Neall Ellis:
Jeden pilot proti revoluční armádě

V historii světa existuje velmi málo případů, kdy jednotlivec, jenž sám nebyl politikem či vojevůdcem, dokázal zásadně ovlivnit průběh nebo výsledek války. Přesto se ovšem i tací mimořádní muži najdou. Nesporně mezi ně patří rovněž Neall Ellis, žoldnéř, vrtulníkový pilot a hrdina občanské války v Sierře Leone.

Konflikty, které se rozhořely v rovníkové Africe během 90. let, znamenaly i velkou příležitost pro nový druh aktérů, a sice pro soukromé vojenské korporace (Private Military Corporations, zkráceně PMC). Určitě nejslavnější značkou z těchto časů je firma Executive Outcomes, která si získala respekt zejména operacemi v Angole, avšak zapojila se i do dalších konfliktů včetně války v Sierře Leone. V té se angažovaly i další podobné společnosti, jenže největší zásluhy si v tomto krvavém konfliktu vybojoval jeden skutečně výjimečný muž, jenž v kokpitu vrtulníku Mi-24 opakovaně vzlétal do zdánlivě beznadějných akcí.

Přicházejí první žoldnéři
Republika Sierra Leone, která se nachází na západě rovníkové Afriky, se v období 1991–2002 stala dějištěm krvavé občanské války. Oficiálně šlo o boj průběžně se měnících vlád (mnohdy fakticky vojenských diktatur) proti povstalecké organizaci RUF (Revolutionary United Front), ale podobně jako v mnoha jiných válkách ve třetím světě šlo často spíše o chaotický boj všech proti všem. Konflikt se rozhořel v březnu 1991, kdy RUF zahájila povstání proti režimu, který tehdy vedl prezident Joseph Momoh, a zpočátku dosáhla velkých úspěchů. Neschopnost vlády způsobila, že se proti ní postavila část armády, která tedy v dubnu 1992 provedla převrat, jenž znamenal Momohův konec. Do čela země se dostal Valentine Strasser, který ovšem chápal, že domácí armáda proti RUF nestačí, a proto se obrátil na africkou organizaci ECOWAS, aby do konfliktu zasáhla. Do Sierry Leone tedy dorazili vojáci mise ECOMOG, jež poskytla Nigérie, dominantní stát onoho uskupení. Situace se sice zlepšila, jenže domácí armáda stále selhávala, takže Strasser se rozhodl pro radikální krok a v roce 1995 najal firmu Executive Outcomes, od níž si sliboval porážku RUF. Žoldnéři bojovali zejména na zemi, zatímco o vzdušnou podporu se staraly dva bitevní vrtulníky Mi-24V, které Sierra Leone koupila od Ukrajiny a které měly i ukrajinské a běloruské osádky. Úroveň kooperace ovšem nebyla zrovna ukázková, na čemž se podepisovaly jazykové bariéry a nespolehlivost pilotů. Sierra Leone koupila další helikoptéry, tentokrát dopravní Mi-17, avšak vlastní letectvo si pořídila i Executive Outcomes, jež nasadila do bojů lehké letouny a svoje dvě helikoptéry Mi-17. Ukrajinci a Bělorusové je ovšem chápali jako konkurenci a odmítli se na akcích EO dále podílet.

Život jihoafrického pilota
Právě tehdy přišel na scénu onen výjimečný muž, který měl potom ve válce sehrát rozhodující roli. Neall Ellis se narodil 24. listopadu 1949 a často se říká, že pochází z Jižní Rhodesie, tedy dnešní Zimbabwe, avšak ve skutečnosti přišel na svět v jihoafrické Pretorii, ačkoli jen několik týdnů poté se jeho rodina odstěhovala právě do Jižní Rhodesie. Tam Ellis strávil dětství a tam rovněž vstoupil do armády, která vedla vleklou válku proti převážně černošským partyzánům, při čemž se těšila podpoře z Jihoafrické republiky. Vzhledem ke zhoršující se situaci se potom Ellisova rodina rozhodla pro návrat do své domovské země, a tak sám Neall Ellis nastoupil do jihoafrického letectva. V jeho službách pilotoval mnoho typů letounů i vrtulníků a zúčastnil se nasazení v několika ozbrojených konfliktech, do kterých se tehdy JAR zapojovala, např. války v Angole, kde museli Jihoafričané vzdorovat moderním sovětským protivzdušným systémům. Ellis se ukázal jako skutečně mimořádně nadaný pilot, jenže jej potkal osud mnoha zkušených jihoafrických vojáků, kteří po ukončení režimu apartheidu opustili (leckdy spíše byli donuceni opustit) řady armády. Ellis tedy přešel do soukromého sektoru, stal se kontraktorem a létal mj. ve válčící Bosně, avšak následně obdržel nabídku od Executive Outcomes, aby v Sierře Leone pilotoval stroje Mi-17 a Mi-24V. Právě tyto helikoptéry s jihoafrickými osádkami pak sehrály vysoce důležitou roli v létě a na podzim 1995, kdy série ofenziv armády, žoldnéřů a Nigerijců přinutila RUF požádat o příměří. Optimisté doufali, že válka skončila, a v roce 1996 nastoupil na místo prezidenta diplomat Ahmad Tejan Kabbah.

Helikoptéry místo peněz
Mírová smlouva předpokládala, že kontraktoři zemi opustí, a proto Kabbah ukončil spolupráci s EO, jenže vytoužený mír měl krátké trvání. RUF začala znovu zvedat hlavu a v květnu 1997 proběhl další vojenský puč. Moci se ujala junta, kterou vedl Johnny Paul Koroma. Do země se vrátila intervenční vojska uskupení ECOWAS a svržený prezident Kabbah podepsal smlouvu, na základě níž přišli žoldnéři další korporace Sandline International. Efektivně spolupracovali s Nigerijci a o leteckou podporu se opět staraly helikoptéry, mezi jejichž piloty tudíž nechyběl ani zkušený Ellis. V březnu 1998 se Kabbah vrátil do pozice prezidenta a společnost Sandline International oznámila odchod, ještě před tím však dala leteckému personálu poněkud zvláštní nabídku. Mohli buď dostat peníze navíc, nebo si mohli ponechat helikoptéry i s výzbrojí. A to byl právě onen přelomový moment, jenž určil další Ellisovy osudy, protože jihoafrický pilot si s několika kolegy zvolil druhou možnost. Podepsali kontrakty s vládou Sierry Leone, jež tudíž v dalších bojích mohla počítat s celkově čtyřmi vrtulníky Mi-24V a Mi-17, které měly osádky kontraktorů. Většina těchto mužů ale postupně odešla, jelikož vláda jim platila žold opožděně, případně neplatila nic, takže nakonec zůstal pouze Ellisův tým, ačkoli téměř dva roky dostával finance velmi sporadicky, pokud vůbec. Ellis měl k dispozici dva stroje Mi-24V, ovšem jeden sloužil pouze jako zdroj dílů pro ten druhý. Bizarnost celé situace podtrhovalo i etnicky hodně rozmanité složení Ellisova týmu, který tvořil britský Fidžijec, francouzsky mluvící Libanonec a skupina černošských mechaniků ponejvíce z Etiopie. Do některých akcí s Ellisem startoval i britský žoldnéř, novinář a dobrodruh Alan Venter.

Ochránce hlavního města
Onen Fidžijec a Libanonec zastávali role střelců, ale v kontextu vrtulníku Mi-24 je třeba tento pojem upřesnit. Jak známo, typ Mi-24 má standardně dvoučlennou osádku, jež zahrnuje pilota v zadním kokpitu a střelce v předním kokpitu. Pilot řídí samotný vrtulník a používá zbraně, se kterými se míří vlastně celou helikoptérou, tedy neřízené rakety, pumy a střelecké kontejnery, zatímco střelec ovládá protitankové řízené střely a pohyblivý kulomet ráže 12,7 mm pod přídí. Ellis ovšem žádné protitankové rakety neměl (ostatně by mu nebyly ani mnoho platné, jelikož RUF naštěstí neměla tanky), ale zato měl dostatek neřízených raket ráže 57 a 80 mm a munice pro kontejnery s 23mm kanony a 30mm granátomety. Přední střelec proto nebyl tak potřebný, a proto Ellis do akce často startoval s prázdným předním kokpitem, kdežto ona dvojice střelců pálila z kulometů v bočních dveřích nákladového prostoru. Do předního kokpitu si však občas sedal zmíněný Alan Venter. Takřka všechny Ellisovy operace měly ryze provizorní charakter, koneckonců v extrémně obtížných podmínkách občanské války to ani jinak nešlo, ovšem jeho pilotní umění, odvaha a jistě také pořádná dávka štěstí měly ohromný podíl na tom, že se RUF nikdy nepodařilo dobýt hlavní město Freetown. RUF byla velmi špatně vyzbrojená, avšak její vojáci (včetně těch dětských) se vyznačovali fanatickou odvahou, které vydatně pomáhal také alkohol a drogy. Minimálně dvakrát byl Ellisův Mi-24 tím jediným, co zastavilo masový útok jednotek RUF proti Freetownu. Z toho v jednom případě šlo o noční boj, v němž Ellis dokázal uspět, ačkoli nedisponoval brýlemi pro noční vidění.

Britské jednotky zasahují
Paradoxním důkazem Ellisova významu se stalo i krátké období na počátku roku 1999, kdy se jeho helikoptéra kvůli poruše ocitla mimo provoz. RUF toho hned využila a při jedné ofenzivě se jí podařilo obsadit předměstí Freetownu. V této kritické chvíli zasáhly jednotky ECOMOG, s nimiž ostatně Ellis při mnoha příležitostech i spolupracoval, když pro ně zajišťoval dodávky zásob a evakuaci raněných. Ellis naštěstí dokázal zprovoznit svůj Mi-24 právě včas, aby mohl podpořit onu operaci Nigerijců. Ze vzduchu ničil opěrné body RUF na předměstí Freetownu a společně s vojáky ECOMOG zatlačil povstalce dál od města. Rebelové samozřejmě věděli, že odvážný jihoafrický žoldnéř je patrně hlavním „viníkem“ jejich nezdarů, a proto na jeho hlavu vypsali odměnu milion dolarů a vyhrožovali, že „vyrvou a sní jeho srdce“. Ellis si ale z těchto výhrůžek mnoho nedělal a pokračoval v obraně Freetownu. V roce 2000 spolupracoval rovněž s Brity, kteří uskutečnili vojenskou operaci s cílem osvobodit vojáky OSN, které RUF zajala a držela jako rukojmí. Akci provedli primárně britští výsadkáři a speciální síly SAS, ale o jejich vzdušné krytí se kromě strojů RAF postaral i Ellisův Mi-24, který měl na palubě dokonce také britského koordinačního poradce. Britové v té době patrně Ellise rovněž platili a pomáhali mu s obranou hlavního města. RUF utrpěla další porážky a přišla i o podporu z Libérie, takže dále slábnula. Ellis létal v Sierře Leone až do roku 2002, kdy prezident Kabbah oznámil konec této krvavé války. Jihoafrický žoldnéř však tento byznys neopustil a řídí skupinu společností, které poskytují letecké služby především zemím ECOWAS. Ellis ovšem získal zakázku i v iráckém Kurdistánu, kde jeho tým cvičí tamní piloty vrtulníků.
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Se sovětským přízvukem
Přítomnost ukrajinských a běloruských osádek v Sierře Leone zajisté nebyla něčím zvláštním, neboť takoví žoldnéři se v mnoha konfliktech po konci studené války vyskytovali velmi často. Po rozpadu SSSR a redukcích ozbrojených sil se spousta zkušených vojáků ocitla bez práce, a tak samozřejmě hledali vhodné uplatnění. Někteří tak činili opravdu na vlastní pěst, resp. jako ryze soukromé osoby, a tudíž vstupovali do služeb vzdušných sil zemí třetího světa, popř. i do soukromých korporací. Někteří ovšem zůstali takříkajíc na půli cesty, protože se stali součástí zbrojních obchodů, které realizovaly bývalé sovětské republiky. Zřejmě nejzajímavější případ tohoto druhu reprezentuje válka mezi Etiopií a Eritreou v letech 1998–2000, která představuje v té době i dosti vzácný příklad regulérního mezistátního konfliktu o sporné území. Obě země významně posilovaly své armády a nakupovaly moderní leteckou techniku. Etiopie se obrátila na Rusko, které ovšem dodávalo zbraně i Eritreji, ačkoliv hlavním dodavatelem pro Eritreu se stala Ukrajina. Ve výzbroji těchto afrických států se tak ocitly stíhačky Su-27 a MiG-29, jenže ani jedna země pochopitelně neměla pro tak moderní techniku vycvičené piloty, a tak Moskva i Kyjev poskytly nejen instruktory, ale také bojové piloty. V několika bitvách se tak proti sobě postavili Rusové v kokpitech etiopských strojů Su-27, kdežto část eritrejských letadel MiG-29 pilotovali Ukrajinci. Ti první slavili větší úspěchy, takže Etiopie si udržela vzdušnou převahu, díky které dosáhla i faktického vítězství v této válce.
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