Libyjský konflikt:
Dramatický vývoj ve Středomoří

Severoafrická Libye začala opět plnit první stránky zahraničních rubrik. Po poměrně dlouhém příměří se totiž rozhořely další boje mezi Haftárovou Libyjskou národní armádou a vojsky, jež podléhají islamistické vládě v Tripolisu. Do konfliktu se však nově zapojily i turecké expediční síly a ruští žoldnéři, kteří se těší letecké podpoře.

Ti, kteří tvrdili, že svržení Muammara Kaddáfího v roce 2011 přinese do Libye demokracii, se mohli nejdříve radovat, jenže mírový vývoj měl jen krátké trvání. Opět se totiž projevilo velké kmenové a klanové rozdělení společnosti, ambice islamistů i záměry regionálních a světových velmocí. Od jara 2014 se tedy hovoří o tzv. druhé libyjské občanské válce, která v současnosti nabrala podobu zájmového střetnutí Turecka a pestré koalice, která se z různých důvodů snaží omezovat tureckou mocenskou expanzi ve Středomoří.

Ofenziva maršálovy armády
Hned na úvod je nutno zdůraznit jednu velice důležitou věc. Maršál Chalífa Haftár, který stojí v čele Libyjské národní armády (LNA), je v médiích leckdy popisován jako jakýsi samozvaný vojenský vůdce, který bojuje proti mezinárodně uznávané vládě v Tripolisu, pro niž se vesměs používá termín „vláda národní shody“ (Government of National Accord, GNA). Skutečnost je ovšem poněkud složitější, jelikož Haftár přinejmenším formálně podléhá parlamentu, jenž byl zvolen roku 2014 ve zcela svobodných a demokratických volbách. Tehdejší vláda v nich však utrpěla porážku, a tudíž odmítla uznat jejich výsledky, což bylo ostatně také důvodem, proč se nynější válka rozhořela. Nově zvolený parlament se přesunul do Tobrúku, zatímco v Tripolisu zůstala převážně islamistická vláda. Na jejím základě potom v roce 2016 vznikla GNA, kterou většina světa uznala a dodnes uznává jako legitimní, avšak větší část území Libye dlouhodobě kontroluje LNA. Z geografie však logicky vyplývá, že se vojenské akce zaměřují primárně na města, základny a důležité silnice a křižovatky, jelikož drtivou většinu země tvoří liduprázdná poušť. To pak určuje charakter bojů, jež se vlastně do jisté míry podobají těm z druhé světové války, takže se obvykle střídají rychlé přesuny pouští a úporné obléhací bitvy. Právě charakter obléhání či obkličování nabraly i střety o Tripolis, když v dubnu 2019 zahájila ofenzivu LNA, jež před tím vyčistila východ země od islamistů. Haftárovy síly počátkem roku 2020 obklíčily Tripolis a dobyly město Syrta, kolem něhož se nalézá většina zásob ropy a kde leží významný ropný terminál. GNA, v jejímž čele stojí premiér Fajíz al-Sarrádž, souhlasila s příměřím a obě strany vedly rozhovory o nějakém mírovém východisku, přestože většina odborníků zůstávala spíše skeptická. Varovali, že se v Libyi střetávají zájmy řady mocností, které tam chtějí získat maximální vliv, což se týká především Turecka a Ruska. Právě Turecko se pak stalo zemí, jež opět zásadně změnila dynamiku libyjského konfliktu.

Turecká intervence a postup
Sarrádžova vláda se totiž těší dlouhodobé podpoře Turecka a kromě toho i Kataru, jenž v roce 2011 poslal proti Kaddáfímu dokonce malý kontingent pozemních sil. Naopak za Haftárem od začátku stojí především Francie a většina arabských monarchií v čele se Spojenými arabskými emiráty, což je i projevem mocenského soupeření mezi těmito státy a zmíněným Katarem. Do řad podporovatelů LNA se posléze začlenilo i Rusko, byť se zdá, že spojenectví s Moskvou je od Haftára pouze pragmatický a částečně okolnostmi vynucený krok. Maršál totiž velmi stál o podporu západních zemí, jejichž většina se však pořád drží spíše na straně GNA, avšak ta sází především na Turecko, resp. ambice prezidenta Erdogana. Dne 2. ledna 2020 schválil turecký parlament vyslání expedičních vojsk do Libye, kam tedy první turečtí vojáci oficiálně dorazili 5. ledna, ačkoli se obecně soudí, že turečtí poradci a specialisté fakticky působí po boku GNA již dlouho. Výrazně vzrostly též dodávky zbraní z Turecka, zatímco Emiráty, Rusko a v menší míře také další země zesílily zásobování LNA. Žádný z aktérů se tudíž evidentně příliš nestará o zbrojní embargo, které se na Libyi vztahuje. Rostoucí turecká vojenská přítomnost se patrně měla stát nátlakovým vyjednávacím prostředkem proti LNA, avšak maršál odmítal ustoupit, a proto 1. dubna zahájila vojska GNA a Turecka protiútok, tzv. operaci Mírová bouře. Prorazila obklíčení hlavního města a do konce dubna zatlačila Haftárovu LNA o cca 400 km na východ. Prudké boje se rozpoutaly o základnu Al-Watiya, z níž dříve startovala letadla LNA k útokům na Tripolis. Síly GNA a Turecka ji 18. května obsadily a na počátku června se znovu bojovalo o strategicky důležitou Syrtu, poblíž které se nachází další důležitá základna Al-Jufrah, ovšem právě tato základna následně sehrála důležitou roli v novém strategickém zvratu. Tentokrát do konfliktu zasáhlo Rusko, pro něž sice Libye není zdaleka tak důležitá jako Sýrie, jenže ani tak tam nechtělo umožnit mocenské etablování Turecka.

Ruské letouny jdou do boje
Jak již bylo uvedeno, maršál Haftár se podpoře Moskvy těší již delší dobu, ale do jara 2020 se jednalo zejména o transfery výzbroje a o nasazení žoldnéřů, převážně mužů z tzv. Wagnerovy soukromé vojenské společnosti. Zhoršující se vojenská situace LNA ale zjevně přiměla Rusko realizovat radikální krok, jenž se začal uskutečňovat v druhé polovině května. Na družicových snímcích základny Al-Jufrah a též základny Al-Khadim na východě Libye u Benghází se totiž objevily charakteristické tvary stíhaček MiG-29 a taktických bombardérů Su-24 a poté přibyly i záběry ze vzduchu, na kterých byly zmíněné stroje doprovázeny ruskými stíhačkami Su-35S. Dorazilo nejméně čtrnáct letadel MiG-29 a několik Su-24M, a to ze Sýrie, kam Rusko poslalo nové kusy letounů týchž typů, zatímco ty starší přeletěly do Libye. Maršál Haftár sice už dříve provozoval menší vzdušné síly a kromě toho mohl spoléhat na podporu Emirátů, jejichž stroje (např. Mirage 2000 či turbovrtulové AT-802U) působí ze základny Al-Khadim, jenže letectvo LNA v bojích utrpělo ztráty a angažmá Emirátů je přece jen spíš omezené, a tak ruské letouny znamenaly obrovskou posilu. Dosud není zcela jisté, kdo sedí v jejich kokpitech, ale efektivita jejich nasazení napovídá, že jde o zkušené piloty. Patrně 8. června tak začaly operace ruských letounů, které zcela zvrátily situaci u Syrty, protože jejich útoky vytlačily síly Turecka a GNA desítky kilometrů od města, které si nakonec udržela Haftárova LNA. Díky blízkosti základny Al-Jufrah u prostoru bojů šlo o operace s mimořádně vysokým tempem, neboť každý ze strojů startoval několikrát denně. Jednotky Turecka a GNA evidentně utrpěly značné ztráty na lidech i technice, což se projevilo zvýšenými dodávkami výzbroje z Turecka a také skutečností, že se na straně sil GNA ve stále větším měřítku angažují i žoldnéři z řad syrských islamistů, jež tam převážejí turecké lodě. Služeb žoldnéřů však rozsáhle využívá rovněž LNA, pro kterou kromě „wagnerovců“ bojují i např. muži z Čadu či Súdánu.

Drony a technika proti nim
Konflikt v Libyi představuje nesmírně zajímavé téma i z technického hlediska, protože se zdá, že jej některé mocnosti užívají jako „testovací polygon“ v oboru vzdušných sil a protivzdušné obrany. Jedná se mj. o intenzivní nasazení dronů, protože za jarními úspěchy Turecka a GNA stojí také hromadné užívání bezpilotních bojových letadel Bayraktar TB2, jež způsobila velké ztráty v řadách LNA. Bezpilotní prostředky se ale vyskytují i na druhé straně, jelikož Emiráty používají letadla řady Wing Loong čínské výroby. Desítky dronů obou stran ale byly zničeny, na čemž se v případě strojů Bayraktar TB2 značnou měrou podílely mj. protivzdušné systémy Pancir-S1, ačkoliv též v jejich řadách došlo ke ztrátám. Vesměs jde o komplety z Emirátů, jež užívají podvozky MAN SX45, několik záběrů však ukazuje i systémy na šasi KAMAZ-6560, které patrně dodalo přímo Rusko. Snímky ze začátku srpna napovídají, že Rusko již dopravilo do Libye i systémy S-300/400, byť nelze vyloučit, že jde jen o makety. Objevují se též zbraně určené speciálně proti dronům, např. směrové rušiče DHI-UAV-D-1000JHV2 od čínské firmy Dahua nebo běloruský mobilní rušič Groza-S, spatřený v konvoji žoldnéřů. Turci rozmístili na západě Libye mj. raketové komplexy MIM-23 HAWK a Hisar, kanonové komplety Korkut či výkonné systémy pro elektronický boj Koral a REDET-II. Objevila se dokonce už i zpráva, že Turecko použilo mobilní laser na šasi obrněnce BMC Amazon, patrně však jde jen o mediální spekulace. Z obrněné techniky se v silách GNA a tureckých jednotek běžně vyskytují obrněné automobily BMC Kirpi a pásové obrněnce FNSS ACV-15, kdežto v řadách LNA lze vidět mj. kolové transportéry Mbombe 6x6 a Al-Mared, jež maršálovi poslalo Jordánsko. Ruští žoldnéři provozují mj. automobily GAZ Tigr-M a na některých záběrech se objevil též dosud neznámý šestikolový obrněnec na šasi Ural. Jde o výrobek malé ruské firmy Jevro Polis, jež je finančně a personálně propojena s Wagnerovou společností.

Koalice proti Turecku roste
Ve výzbroji LNA se vyskytuje též např. egyptská varianta tanku T-55, která nese infračervený senzor od německé firmy AEG-Telefunken. Právě Egypt v poslední době výrazně zvýšil svou podporu LNA a spojuje se s ním též letecký útok na základnu Al-Watiya. Po jejím dobytí tam Turci umístili své protivzdušné systémy, ale navzdory nim se 4. července stala terčem úderu a turecká armáda musela odepsat komplety HAWK a Koral. Nálet podle svědků provedly stroje s křídly tvaru delta, což ukazuje na stroje Mirage nebo Rafale, které mají ve výzbroji Emiráty, ale také právě Egypt. Jeho vláda navíc varovala, že obsazení Syrty silami GNA by považovala za důvod k ozbrojené intervenci, a tuto možnost 20. července schválil egyptský parlament. Na hranicích s Libyí se shromáždily početné egyptské síly. Káhira vyzvala obě strany k příměří a jednáním, těžké střety posléze fakticky utichly a v srpnu bylo vyhlášeno příměří, takže situace na zemi zůstává zhruba na úrovni přelomu června a července. Vzrůstá však riziko konfrontace na moři, jelikož Turecko v listopadu 2019 podepsalo s GNA kontroverzní dohodu o rozdělení ekonomických pásem ve Středozemním moři, která ignoruje fakt, že mezi oběma zeměmi leží řecké ostrovy. K neformální „koalici proti Erdoganovi“, kam spadá Rusko, Francie, Emiráty a Egypt, se tedy připojilo i Řecko, Kypr a Izrael, jelikož turecká expanze ohrožuje jejich zájmy. To ukazuje i na zákulisní rozkol v NATO a EU, protože mezi hlavní spojence Turecka a GNA se řadí Itálie, jež se zřejmě obává přílivu imigrantů, a Německo. Nejasná zůstává pozice USA, které sice udržují kontakty s GNA a údajně dodávají Turecku satelitní data, avšak o maršálovi pochvalně mluvil Donald Trump a část odborníků říká, že svého dřívějšího chráněnce Haftára pořád podporuje CIA. Ve Středomoří proběhlo několik námořních cvičení, z nichž část zjevně mířila proti Turecku. Napjatá pochopitelně zůstává i situace na zemi, takže se množí varování, že na podzim může být ve Středomoří skutečně horko.
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