Libye:
Od nepřátelství ke spolupráci

Vztah mezinárodního společenství k Libyi se v posledních letech radikálně změnil. Libye se dobrovolně vzdala vývoje zbraní hromadného ničení, zastavila veškerou podporu terorismu a dokonce jeví zájem o aktivní boj proti němu. Mezinárodní sankce proti Libyi byly zrušeny a země se po mnoha letech izolace otevírá světu.

Není tak vzdálená doba, kdy byla Libye považována za nesmiřitelného nepřítele Západu, za vysoce nebezpečný režim, který vyvíjí zbraně hromadného ničení a podporuje terorismus. Avšak byla to paradoxně válka proti terorismu, co způsobilo překvapivý obrat ve vztazích Libye a mezinárodního společenství. Libye naprosto nečekaně nabídla Americe pomoc v boji proti terorismu, zastavila vývoj všech ZHN a navázala se světem korektní vztahy.

Válka v Čadu
Plukovník Kaddáfí se stal vůdcem Libye po převratu roku 1969. Ačkoli jej USA původně podporovaly, brzy se ukázalo, že Kaddáfího politická orientace je zcela odlišná. Už počátkem 70. let vyhlásil boj Americe, Izraeli, imperialismu a kapitalismu. A brzy se začala odehrávat první ozbrojená střetnutí. Už v roce 1973 se libyjské jednotky zapojily do války proti Izraeli. V roce 1977 došlo k sérii dělostřeleckých a vzdušných bojů s Egyptem; Libye je vydávala za územní spory, ale ve skutečnosti tak vyjadřovala nesouhlas s prozápadní politikou egyptského prezidenta Sadata.
Lze bez nadsázky říci, že v 80. letech vedla Libye nevyhlášenou válku proti Západu. Tato válka se odehrávala na několika frontách. Jednou z nich bylo sporný pás území Aouzou mezi Libyí a Čadem, který libyjská vojska obsadila v roce 1973. Roku 1981 však čadská vláda získala podporu USA a Francie (která do té doby podporovala Libyi) a do oblasti začaly proudit dodávky amerických a francouzských zbraní. Konflikt se následně rozšířil i na území Súdánu a zapojily se do něj také mezinárodní jednotky Organizace africké jednoty. V červnu 1983 se Kaddáfí odhodlal k riskantnímu kroku a zahájil mohutnou invazi do Čadu, které se účastnilo asi 7000 libyjských vojáků.
USA a Francie odpověděly přesunem malých kontingentů svých vojsk do Čadu (operace Manta). Američané a Francouzi školili čadské vojáky a zapojovali se do menších střetnutí. Někdy tak docházelo k paradoxním situacím, když na obou stranách bojovala francouzská technika (zejména stíhačky Mirage). Bezpochyby nejznámější zbraní čadské války se však staly ozbrojené terénní automobily Toyota a Land Rover, které v poušti dokázaly vítězit nad silnější, ale pomalejší libyjskou technikou. Boje nabíraly na intenzitě, protože Libye nasadila své nejvýkonnější letouny – bombardéry Tu‑22 (ATM 9/2003), a trvaly až do září 1987, kdy se libyjská armáda po těžkých ztrátách stáhla za hranice.

Terorismus a americká odveta
Další frontou libyjské války proti Západu byl terorismus. Snad žádný režim na světě nepodporoval revoluční, ultralevicové a národně osvobozenecké skupiny tak jako Libye. Např. v roce 1973 byla u irských břehů zadržena libyjská loď, která vezla pět tun zbraní a výbušnin pro IRA. Libye provozovala desítky výcvikových táborů pro teroristy z Evropy i Středního východu a palestinský extrémista Abú Nidal považoval Libyi za svůj druhý domov. Kaddáfí platil i proslulého Iljiče Ramíreze Sáncheze, známějšího jako Carlos či Šakal. Libye dokonce dala teroristům k dispozici letadla svých aerolinií pro nácvik únosů a atentátů.
USA se rozhodly Libyi potrestat a vyslaly k jejím břehům několik letadlových lodí. Téměř na denním pořádku byly souboje libyjských stíhaček se stroji amerického námořnictva (průběh jednoho takového souboje byl popsán v ATM 3/2004). Nezůstalo ale jen u vzdušných soubojů. 24. března 1986 byla americká letadla ostřelována libyjskými střelami země‑vzduch. Ještě ten den provedlo námořnictvo nálet na postavení libyjské protivzdušné obrany a zničilo několik radarů. Zároveň Američané udeřili proti libyjským plavidlům, jedno potopili a dvě těžce poškodili. Tato operace dostala název „Prairie Fire“.
Avšak největší akce USA proti Libyi měla teprve přijít. 2. dubna 1986 vybuchla v klubu La Belle v Západním Berlíně puma, jež zabila dva americké vojáky a mladou Turkyni. Záhy byla zachycena komunikace mezi Libyí a její berlínskou ambasádou, z níž jasně vyplývalo, že na útoku se podíleli dva agenti libyjské tajné služby. To už bylo příliš. Americký prezident Reagan nařídil odvetný úder – operaci „El Dorado Canyon“.
14. dubna 1986 vzlétlo z Velké Británie 24 bombardérů F‑111F, k nimž se pak připojilo 41 vzdušných tankerů a pět letounů EF‑111A pro elektronický boj. Pět záložních bombardérů se vrátilo po prvním tankování a dva byly odvolány pro poruchu, takže nad Libyi jich krátce před půlnocí dorazilo třináct. Podpořily je stroje amerického námořnictva, které poskytovaly vzdušné krytí. F‑111F udeřily na vojenské cíle v Tripolisu a Benghází; zničily mj. budovu hlavního velení, a to jen několik minut po tom, co ji Kaddáfí opustil. Jeden americký letoun byl sestřelen a dvoučlenná posádka zahynula. Kaddáfí posléze prohlásil, že bylo sestřeleno dvacet letadel, tj. více, než kolik se jich útoku zúčastnilo. Nálet nesmírně otřásl sebevědomím nejen Libyjců, ale také Sovětů, kteří vybudovali protivzdušnou obranu Tripolisu.

Konec dlouhé izolace
Největším teroristickým útokem, v němž měla Libye prsty, byl výbuch letadla Boeing 747 nad skotským městečkem Lockerbie 21. prosince 1988. Zahynulo všech 259 osob na palubě a trosky letounu zabily 11 lidí na zemi. Použitou výbušninou byl československý Semtex, který byl uložen v zavazadle. Americké a britské instituce nakonec získaly přesvědčivé důkazy o tom, že akci provedli dva agenti libyjské tajné služby, a v listopadu 1991 na ně byly vydány zatykače. Kaddáfí oznámil, že oba muži byli zatčeni, ale odmítl je vydat. Rada bezpečnosti OSN uvalila na Libyi embargo na leteckou dopravu a později i ekonomické postihy. Od roku 1992 byl zakázán prodej jakéhokoli vojenského materiálu do Libye.
Až v roce 1999 souhlasil Kaddáfí s vydáním obou mužů, ovšem pod podmínkou, že se soud bude konat v neutrální zemi. Proces se tedy konal v Nizozemí; jeden z obviněných byl odsouzen k doživotnímu vězení, druhý byl osvobozen (důkazy proti němu byly jen nepřímé). Avšak už sama skutečnost, že Kaddáfí oba muže vydal, znamenala průlom. Ve skutečnosti to ale byl pouze nejviditelnější výsledek pomalého, ale přece jen probíhajícího oteplování vztahů Libye se zbytkem světa. Na konci 90. let byly některé menší libyjské podniky privatizovány, byl umožněn vstup zahraničních financí do země a Libyjci (včetně samotného Kaddáfího) začali investovat v Evropě, zejména v Itálii.
Avšak ten nejzásadnější zlom přišel krátce po útocích 11. září 2001. Kaddáfí (k nemalému překvapení celého světa) útoky tvrdě odsoudil, veřejně se zřekl jakékoli podpory terorismu a nabídl USA pomoc při boji s terorismem. Ale to ještě nebylo všechno. Další zvrat následoval 19. prosince 2003, kdy prohlásil, že Libye ukončuje veškerý vývoj zbraní hromadného ničení a navrhl zřízení mezinárodní komise, která bude dohlížet na likvidaci zásob. 21. prosince 2003 podepsali zástupci libyjské vlády memorandum o mírovém využití jaderné energie a byly zahájeny první kroky ke stavbě libyjské jaderné elektrárny.
Kaddáfí dokonce vyplatil odškodné pozůstalým po obětech výbuchu nad Lockerbie, načež OSN postupně zrušila většinu sankcí proti Libyi, včetně embarga na dovoz zbraní. Do Libye pak zavítali na návštěvu vrcholní politici západního světa, včetně britského premiéra Tonyho Blaira a delegace šesti členů amerického Kongresu. Tyto změny jsou velmi důležité pro celý region severní Afriky, v němž je Libye vlivnou mocností.

Tři moderní houfnice
Moc plukovníka Kaddáfího se opírá především o libyjské ozbrojené síly. Jejich velikost se v 80. letech pohybovala kolem 90 000 mužů, dnes dosahuje 73 000 mužů, ale Libye počítá se snížením na 61 000 mužů; uspořené prostředky budou použity na nákup moderní techniky. Vojenská služba je povinná pro všechny muže od 17 let, trvá tři roky a v současné době je k dispozici okolo 310 000 záložníků. Většina výzbroje je sovětského původu, ale podstatná část pochází také z Itálie a Francie.
Pozemní vojsko o síle 40 000 mužů zahrnuje osm brigád (tři tankové, devět mechanizovaných, dvě vzdušné výsadkové, tři dělostřelecké, jednu raketovou dělostřeleckou, jednu s balistickými raketami, jednu ženijní a jednu zabezpečovací) a pět samostatných praporů (tři průzkumné a tři mechanizované). Hlavními typy tanků jsou T‑62 a T‑72 (celkem 1300 kusů), z nichž část je modernizována pomocí součástek z Ruska a Číny. Libye jeví velký zájem o náhradu 500 vyřazených T‑55 moderními tanky T‑80U nebo T‑84.
V Libyi slouží více než desítka typů obrněných transportérů a bojových vozidel pěchoty; hlavní roli hraje 700 kusů BMP‑1 a 600 kusů BTR‑50/60. Dalšími významnými typy jsou brazilské EE‑9 a EE‑11, italské FIAT‑6614 a FIAT‑6616 a československé OT‑64. Zbytek doplňují starší anglické transportéry, dodané ještě v době monarchie. Libye nyní uvažuje o koupi nejmodernějších BMP‑3.
Většina dělostřelectva jsou zastaralé sovětské zbraně, výjimku tvoří tři samohybné typy. Především je to 210 moderně řešených italských houfnic OTO‑Melara Palmaria, které byly vlastně postaveny přímo pro Libyi. Mají ráži 155 mm a automatické nabíjení s možností krátkodobé rychlosti palby až pět ran za minutu. Dále jsou to československé kolové 152mm houfnice Dana, velmi vhodné pro pouštní prostředí. Skutečnou kuriozitou je třicet amerických 155mm děl M109, která byla do Libye dodána soukromou americkou firmou v 80. letech, tedy v době, kdy Libye s USA fakticky válčila!
Raketové dělostřelectvo se skládá zejména z ruských systémů BM‑21 Grad (více v ATM 2/2004), z nichž část byla vyrobena v licenci. Libye vlastní 24 odpalovacích zařízení pro balistické rakety Scud‑A (dolet 280 km) na pásovém podvozku a v roce 2000 zakoupila od Severní Koreje asi 12 raket Scud‑C s dostřelem 550 km. Stále pokračuje program balistické rakety Al Fatah vycházející ze severokorejského typu Nodong‑1. Měla by mít dolet 1300 až 1500 km (což zahrnuje i území Izraele), ale všechny zkoušky zatím skončily neúspěšně.

Libye má zájem o Su‑30
Protivzdušná obrana Libye byla vybudována sovětskými specialisty a slouží v ní 18 000 mužů rozdělených do osmi brigád. Ve výzbroji mají řadu zastaralých hlavňových systémů (mezi nimi i československé 35mm dvojkanony M‑53/59), ale i 80 moderních ZSU‑23‑4 Šilka řízených radarem. Páteří protivzdušné obrany jsou střely země‑vzduch; jedná se o 21 ramp pro sovětské rakety SA‑2 Guideline, SA‑3 Goa a SA‑5 Gammon, dále 20 francouzských samohybných systémů Crotale a asi 300 lehkých střel SA‑7 Grail. Libye se velice zajímá o špičkový ruský raketový systém S‑300PMU1 a samohybný hybridní komplet 2S6 Tunguska, který je ve své kategorii hodnocen jako nejlepší na světě.
Vojenské letectvo Libye o počtu 11 000 mužů je vybaveno především letouny ze SSSR a Francie (v závorkách je uveden pravděpodobný počet kusů; není vyloučeno, že část z nich je nefunkční). Ze sovětských jsou to různé varianty stíhacích letadel MiG‑25 (60), MiG‑23 (58) a MiG‑21 (50), dále stíhací bombardéry Su‑22 (85) a bombardéry Tu‑22 (7) a Su‑24 (21). Francouzské dodávky obsahovaly stíhačky Mirage 5 (35) a Mirage F.1 (52); v červenci letošního roku bylo padesát těchto strojů (a 150 motorů) prodáno Pákistánu. Také v libyjském letectvu najdeme americkou techniku – deset lehkých stíhaček F‑5A Freedom Fighter. Libye rovněž zakoupila asi 60 letadel L‑39 Albatros.
Z vrtulníků lze uvést 36 bitevních Mi‑24D/V, 34 dopravních a víceúčelových Mi‑6, Mi‑8 a Mi‑10 a lehké francouzské typy Gazelle a Alouette. Dopravní letectvo používá opět hlavně ruské stroje, mezi nimiž zaslouží pozornost obří An‑124 Ruslan. Kromě ruských letadel má Libye také devět československých strojů L‑410 Turbolet a osm italských Aeritalia G‑222T.
V poslední době vzbudila velký rozruch libyjská jednání s Ruskem o dodávce 36 nových bojových letounů; jednou možností jsou jednomístné Su‑27SK, druhou alternativu představují dvoumístné Su‑30MKL. Zejména druhý typ se řadí k absolutní světové špičce, a pokud by skutečně došlo k jeho zavedení do služby, vlastnila by Libye pravděpodobně nejlepší bojový letoun na Středním východě. Není divu, že Egypt a Izrael proti takovému obchodu protestují.

Zabavená ponorka
Nejmenší složkou libyjských ozbrojených sil je námořnictvo (5000 osob). Největší lodí je v SSSR postavená fregata Al Hani o výtlaku 1600 tun (druhé plavidlo téže třídy je v záloze). Nese čtyři protilodní a dvacet protiletadlových střel, dva 76,2mm kanony, dva 30mm kanony, čtyři torpédomety, dva protiponorkové raketomety a dva skluzy pro hlubinné pumy. Následují dvě korvety Tárik-Ibn Zijád (původně ruské Nanučka II; třetí je v záloze) vybavené stejnými řízenými střelami jako fregaty a jedním 57mm kanonem.
Hlavní údernou sílu ovšem představují lehká a rychlá plavidla nesoucí protilodní rakety. Bohužel panují velké nejasnosti v tom, které třídy (resp. kolik kusů) dosud slouží. Teoreticky může mít Libye k dispozici nejvýše dvanáct raketových člunů třídy Al Zatum (sovětské Osa II), každý se čtyřmi protilodními střelami, čtyři italské korvety Wadi/Assad a devět italských raketových člunů La Combattante II, všechny se střelami Otomat. Kromě nich Libye vlastní asi 16 menších torpédových člunů, minonosek a minolovek a několik větších lodí. Námořní letectvo se skládá všehovšudy ze čtyř vrtulníků SA 321 Super Frelon.
Libye dříve provozovala šest ponorek třídy Foxtrot. Dvě se potopily a třetí potkal vskutku kuriózní osud: Byla zadržena v Litvě kvůli sankcím uvaleným na Libyi, ale poplatky za její kotvení byly Libyi naúčtovány. Nakonec byla ponorka zabavena a sešrotována, ale ani cena šrotu zdaleka nepokryla všechny náklady. Zbývající Foxtroty už zřejmě nejsou funkční. Libye zakoupila i dvě malé jugoslávské ponorky Mala a dvě moderní ruské ponorky třídy Kilo, ale o stavu všech čtyř panují vážné pochybnosti a nikdo je už dlouho neviděl na moři.

Libyjské ZHN jsou minulostí
Závěrem ještě stručně k libyjským zbraním hromadného ničení, které už lze pokládat za historickou záležitost. Libye měla ve své době poměrně rozsáhlý jaderný program, a dokonce se odhadovalo, že ještě v 80. letech by mohla provést zkušební výbuch. Avšak nedávno byla libyjská jaderná zařízení zpřístupněna mezinárodní inspekci a ukázalo se, že tyto odhady byly velice přehnané. Na druhou stranu je fakt, že Libyi poskytoval informace pákistánský jaderný vědec Abdul Chadír Chán. Je také známo, že Kaddáfí se několikrát snažil kompletní jadernou zbraň zakoupit; kontaktoval Čínu a Indii a údajně nabízel 15 miliard dolarů za funkční hlavici.
Počátkem 80. let Libye vyrobila asi 100 tun chemických zbraní (těm je věnována rubrika Druh zbraně v tomto ATM), včetně nervových plynů. Dokonce se objevily důkazy, že v roce 1987 použila yperit proti čadským vojákům, ale vítr se obrátil a plyn zasáhl Libyjce. V 90. letech program kvůli embargu stagnoval a v březnu 2004 byla ukončena likvidace asi 3000 libyjských bomb a bojových hlavic pro rozprašování chemických zbraní. Libye měla i projekt biologických zbraní, ten však zřejmě nebyl příliš úspěšný (ačkoli se jej účastnili odborníci z Iráku a Jihoafrické republiky) a nikdy nevyprodukoval žádný bojově použitelný výsledek.
Dosud není zcela jasné, co způsobilo takový obrat v libyjské zahraniční politice. Podle některých odborníků Kaddáfí prostě začal uvažovat prakticky a pochopil, že válčením proti Západu může pouze ztratit. Podle jiných na něj zapůsobil úder proti Iráku a napadlo jej, že může v dohledné době přijít na řadu. Ať už to bylo jakkoli, výsledek je nesporný. Libye dala dobrý příklad všem zemím třetího světa, přestala být hrozbou pro svobodný svět a otevírá se jí zdánlivě ztracená cesta k ekonomickému rozkvětu.
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Libye: Základní údaje
Libye je největším státem severní Afriky a 95 % její rozlohy tvoří poušť. Naprostá většina obyvatel proto žije na pobřeží a v horách na jihu země. Libyjská ekonomika je socialisticky orientovaná a je životně závislá na exportu ropy, zemního plynu a petrochemických produktů. Díky ropě má Libye jeden z nejvyšších HDP v Africe (absolutní i přepočtený na obyvatele), ale přesto se řadí mezi rozvojové země. Kromě ropy vyváží také potraviny (především ovoce), stavební materiály (cement) a ocel.
Oficiální název
Libyjská arabská lidová socialistická republika
Hlavní město
Tripolis
Rozloha
1 759 540 km2
Počet obyvatel
5 600 000
Úřední jazyk
arabština
Měna
libyjský dinár
HDP
6200 USD/obyvatele

Muammar Kaddáfí
Hlavou státu je Revoluční vůdce plukovník Muammar Abú Minjar al‑Kaddáfí (narodil se roku 1942). K moci se dostal po armádním převratu v roce 1969, který paradoxně podpořila americká CIA. Brzy poté však Kaddáfí začal propagovat myšlenky socialismu a panarabismu, obrátil se k Sovětskému svazu a stal se nepřítelem Západu. Během studené války Libye zcela otevřeně podporovala teroristy a vyvíjela zbraně hromadného ničení. Až na konci 90. let se začala otevírat světu. Kaddáfí opustil ideu panarabismu a soustředil se na vytvoření Africké unie, společenství afrických zemí po vzoru Evropské unie.
Z dostupných zdrojů lze usuzovat, že Kaddáfí se v zemi těší překvapivě silné podpoře. Na rozdíl od mnoha jiných arabských státníků má velké charisma, je prý vynikající řečník a nemá nijak přepychový životní styl (to je možná hlavní příčinou jeho popularity). Politická opozice v Libyi je slabá a stav dodržování lidských práv není právě vzorový. Kaddáfí je nepochybně diktátorem, ale přece jen má daleko ke krutým despotům typu Saddáma Husajna. Tito dva muži byli vždy velkými rivaly, neboť oba aspirovali na funkci vůdce sjednoceného arabského světa. Jejich rivalita šla tak daleko, že Libye během irácko‑íránské války podporovala Írán.
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