Libye:
Konec křehké rovnováhy

V prvních týdnech roku 2011 se pozornost světa soustředila na Egypt, kde skončila mnohaletá vláda prezidenta Mubaraka. Zároveň s uklidňováním situace v Egyptě však propukly nepokoje v Libyi, kde velká část obyvatelstva i ozbrojených sil začala žádat odstoupení více než čtyřicet let vládnoucího Muammara Kaddáfího. Násilné potlačení protestů vyvolalo eskalaci konfliktu, který může mít dalekosáhlé následky pro celý region.

„Libyjská revoluce“ začala 15. února 2011, avšak v ozbrojený konflikt se změnila teprve poté, kdy režim nařídil potlačení demonstrací násilím. Část ozbrojených sil odmítla splnit rozkazy a připojila se k opozici, jež pak poměrně snadno ovládla východní část Libye. Nejprve se zdálo, že brzy padne i režim v Tripolisu, ale Kaddáfí shromáždil dostatek sil loajálních vládě, zahájil protiútoky na klíčové základny opozice a konflikt se změnil v občanskou válku, v níž se počty mrtvých pohybují ve čtyřciferných číslech. Povstalci se projevili jako nadšení a odhodlaní, ale to nestačilo na lepší výzbroj a výcvik Kaddáfího armády, která je začala zatlačovat zpět a opět dobývat východ země. Tato situace destabilizovala celý region, a proto se stále častěji mluvilo o ozbrojené intervenci. 17. března podpořila Rada bezpečnosti OSN rezoluci o bezletové zóně a dalších opatřeních na ochranu civilistů. Za dva dny zahájily západní země letecké a raketové údery proti Kaddáfího ozbrojeným silám. Ty byly těžce oslabeny a začala se rýsovat možnost, že by povstalci mohli obnovit postup na hlavní město.

Nejednotná země
K pochopení dění v Libyi je především nutné chápat, že rozhodně nejde o jednotnou zemi. Dá se říci, že Libyi tvoří nejméně tři kulturně a historicky dosti odlišná území (západní Tripolsko, východní Kyrenaika a jižní Fazzán), která spojila až koloniální správa Itálie. Po druhé světové válce byla Libye ovládána Francouzi a Brity a v roce 1951 získala samostatnost jako Libyjské království. Panovníka Idríse I. však v roce 1969 svrhl vojenský puč, v jehož čele stál tehdy jen 27letý plukovník Muammar Muhammad al-Kaddáfí. To znamenalo zásadní mocenský přesun, jelikož za krále Idríse tvořily vládnoucí vrstvu příslušníci kmenů z Kyrenaiky, kdežto Kaddáfí se opíral zejména o kmeny z Tripolska. Východní část země se s novým režimem nikdy úplně nesmířila; proto také protesty vypukly právě v Benghází, největším městě Kyrenaiky. Zároveň se musí zdůraznit, že Libye ani v dobách největší Kaddáfího moci a slávy nebyla neomezenou „diktaturou jednoho muže“. Koloniální éra totiž vytvořila silné antipatie nejen vůči cizí vládě, ale vůči autoritám všeobecně. Právě existence řady kmenů i jiných zájmových skupin (značný vliv získal mj. management firem těžících a exportujících ropu a zemní plyn) vedly k tomu, že síla centrální vlády měla zřetelná omezení. Na místní či regionální úrovni se tedy řešila daleko větší část politické agendy než v jiných, zdánlivě podobných režimech. Řada kmenů si získala faktickou autonomii a věnovala se hlavně mocenskému boji s dalšími kmeny. Kaddáfí ale tuto rivalitu netlumil, naopak ji spíše podporoval, což mu dovolilo hrát úlohu zdánlivě nestranného „arbitra“. U značné části obyvatel se těšil reálné podpoře, k čemuž vedle jeho nepopiratelného osobního charismatu a řečnického umění zřejmě dosti přispíval i jeho životní styl. V kontrastu s jinými diktátory zemí třetího světa se Kaddáfí nikdy neoddával luxusu a naopak zdůrazňoval „beduínský“ původ a způsob života (většinu času opravdu bydlel ve stanu). Křehká rovnováha fungovala více než čtyři desítky let, otřes ve formě nepokojů v sousedních státech však přinesl (ne úplně nečekaně) její destabilizaci a následný kolaps.

Ambiciózní plukovník
Kaddáfího ambice se neorientovaly na absolutní ovládnutí Libye, ale daleko spíše na působení v zahraničí. Jeho puč a vláda sice nejprve měly jisté pochopení Západu, avšak Kaddáfí se brzy připojil k východnímu „revolučnímu“ bloku a začal podporovat režimy nebo organizace, které měly k demokracii velmi daleko. Kaddáfího režim se snažil „exportovat“ ideologii propojující panarabský nacionalismus, socialismus a islám (je však nutno velice zdůraznit, že nikdy nebyl náboženským fundamentalistou a jeho vztahy s islamisty byly spíše konfliktní), což vedlo i ke spojení s teroristickými organizacemi. Libyjské tajné služby se podílely na řadě teroristických útoků, z nichž mezi nejznámější patří útok na berlínský klub v dubnu 1986 (3 mrtví) či atentát na civilní letoun nad skotským Lockerbie v prosinci 1988 (270 mrtvých). Kaddáfí usiloval též o postavení Libye coby africké regionální velmoci a snažil se intervenovat do některých válek na „černém kontinentu“. Libye nasadila vojáky např. v Ugandě a došlo k pohraničním střetům s Egyptem, ovšem hlavní bylo angažmá v Čadu. Kaddáfí silně podporoval protivládní rebely a několikrát nařídil i invazi libyjských vojsk do Čadu. To ale nakonec vedlo k přímému střetnutí se západními zeměmi, neboť USA a Francie vyslaly pozemní a letecké síly na podporu čadské vlády. Probíhala i americko-libyjská střetnutí nad Středozemním mořem; v letech 1981 a 1989 byly sestřeleny čtyři libyjské letouny a v březnu 1986 zaútočili Američané i na libyjskou PVO a námořní plavidla. Ale největší vojenskou akci proti Libyi představovala operace „El Dorado Canyon“, nálet třinácti stíhacích bombardérů F-111F v dubnu 1986, který byl odvetou za onen atentát na berlínský klub. Způsobil Libyi těžké škody a jen těsně minul samotného Kaddáfího, jehož prezident Reagan popsal jako „vzteklého psa“. S jistou nadsázkou můžeme říci, že USA a Libye v 80. letech fakticky vedly nevyhlášenou válku.

Vyzbrojování Libye
Po skončení studené války se Kaddáfího zahraniční politika začala postupně měnit. Především ukončil podporu terorismu, snažil se zlepšit vztahy se Západem (např. vydal osoby, které byly odpovědné za útok na letoun nad Lockerbie) a soustředil se na realizaci své ideje o sjednocení Afriky podle vzoru Evropské unie. Kaddáfí v roce 2001 odsoudil teroristické útoky proti USA a nabídl podporu v boji proti terorismu a o dva roky později se vzdal vývoje ZHN, po čemž se opět výrazně zlepšily jeho vztahy se západními státy, zejména Itálií, Francií a Velkou Británií. Faktem však je, že i v minulosti existovala období celkem dobrých vztahů Libye a evropských zemí, což dokládají mj. prodeje zbraní. Hlavním dodavatelem byl pochopitelně vždy Sovětský svaz, dále pak Československo (Libye se řadila mezi vůbec největší odběratele naší techniky), avšak velké množství výzbroje dodaly v 70. letech a na počátku 80. let rovněž Francie a Itálie. Kaddáfí měl navíc vždy mimořádně dobré vazby na pololegální a ilegální trh se zbraněmi, což mu svého času umožnilo zásobovat některé teroristické organizace (vedle palestinských mu za největší dodávky vděčila Irská republikánská armáda) a současně nakupovat techniku, k níž se jinak dostat nemohl; právě to vysvětluje, jak se do Libye v 80. letech dostaly americké zbraně. Vztahy s tímto sektorem neochladly ani po studené válce, kdy Libye zakoupila i část přebytků z výzbroje armád bývalého východního bloku (včetně československé). Největším problémem ale byla údržba a zastarávání techniky, což poté vedlo i k výraznému omezení početních stavů ozbrojených sil Libye, jež se proti 80. letům zmenšily přibližně o polovinu. Oteplení vztahů se světem na počátku 21. století umožnilo jednání o dalších prodejích zbraní, zejména s Francií a Ruskem, do revoluce se však uskutečnila pouze malá část. Podle ruských médií přišla Moskva kvůli zbrojnímu embargu o zakázky za 4 miliardy dolarů. V únoru 2011 se objevily zprávy, že do Libye směřují letecké dodávky zbraní z Běloruska.

Pozemní armáda
Před počátkem nepokojů tvořilo libyjskou armádu pět brigád (jedna elitní bezpečnostní a čtyři s balistickými střelami) a celkem 73 praporů, a sice deset tankových, deset mechanizovaných, osmnáct pěchotních, šest výsadkových, 22 dělostřeleckých a sedm protivzdušné obrany vojsk. Libye si v únoru 2010 objednala 180 tanků T-90S, avšak ty už nebyly dodány; vlastní tedy asi 200 tanků T-72, stovku T-62 a přes 500 kusů T-54/55; další stovky tanků jsou uskladněny. Co se týče pěchotních obrněnců, Libye získala asi tisíc BMP-1 a menší počet výsadkových BMD, navíc vlastní i 750 sovětských BTR-50 a BTR-60 a řádově desítky československých OT-62 a OT-64, amerických M113 a brazilských EE-11 Urutu. Pestrý je také arzenál dělostřelců, který čítá mj. 160 italských samohybných houfnic Palmaria ráže 155 mm (tato zbraň byla vytvořena speciálně pro Libyi), čtrnáct amerických M109 stejného kalibru, 80 československých houfnic vz. 77 Dana ráže 152 mm, 60 sovětských 2S3 (152 mm) a 130 houfnic 2S1 (122 mm). Tažené dělostřelectvo tvoří směs cca 650 sovětských a starých amerických houfnic a kanonů ráží 105, 122, 130 a 152 mm. Dále Libye vlastní okolo 830 dělostřeleckých raketometů (většinu kalibru 122 mm; kromě sovětských BM-21 je to i mj. stovka československých vz. 70) a přibližně pět stovek minometů (ráže 82, 120 a 160 mm). Ve výbavě jsou tři tisíce komplexů protitankových řízených raket; jde o sovětské typy Maljutka, Fagot a Konkurs (značná část z nich je umístěna na vozidlech BRDM-2) a evropské Milan. Navíc je k dispozici 220 bezzákluzových děl, okolo 400 ručních bezzákluzových zbraní Carl Gustav a asi 2300 pancéřovek RPG-7. Jednotky PVO vojsk mají francouzské systémy Crotale, mobilní sovětské typy Strela-1 a Strela-10 a přes 400 přenosných Strela-2, navíc i pět stovek mobilních i tažených děl; kromě sovětských ZSU-23-4 Šilka mezi nimi najdeme též československé vz. 53/59.

Letectvo a protivzdušná obrana
Libyjské letectvo se může pochlubit zdánlivě velmi působivými počty letadel, ale má se za to, že velká část je mimo provoz; současné události pak tento stav zajisté nezlepší. Na konci roku 2010 měla Libye sedm bombardérů Tu-22, šest taktických Su-24MK, cca stovku přepadových či průzkumných MiG-25, více než padesát stíhacích bombardérů Su-17, Su-20 a Su-22, kolem čtyřiceti útočných stíhačů MiG-23BN, 75 stíhaček MiG-23, 45 kusů MiG-21 a necelých třicet francouzských Mirage F1 (z nichž dva 21. února 2011 přistály na Maltě poté, co piloti odmítli bombardovat civilisty v ulicích měst). Z přibližně 250 cvičných letadel představuje hlavní sílu 115 strojů L-39ZO Albatros a 90 jugoslávských G-2 Galeb. Transportní letectvo má dva těžké letouny An-124 Ruslan, 25 středních Il-76 a 23 lehkých An-26, patnáct amerických Herculesů verze C-130H a stejný počet lehkých československých strojů L-410 Turbolet. Ve výzbroji by mělo být cca 35 bitevních vrtulníků Mi-25/35, zhruba stejný počet víceúčelových Mi-8/17, 46 polských PZL-2 a čtyři těžké CH-47 Chinook. PVO státu provozuje sovětské mobilní systémy Strela-1 a Osa a tažené nebo statické zbraně S-75 Dvina/Volchov, S-125 Něva/Pečora a S-200 Vega/Angara. Síť PVO je poměrně hustá, ovšem kvůli zastarávání a embargům patrně ztratila většinu své síly. V minulých letech Libye jednala s Francií a Ruskem o dodávkách moderních zbraní pro letectvo a PVO; francouzská nabídka obsahovala hlavně letouny Rafale a vrtulníky od značky Eurocopter (včetně bitevníků Tiger), zatímco Moskva nabídla stíhačky Su-30MK a Su-35, cvičné Jak-130, bitevní vrtulníky Ka-52 a raketové komplexy Tor-M2E a S-300PMU2. Libye se v lednu 2010 rozhodla pro ruskou nabídku, vzhledem k nynější politické situaci však není jasné, kdy (resp. zda vůbec) dojde k její realizaci.

Válečné námořnictvo
Největší jednotky v libyjském loďstvu reprezentují dvě sovětské fregaty Projekt 1159TR Koni IV; jmenují se Al Hani a Al Qirdabiyah a nesou protilodní střely P-15/20 Termit. Tutéž hlavní výzbroj má i korveta Tariq Ibn Ziyad (sovětský Projekt 1234 Nanučka II) a čtyři čluny Projekt 205 Osa II. Libye vlastní i šestici italských člunů třídy Combattante II s protilodními raketami Otomat Mk 2. Co se týče podmořské flotily, Libye si koupila šest sovětských ponorek Foxtrot (Projekt 641), z nichž jsou ale schopné provozu maximálně dvě (možná žádná); o jednu z nich Libye přišla kuriózním způsobem, protože ji zabavila Litva v rámci sankcí a posléze ji prodala a sešrotovala, aby se uhradily poplatky za kotvení. Dříve se v řadě zdrojů objevoval údaj, že si v 90. letech Libyjci pořídili také jednu či dvě modernější ponorky třídy Kilo (Projekt 877), ale podle aktuálně dostupných pramenů k tomu patrně nikdy nedošlo. A zbývající lodě libyjského námořnictva už tvoří pouze minolovky, pomocná či výsadková plavidla; za uvedení stojí snad jenom výsadková loď Ibn Harissa (francouzská třída PS700), schopná dopravovat 240 vojáků, jedenáct tanků a jeden vrtulník. Libye uzavřela s Ruskem kontrakt na dodání dvou raketových člunů Molnija (Projekt 12418) a dvojice ponorek Improved Kilo (Projekt 636), ale znovu není jisté, zda se tento obchod uskuteční. Do struktury námořnictva patří i baterie protilodních střel P-21 Rubež-A, sedm záchranných helikoptér Super Frelon a také Pobřežní stráž, jež disponuje lehkými plavidly a plní převážně hlídkové úkoly.

Zbraně hromadného ničení
Není nijak překvapivé, že se ambiciózní plukovník Kaddáfí od svého příchodu k moci snažil o získání „velmocenských“ zbraní. Zejména měl dobře utajený jaderný program, jenž byl v roce 2003 (podle názoru Mezinárodní agentury pro atomovou energii) asi tři až sedm let od výroby funkční nukleární zbraně. Projekt postupoval nejrychleji v 90. letech, a to hlavně díky pomoci „sítě“ pákistánského vědce Abdula Chadíra Chána, jež zajišťovala know-how i techniku. Dále je známo, že se Kaddáfí snažil nukleární zbraně koupit; údajně nabízel Indii a Číně 15 miliard dolarů za funkční bombu. Projekt chemických zbraní dodával hlavně yperit (řada zdrojů tvrdí, že tato látka byla nasazena v Čadu), v menším množství i nervové plyny (konkrétně sarin). Na nižší úrovni byl program biologických zbraní, který se soustředil na anthrax a botulotoxin, ale patrně nikdy nevyprodukoval bojově použitelné prostředky. V roce 2003 (zjevně pod dojmem z americké invaze do Iráku) Libye přiznala své snahy získat ZHN, vzdala se jich a vpustila do svých zařízení mezinárodní inspekce. Posledních deset tun libyjského yperitu bylo připraveno k likvidaci na květen tohoto roku; na konci února se objevily alarmující informace, že Kaddáfí by je mohl použít jako zoufalý prostředek obrany svého režimu. Pokud jde o balistické rakety, Libyjci vlastní cca 45 neřízených raket FROG-7 a určitý počet operačně-taktických střel Scud, o jejich funkčnosti však panují značné pochyby. Libye se opakovaně snažila získat výkonnější rakety (mj. sovětské Točka, Oka a Temp nebo čínské DF-15 a DF-3A), navazovala spolupráci na vývoji s dalšími státy (Irákem či Íránem) a zkoušela ilegálně kupovat raketové technologie, ale žádná z těchto snah nakonec nevedla k úspěchu.

Zvláštní jednotky režimu
Pro autoritativní režimy vládnoucí v nestabilních a roztříštěných zemích je příznačné, že vedle řadových ozbrojených sil vytvářejí také speciální jednotky, jež jsou loajální přímo diktátorovi. Nejinak tomu bylo i v případě Libye. Kaddáfí tak vybudoval Sbor Revoluční gardy, elitní sílu kolem 3000 vojáků, a to výhradně členů jeho kmene a s důstojnictvem tvořeným výlučně jeho blízkými příbuznými. Zpravodajská média se asi nejvíce věnovala „africkým žoldnéřům“, což ovšem zahrnuje dva odlišné druhy sil. Tím prvním je Islámská či Panafrická legie, útvar mužů z muslimských zemí severní a subsaharské Afriky (především Egypta, Tuniska, Čadu, Súdánu a Nigeru). Byla vytvořena roku 1972 a zpočátku sloužila k nasazení v konfliktech, do nichž se Libye snažila zasahovat (kromě Čadu bojovala mj. v Palestině či Angole). Pak se z ní ale stalo cosi jako vojenská stránka Kaddáfího snu o sjednocení Afriky, samozřejmě pokud možno pod „zelenou vlajkou islámu“; údajně jde o zhruba 7000 vojáků. Kromě nich ovšem Kaddáfí začal najímat rovněž „klasické“ žoldáky ze střední Afriky, které nemotivuje ideologická spřízněnost s libyjským režimem, nýbrž pouze peníze. O jejich počtech lze jen spekulovat; možná jde až o 25 000 mužů. Formování, cvičení a vyzbrojování všech „zvláštních“ sil každopádně probíhalo na úkor pravidelné armády, které ostatně Kaddáfího vláda nikdy zcela nedůvěřovala (a nikoliv neprávem, neboť se tam odehrálo několik neúspěšných pokusů o vojenské převraty). Loajalitu armády mělo upevnit přednostní jmenování Kaddáfího příbuzných do velitelských funkcí, což ale kvůli tradiční kmenové rivalitě mělo nakonec spíše opačný efekt. Nelze se divit, že se poté velká část ozbrojených sil při revoluci přidala k opozici. V každém případě je jisté, že ať bude výsledek změn v Libyi jakýkoli, vytvořit centrální vládu bude mimořádně obtížné; dokonce se již spekuluje o možnosti rozpadu na dva nezávislé státy. Události v Libyi názorně připomněly, že zhroucení zdánlivě pevných režimů může způsobit i slabý podnět a že řešení takových krizí představuje záležitost pro celé mezinárodní společenství.
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Ozbrojené síly Libye před revolucí
Pravidelné síly celkem
76 000
Lidová milice (aktivní zálohy)
40 000
Pozemní armáda
Aktivní služba – dobrovolníci
25 000
Aktivní služba – odvedenci
25 000
Hlavní bojové tanky
2025
Další těžká obrněná vozidla
1945
Dělostřelecké systémy
2420
Protivzdušné systémy
914
Letectvo
Vojáci v aktivní službě
18 000
Bojové letouny
349
Podpůrné letouny
342
Vrtulníky
136
Protivzdušné systémy
216
Námořnictvo
Vojáci v aktivní službě
8000
Ponorky
2
Fregaty a korvety
3
Pobřežní a minové lodě
18
Podpůrné a výsadkové lodě
16
Vrtulníky
7
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