskovat i vojenskou konfrontaci. K tomu významně přispělo i angažmá dvou dalších aktérů. Na straně „řecké“ vlády Kypru to byla Ruská federace, tedy dodavatel systému S-300PMU-1. Poté, co Turecko oznámilo, že by mohlo zaútočit na lodě dopravující součásti systému na Kypr, Moskva ihned varovala, že by to představovalo válečný čin, na který by Rusko adekvátně reagovalo. A jako důkaz tohoto odhodlání se rozhodla vyslat do východního Středomoří dvě svá nejvýkonnější hladinová plavidla, letadlovou loď Admirál Kuzněcov a těžký raketový křižník Petr Veliký; ta měla zajistit ochranu ruských lodí mířících na Kypr (a možná také poskytnout Kypru obranu do doby, než budou protivzdušné střely instalovány).  Cyprus, the S-300PMU-1 Missile System, and Regional Security: A Chronology, on-line text. Rusko ale současně sledovalo i vlastní cíle, protože prodej S-300PMU-1 na Kypr znamenal veliký finanční i prestižní úspěch; kromě toho se nabízela i možnost vyvolat roztržku v NATO a posílit vojenské svazky s Řeckem.  Ayman S. G.: A Case of Brinkmanship: S-300 Missile Crisis, on-line text, pp. 19-21. Naopak Turecku naprosto otevřeně pomáhaly britské ozbrojené síly nacházející se na Kypru; v červnu 1998 britští vojáci prohledali řeckou nákladní loď mířící na Kypr (na níž pátrali po součástech systému) a britský vojenský vrtulník údajně provozoval nad řeckou oblastí Kypru vzdušný průzkum míst vybraných jako stanoviště S-300PMU-1.  Cyprus, the S-300PMU-1 Missile System, and Regional Security: An Annotated Chronology, 1998, on-line text.
V celé krizi sehrály významnou roli i interní a externí faktory. Mezi ty interní je třeba na prvním místě zařadit prezidentské volby na Kypru konané v létě 1998. Stávající prezident Clerides obhájil mandát patrně i díky své neústupnosti v otázce umístění S-300PMU-1 a díky snaze prohloubit vojenskou spolupráci s Řeckem; ve druhém kole jej podpořili i nacionalisté, kteří prosazují sjednocení ostrova s Řeckem. Vliv vnitřní politiky se ovšem projevil i na druhé straně, protože v dubnu 1999 čekaly volby tureckou vládu. Mezi externí faktory patří zejména již zmíněná vyjednávání o sjednocení ostrova pod záštitou OSN a přístupové rozhovory EU a „řecké“ vlády Kypru. Kyperská vláda zřejmě očekávala, že Turecko se proti rozmístění raket nebude stavět kvůli snaze o vstup do EU a že tento faktor je pro Ankaru důležitější než otázka vojenské nadvlády či téma kyperských Turků. Tento předpoklad se však projevil jako mylný, a navíc se ukázalo, že podstatná část západních zemí stojí na straně Turecka, takže z Evropské unie zaznívaly k celé krizi velice rozporné hlasy.  Ayman S. G.: A Case of Brinkmanship: S-300 Missile Crisis, on-line text, pp. 16-19. Jednoznačně na straně Turecka pak stály i Spojené státy, pro které je Turecko klíčovým spojencem v oblasti Blízkého Východu a které si nepřály umístění tak výkonného komplexu protivzdušné obrany v oblasti, kde často operují jejich lodě a letadla; podobně ani Brity netěšila představa, že poblíž jejich dvou významných základen na Kypru by se nacházel takový prostředek.  Mádl, M.: Kyperská raketová krize, on-line text.

7   Návrhy řešení

Jak už bylo napsáno na začátku kapitoly 6, struktura konfliktu byla v případě kyperské raketové krize poněkud odlišná od krize kubánské, protože vyzyvatel („řecká“ vláda Kypru) o svém záměru předem informoval a avizoval poměrně dlouhou lhůtu do dodání předmětných zbraní (16 měsíců), která pak byla ještě několikrát prodloužena. Vznikl tedy dostatečný čas na řešení konfliktu, aniž by bylo nezbytné jednat pod takovým extrémním tlakem jako v případě kubánské krize. Časová dimenze řešení se ale projevila zajímavým způsobem; během roku 1997 se totiž prakticky žádný návrh řešení neobjevil a obě strany zarytě setrvávaly na svých původních pozicích. Realistické návrhy se tedy začaly objevovat teprve v první polovině roku 1998, kdy už se blížil avizovaný termín dodávky, resp. reálné dosažení situace, která by byla principiálně nepřijatelná pro Turecko. O regulaci a vyřešení sporu se snažila řada subjektů; „řecká“ vláda Kypru představila několik svých návrhů, které však Turecko (podle očekávání) označilo za neakceptovatelné. Paralelně probíhající jednání o sjednocení ostrova situaci ještě komplikovala, jelikož obě strany by ústupek v otázce střel patrně pokládaly za projev slabosti, jenž by se odrazil v jednáních o politickém uspořádání Kypru.
První návrh předložil kyperský prezident Clerides v březnu 1998. Šlo o kompromis, který předpokládal zřízení bezletové zóny nad Kyprem výměnou za to, že kyperská vláda pozastaví smlouvu na dodávky S-300PMU-1, případně systém odebere, avšak nerozmístí do operačních pozic. USA toto řešení nejdříve odmítaly, ale v červenci 1998 změnily názor; Turecko ovšem projekt bezletové zóny principiálně zavrhlo s tím, že nebude „kšeftovat se svou bezpečností“. Prezident Clerides přišel ještě se třemi dalšími návrhy, jež stály někde mezi kompromisem a „horse-trading“: Všechny předpokládaly pozastavení kontraktu či zakoupení kompletů bez rozmístění výměnou za určitý krok ze strany kyperských Turků nebo Turecka. V tom prvním se předpokládalo stažení 15 000 tureckých vojáků z ostrova, ve druhém pokrok v rozhovorech o sjednocení a ve třetím pokrok v jednání o demilitarizaci Kypru; na tomto místě je ale nutno připomenout, že zdaleka největší vojenskou silou na Kypru je kontingent turecké armády a že demilitarizace ostrova by fakticky znamenala oslabení tureckých pozic. Turecko všechny tyto návrhy okamžitě zamítlo a označilo jakoukoli přítomnost kompletu S-300PMU-1 na Kypru za zcela nepřijatelnou. V září 1998 přišlo Turecko s vlastním návrhem, který by zřejmě patřil do kategorie „package-deal“ a na první pohled nemohl být pro „řeckou“ vládu přijatelný: Jako podmínku stažení části svých vojáků z Kypru žádalo Turecko nejenom odvolání kontraktu na S-300PMU-1, ale navíc vypovězení řecko-kyperské smlouvy o vzájemné obraně a deaktivaci kyperských námořních a leteckých základen v jižní oblasti ostrova.  Cyprus, the S-300PMU-1 Missile System, and Regional Security: An Annotated Chronology, 1998, on-line text.

Americká ministryně zahraničí Madeleine Albrigtová navrhla v červenci 1998 řešení, které počítalo se zrušením dodávky systému S-300PMU-1, místo něhož by si Kypr pořídil komplex protivzdušné obrany 9K330 Tor krátkého dostřelu (12 km). Ten představuje vysoce efektivní prostředek obrany bodových cílů a poskytl by samotnému Kypru kvalitní úroveň obrany, aniž by mohl vyvolávat pocit ohrožení u okolních států. Kypr ovšem zanedlouho zahájil jednání o systému 9K330 s tím, že by sloužil jako krytí postavení S-300PMU-1; to byl důsledek kroku Itálie, která pozastavila dodávku raket krátkého doletu Aspide na Kypr.  Cyprus, the S-300PMU-1 Missile System, and Regional Security: An Annotated Chronology, 1998, on-line text. Sociální vztahy k vyřešení konfliktu zřejmě příliš nepřispěly, neboť se de facto jednalo o střet dvou národních reprezentací se širokou podporou veřejnosti, takže politici mohli a museli vystupovat v rolích „obránců“. (Předmětem zajímavého výzkumu by se mohla stát otázka, do jaké míry byla krize kontrolována a do jaké míry se jednalo o konflikt, který postupně získal tak silnou dynamiku, že obě strany kontrolu ztratily; jestliže platí spíše druhá možnost, pak se dá říci, že se konflikt dostal do kategorie „chicken game“ a jedna strana nakonec „uhnula“.)
Jak už bylo uvedeno výše, vyřešení konfliktu bylo nakonec dosaženo kompromisem, jehož náznaky se objevily v květnu 1998. Jednalo se o rozmístění systému S-300PMU-1 s obsluhou kyperských Řeků na ostrově Kréta. V průběhu listopadu a na počátku prosince však kyperský prezident Clerides něco takového oficiálně tvrdě popíral, a dokonce odmítal, že by se o něčem podobném vůbec uvažovalo. Koncem listopadu už však bylo evidentní, že zejména Řecko se obává důsledků krize vyvolané kyperskými Řeky, a polooficiální prameny uváděly, že Řecko tlačí na reprezentaci kyperských Řeků, aby přistoupila na „krétskou variantu“. Pro tento návrh se společně vyslovily i USA, Velká Británie, Francie a Itálie, které tím opět potvrdily, že není v jejich zájmu, aby se komplex S-300PMU-1 nacházel na Kypru. Naopak Rusko se k tomuto řešení stavělo spíše odmítavě, upozorňovalo na podmínky rusko-kyperské smlouvy (podle níž měly být rakety instalovány na Kypru, nikoli na území třetí země) a vyjadřovalo obavy, že se technologie jejich špičkové zbraně může dostat pod kontrolu NATO. Ale v polovině prosince bylo už bezmála jisté, že „řecká“ vláda Kypru ustoupí. 29. prosince 1998 po setkání s řeckým ministerským předsedou oznámil kyperský prezident Clerides, že komplex S-300PMU-1 bude instalován na Krétě a že začnou jednání s Ruskem na toto téma. Západní státy jeho prohlášení uvítaly; Turecko sice plán umístění na Krétě zkritizovalo, ale přesto označilo výsledek za své vítězství. Kyperská raketová krize skončila.  Conflict Averted: The Decision Not to Deploy on Cyprus, on-line text.

8   Závěr

Kyperská raketová krize má s krizí kubánskou společný základní vzorec, který se označuje jako „balancování na pokraji války“. V obou případech se „vyzyvatel“ (SSSR / Kypr) snažil narušit vojenskou převahu protivníka (USA / Turecko) a patrně dosáhnout i politického zisku, a to pomocí instalace raketových zbraní na strategicky důležitém ostrově. „Obránce“ v obou případech reagoval kombinací diplomatického nátlaku a hrozeb použití síly a nakonec dosáhl nepřítomnosti oněch zbraní. SSSR ale za stažení svých raket z Kuby získal jisté protihodnoty (včetně stažení amerických balistických střel Thor z Turecka), kdežto kyperská raketová krize skončila takřka dokonalým vítězstvím Ankary. Základní příčinou neúspěchu Kypru (resp. celé řecké strany) byl zejména daleko větší odstup ve vojenské síle při srovnání s odstupem, který v roce 1962 existoval mezi USA a SSSR. Turecko si jednoduše mohlo pohodlně dovolit trvat na své tvrdé nekompromisní pozici; vedle toho stála na jeho straně většina západních velmocí. Řecko-kyperská strana se sice těšila podpoře Moskvy, ale Rusko dalo najevo, že by vojensky odpovědělo pouze v případě, že by byly napadeny jeho lodě, nikoli v případě tureckého útoku na střely již umístěné na Kypru. Moskva ve výsledku na krizi jen vydělala, jelikož dodávka se nakonec uskutečnila a byla zaplacena a S-300PMU-1 získal díky protestům Turecka a dalších zemí také skvělou reklamu. Ale možná největší rozdíl mezi kubánskou a kyperskou raketovou krizí spočívá v jejich dlouhodobém dopadu: Kubánská krize předznamenala počátek oteplení studené války a racionálnějšího jednání supervelmocí, zatímco kyperská krize jen prohloubila příkopy mezi oběma komunitami na ostrově, vyvolala politické spory v EU a NATO a zřejmě o několik let oddálila naděje na mírové sjednocení Kypru.
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