Albánie:
Divoká historie země orlů

Mezi členské státy NATO patří i Albánie, která vstoupila do Aliance v roce 2009, ačkoliv reálný stav země má stále velice daleko k ideálu. Dosud totiž přetrvávají mnohá neblahá dědictví z časů, kdy Albánie těsně kooperovala s Čínou, i z chaotických 90. let, kdy velká část vojenského arzenálu skončila mimo armádu.

Většina států má název v rodném jazyce obyvatel alespoň trochu podobný tomu, jak jej známe v češtině, Albánie však představuje jednu z výjimek, jelikož v albánštině se nazývá Shqipëria. Významově to je cosi jako „země orlů“, což odkazuje na národní symbol země, který najdeme rovněž na její vlajce. Hrdá tradice a krásná příroda také bohužel představují jedny z mála věcí, jimiž se Albánie může chlubit, protože pořád patří mezi nejchudší evropské státy, a ačkoliv se snaží o nápravu nejvážnějších problémů a v neposlední řadě o modernizaci svých ozbrojených sil, evidentně jde o značně náročný a zdlouhavý proces.

Od samostatnosti k Hodžovi
Území dnešní Albánie velice dlouho představovalo součást osmanské říše, ale od poloviny 19. století sílilo volání po samostatnosti. Některé okolní státy toužily po albánském území, ovšem 28. listopadu 1912 byla vyhlášena nezávislost. Země se stala republikou, jenže již v roce 1913 se změnila na knížectví v čele s německým princem Wilhelmem. Brzy ale začala válka a princ odešel ze země, jež se změnila v jedno z bojišť a jíž po válce hrozil zánik, avšak nakonec byla velmocemi schválena její další samostatná existence. Do čela se dostal Ahmet Zogu, který byl premiérem, poté prezidentem a od roku 1928 králem. Navzdory mnoha kontroverzím se staral o velký rozvoj Albánie, avšak země se stále více dostávala pod italský vliv, takže před druhou světovou válkou se blížila pozici faktického protektorátu Říma. Na jaře 1939 se Zogu vzepřel, odmítl další italský nátlak a výsledkem byla italská invaze, po níž byla země okupována. Italy v roce 1943 vystřídali Němci, ovšem v zemi sílilo partyzánské hnutí, ve kterém získávali stále silnější pozici komunisté, jež vedl Enver Hoxha, známější v českém přepisu jako Hodža. Mezi veřejností se těšil reálné podpoře, takže nebylo překvapivé, že komunisté ihned po osvobození převzali moc. Albánie se začala měnit v totalitní stát, jenž se jednoznačně orientoval na SSSR, od něhož získával rozsáhlou pomoc. Počet albánských obětí války totiž sice nebyl příliš velký, ale infrastruktura byla těžce poškozená, a navíc ani před válkou nebyla právě moderní, a proto se všechny síly upnuly na její obnovu a budování. Albánie nejprve velmi těsně spolupracovala i s Jugoslávií, a dokonce se plánoval zrod balkánské federace, kam by vedle Jugoslávie patřila právě Albánie a možná též Bulharsko. Vztahy se ovšem prudce zhoršily v roce 1948, kdy Tito vyhlásil samostatný socialistický kurs, kdežto Albánie podporovala Moskvu, to však vydrželo jen do poloviny 50. let, resp. do éry po Stalinově smrti.

Sblížení s Pekingem a izolace
Albánské vedení totiž jednoznačně odmítlo Chruščovovy reformy a odsouzení stalinismu, což ve stejné době udělala také Čína, takže se obě země ocitly na stejných ideologických pozicích. Od té doby se datovalo bizarní spojenectví Albánie s maoistickým Pekingem, jenž se tedy stal hlavním ekonomickým partnerem i dodavatelem zbraní. Vrchol přišel v roce 1968, kdy Tirana odsoudila okupaci Československa a na protest opustila Varšavskou smlouvu, jejíž činnosti se stejně už řadu let neúčastnila. Naneštěstí pro Hodžovo vedení však na počátku 70. let nastolila odlišný kurs i Čína, neboť měla (stejně jako USA) zájem na oslabení moci SSSR, čímž začalo sbližování Pekingu se Západem. To však odsoudila právě Albánie, která se tedy dostala takřka do úplné izolace, což se pochopitelně i odráželo na životní úrovni obyvatelstva. Navzdory oné roztržce s Čínou ale přetrvávalo přebírání čínských vzorů ve vojenství, takže albánská armáda rozvíjela Maovu doktrínu „lidové války“, jenže adaptovanou pro místní podmínky. Jelikož jde o hornatou zemi, objevil se megalomanský, z dnešního pohledu takřka šíleně působící plán na změnu celé Albánie v gigantickou pevnost. Bylo vybudováno přes 173 000 objektů, jež sahaly od malých betonových bunkrů pro jednoho muže po obří podzemní stavby, kde by se skrývaly stovky či tisíce lidí. V aktivní službě se nacházelo kolem 50 000 osob a víc než 155 000 mužů a žen tvořilo zálohy a milice, což byla pro chudý stát se zhruba 3,2 miliony obyvatel extrémní zátěž. Hodža v roce 1985 zemřel a jeho nástupci se pokoušeli režim uchovávat, ovšem situace ekonomiky a společnosti se nadále zhoršovala, takže sílila opozice. Režim tak v prosinci 1990 ustoupil a následně povolil svobodné volby, v nichž překvapivě zvítězila komunistická strana, resp. Albánská strana práce (PPSH). Opozice výsledek neuznala, situace byla nadále napjatá a zemi postupně zaplavila enormní korupce a kriminalita, protože chaotické situace samozřejmě využily tradičně silné skupiny organizovaného zločinu.

Zhroucení a snahy o zlepšení
Moci se pak sice ujala nová vláda, ovšem ani té se příliš nedařilo. Na přelomu let 1996 a 1997 se ekonomika prakticky zhroutila kvůli kolapsu systému tzv. pyramidových her, poté vypukly nepokoje a vláda se pokusila nasadit armádu, což se projevilo jako obrovská chyba. Vojsko se ve velké většině rozhodlo neuposlechnout, jeho část přešla na stranu veřejnosti a část se prostě rozešla. Davy Albánců se posléze nahrnuly do vojenských základen a skladů, kde se zmocnily velké části gigantických zásob výzbroje z komunistické éry. V některých částech země začaly lokální boje a Albánie nejspíše neměla daleko k občanské válce, čemuž zabránila až energická reakce západních zemí. Situace se postupně uklidňovala, ale o nějaké stabilitě (samozřejmě na balkánské poměry) lze mluvit až od přelomu století a kvalita demokracie zůstává diskutabilní. Ekonomika začala růst, což kromě budování infrastruktury dovolilo zaměřit pozornost také na armádu. Po kolapsu na konci 90. let bylo nutno ji prakticky vybudovat znovu, což ale přineslo paradoxně i některé výhody; např. nebylo třeba likvidovat staré organizační struktury, protože v podstatě žádné nezbyly. Albánie začala budovat armádu s brigádním systémem, která slouží jako základní síla pro obranu území, avšak má na starosti i část vnitřní bezpečnosti či zvládání následků přírodních pohrom. Tirana začala poskytovat i vojáky do zahraničních operací, např. do Afghánistánu, Kosova a Pobaltí, a albánské lodě se zapojily i do hlídkování ve Středomoří. V oblasti výzbroje se armáda rozhodla pro radikální krok a začala se zbavovat všech zbraní ze socialistických časů, avšak často bez náhrady, a tak prakticky zanikly obrněné jednotky, těžké dělostřelectvo či bojové letectvo. Pozemní vojsko tedy dnes fakticky tvoří pouze tři lehké pěší prapory, dva prapory speciálních sil a menší podpůrné útvary, kromě nichž funguje též prapor vojenské policie, podpůrná brigáda a logistická brigáda.

Nová výzbroj pozemních sil
Onen zlikvidovaný arzenál z Hodžových časů byl početně působivý, ovšem technicky zoufale zastaralý, protože šlo vesměs o staré čínské a sovětské zbraně. Poměrně málo známým faktem je, že v Albánii se licenčně vyráběly kopie útočných pušek AK-47 a AKMS nazývané ASh-78 a ASh-82. Menší část dosluhuje, avšak coby standardní služební zbraň se od roku 2013 zavádí italská puška Beretta AR70/90. U speciálních jednotek se objevují též pušky Beretta ARX160 a M4 a samopaly MP5. Základní pistolí je Beretta Px4, zatímco „speciálové“ používají rovněž zbraně značek Glock a H&K. Standardní lehké kulomety obsahují typy MG4 a MG5. Albánie tedy užívá ponejvíce italské, německé a americké výrobky, což platí i v oboru vozidel, jelikož Italové dodali sedm obrněných automobilů IVECO LMV a roku 2017 dorazila první americká auta HMMWV v lehce obrněné modifikaci M1114 (celkem získáno 177 kusů). Pro zahraniční mise navíc Američané dodali několik vozidel MaxxPro, byť ta zřejmě Albánie na svém území nepoužívá. Vedle toho jsou v provozu neobrněné automobily hlavně od firem Mercedes-Benz a IVECO, zatímco z Turecka pocházejí terénní vozidla Land Rover, která tam licenčně vyrábí společnost Otokar. Albánská armáda v minulosti provozovala mj. čínské tanky Typ 59 (klony T-54/55) a transportéry YW-531, a ačkoliv to určitě působí groteskně, ještě na přelomu století evidovala v záložních skladech dokonce i tanky T-34. Dělostřelectvo vlastnilo zejména čínské kanony a houfnice ráží 122, 130 a 152 mm, raketomety kalibru 107 mm a spoustu minometů a protitankových kanonů, v současnosti však má už pouze rakouské minomety Hirtenberger ráží 60 a 81 mm a nově se zavádějí také minomety ráže 120 mm. Protivzdušná obrana vojsk, která užívala různé typy kanonů, byla zcela zrušena. Shodný osud potkal také protivzdušnou obranu státu, která vlastnila řízené střely země-vzduch S-75 Volchov/Dvina a tvořila součást letectva, které rovněž prodělalo skutečně dramatickou redukci.

Likvidace bojových letounů
Na počátku 90. let vlastnilo okolo stovky stíhacích letadel, z čehož menší část tvořily sovětské stíhačky MiG-15, avšak většina pocházela od Číny. Konkrétně se jednalo o typy Shenyang J-5 a J-6 a Chengdu J-7, tzn. vlastně upravené kopie typů MiG-17, MiG-19 a MiG-21. Vedle toho poskytl Peking také několik bombardérů Harbin H-5 (tzn. kopie Il-28) a vrtulové cvičné stroje Nanchang CJ-6 (tedy derivát sovětské konstrukce Jak-18). Stejný původ měla užitková letadla Harbin Y-5 neboli kopie „Anduly“ An-2 či helikoptéry Harbin Z-5 čili klony Mi-4. Užívaly se však také sovětské stroje, hlavně dopravní Il-14 a Li-2 a cvičné Jak-11. Každopádně je zjevné, že albánské letectvo působilo spíše jako muzejní sbírka, a proto nepřekvapuje, že z uvedených typů už dnes žádný neslouží, ačkoli mnoho strojů dosud stojí na okrajových částech základen. Albánie se rozhodla zcela zrušit jednotky strojů s pevnými křídly a užívá pouze vrtulníky, byť pochopitelně nelze vyloučit, že v budoucnu může jevit zájem o obnovení letounových kapacit. Vlastní tak celkem 26 helikoptér, z nichž nejvýkonnější je čtveřice středních strojů AS 532A1 Cougar. Seznam lehčích vrtulníků zahrnuje jeden AgustaWestland AW109, pět AB-205 (tedy kopii typu Bell 205), sedm AB-206C (tzn. klonů modelu Bell 206C), osm německých Bo-105 a konečně jeden nový Airbus Helicopters H145M; původně byly dodány dva kusy, jeden však byl záhy ztracen při havárii. Tento typ má sloužit zejména pro přepravu VIP a také pro pátrací a záchranné operace a lze soudit, že Albánie objedná další exempláře, které by mohly nahradit zastaralé stroje konstrukce Bell/AB. V dubnu 2019 bylo oznámeno, že by Albánie měla získat od USA zřejmě tři zánovní vrtulníky UH-60A Black Hawk, neboť Američané je nyní vyřazují ve prospěch nových UH-60M. Má jít o část velikého „balíku“ darované techniky, ovšem další položky v seznamu zatím nebyly oficiálně specifikovány.

Čluny také z licenční stavby
Albánské námořnictvo provozovalo svého času dokonce i čtyři sovětské ponorky Projekt 613, známé pod kódem Whiskey a vybavené 533mm torpédomety. Z Číny pocházely desítky člunů s torpédomety a sloužilo i několik sovětských plavidel, jenže ani z tohoto arzenálu již nezbylo ve službě nic. Základny byly navíc hodně poškozeny během nepokojů v roce 1997, takže bylo nutno budovat novou přístavní infrastrukturu. Dnes provozované lodě získala Albánie vesměs darem, a to od USA a Itálie, které dodaly čluny též pro Pobřežní stráž, která náleží do struktur námořnictva a vlastně provozuje i většinu plavidel. Loďstvo v užším smyslu dnes používá jen pětici amerických člunů třídy Archangel, zatímco albánská Pobřežní stráž vlastní tři americké rychlé čluny třídy Sea Spectre Mk III, dále celkově sedm italských člunů Classe 2000 a Super Speranza a několik dalších menších plavidel od USA. Nejvýkonnější lodě s albánskou vlajkou ovšem představuje čtveřice velkých hlídkových člunů, jež nebyly získány darem, jelikož jde o výsledek spolupráce s Nizozemím. Albánie zakoupila jeden exemplář třídy Damen Stan 4207, kde číslo udává délku a šířku v metrech, a další tři byly potom postaveny v Albánii na základě licence. Právě tato čtveřice lodí s názvy Iliria, Oriku, Lisus a Butrinti se nejčastěji zapojuje do mezinárodních hlídkových operací a díky jejich domácímu původu jsou na ně Albánci logicky velmi hrdí. Tato plavidla lze nepochybně pokládat za jeden z pozitivních důkazů, že v Albánii se přijímají správná opatření a že se situace sice pomalu, ale přece jen znatelně zlepšuje. Díky tomu byla země v roce 2009 přijata do NATO a plánuje se též zřízení první alianční základny, a to na nyní značně zanedbaném letišti Kuçovë, které má po rekonstrukci sloužit pro angažmá Aliance na západním Balkáně. Na místo, kde nyní rezivějí vraky čínských stíhaček, by se tedy měly výhledově nastěhovat špičkové alianční letouny.
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Ozbrojené síly v Kosovu
Anarchie, do níž Albánie upadla v roce 1997 po faktickém zhroucení ekonomiky, měla rovněž velmi neblahé důsledky pro ozbrojené síly. Davy Albánců se zmocnily velké části vojenských skladů a tam uloženého materiálu. Zřejmě nepřekvapí, že se takto ozbrojily zejména elementy z řad organizovaného zločinu a politických a náboženských extremistů. Právě tak se vytvořil i základ arzenálu Kosovské osvobozenecké armády (Ushtria Çlirimtare e Kosovës, UÇK), která vznikla v roce 1996 a usilovala o samostatnost srbské autonomní oblasti Kosovo, čehož chtěla dosáhnout násilnými postupy včetně teroristických útoků. Roku 1997 tudíž zahájila ozbrojený boj proti srbské správě Kosova a konflikt následně vygradoval do faktické občanské války, ve které se obě strany dopouštěly zločinů. Historie kosovského konfliktu a angažmá NATO je již dobře známa, a proto zde jen uveďme, že Kosovo v roce 2008 formálně vyhlásilo nezávislost, kterou však řada zemí neuznává. „Kosovská republika“, jak se formálně nazývá, dnes funguje jako jakýsi „protektorát“ OSN a některých západních zemí, ovšem domácí politické elity jsou v naprosté většině spojené s někdejší UÇK a patrně též s organizovaným zločinem a islamisty. Kosovo tedy nezřídka bývá označováno i za stát řízený narkomafií a teroristy. Vlastní armádu dosud nemá, avšak hodlá ji vybudovat. Jejím základem má být dnešní Kosovský bezpečnostní sbor (KSF), který vznikl v podstatě transformací části UÇK. Dnes má asi 2500 mužů v aktivní službě a kolem 800 záložníků. Užívá převážně zbraně od firmy Heckler & Koch (např. útočné pušky G36 či samopaly MP5), získal určitý počet tureckých lehkých obrněnců Otokar Cobra a provozuje též automobily HMMWV, IVECO, Mercedes-Benz a Land Rover, které povětšinou obdržel jako dary od některých členských zemí NATO.

Ozbrojené síly Albánské republiky
Celkem v aktivní službě
8000
Pozemní síly
V aktivní službě
3000
Lehká obrněná vozidla
124
Dělostřelecké systémy
93
Vzdušné síly
V aktivní službě
550
Víceúčelové vrtulníky
26
Námořní síly (vč. Pobřežní stráže)
V aktivní službě
1150
Hlídkové a pobřežní lodě
27
Další složky
Podpůrná brigáda
700
Logistická brigáda
1200
Vojenská policie
1400
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