Nigérie:
Boj proti islamistům v západní Africe

Dodávka vojenských vozidel z České republiky do Nigérie vzbudila zájem o dění v této africké zemi. Přestože disponuje největšími vojenskými kapacitami v rámci regionu a často se účastní i mezinárodních operací, ve skutečnosti se nachází ve velice složité situaci, a to zejména kvůli hrozbě, kterou představují extrémisté z hnutí Boko Haram.

Hlavním tématem zahraničních rubrik v roce 2014 byl nesporně konflikt na Ukrajině, za nímž následoval boj proti Islámskému státu v Iráku a Sýrii. Posledně zmíněná oblast však rozhodně není jedinou, kde zvedá hlavu radikální podoba islámu. Do chaosu se propadla rovněž Libye a svět si znovu začal všímat dění ve středoafrické Nigérii. Tato země představuje velmi zvláštní případ, jelikož na poměry regionu disponuje (alespoň formálně) neobvykle dobře vybavenými ozbrojenými silami se schopností působit v zahraničí. S tím ovšem značně kontrastuje fakt, že se sever Nigérie nachází fakticky ve stavu občanské války a že na jejím území působí i vojska jiných států, která asistují v boji proti radikálům.

Přehled vojenských převratů
Nigerijská federativní republika je díky populaci čítající kolem 175 milionů nejlidnatější zemí Afriky (a sedmou nejlidnatější celého světa) a z hlediska hrubého domácího produktu se může chlubit i největší ekonomikou černého kontinentu. V regionálním kontextu se snad dá popsat i jako „velmoc“, avšak přes nesporná zlepšení se pořád jedná o velice chudou a nestabilní zemi, na níž se těžce podepsaly desítky let vnitřních konfliktů a převratů. Dřívější britská kolonie se stala samostatnou 1. října 1960, avšak od počátku se projevovalo napětí mezi jejími severními oblastmi s převahou muslimských pastevců a oblastmi jižními, kde dominovali spíš křesťanští zemědělci (a poté i vznikající dělnictvo a střední třída). To se projevilo v roce 1966, kdy došlo k prvnímu z mnoha převratů. Moci se chopili důstojníci z křesťanského kmene Igbů, avšak už v následujícím roce proběhl další puč a vypukla občanská válka, protože provincie Biafra, kde dominovali pověstně tvrdohlaví a pracovití Igbové (označovaní i za „Židy Afriky“), prohlásila nezávislost na federaci. Muslimská vláda Nigérie, kterou v absurdní shodě podporovala Velká Británie, SSSR a arabské země, potřebovala tři roky na to, aby porazila malou, ale mimořádně odhodlanou Biafru. Ale ani poté neměla Nigérie klid, jelikož už roku 1975 přišel další převrat. V roce 1979 předal generál Obasanjo vládu civilistům, avšak v roce 1983 opět následoval puč a o dva roky později další. Vojenské a rádoby-civilní vlády se střídaly také v průběhu 90. let a až od roku 1999 se dá hovořit o stabilizaci demokracie a civilní vlády, byť prezidentem se stal bývalý generál Obasanjo. Teprve prezidentské volby konané v roce 2011 byly první, které lze hodnotit jako doopravdy svobodné a spravedlivé.

Současné bezpečnostní hrozby
Během nich se už ale masivně projevil také problém, který dnes představuje hlavní hrozbu pro bezpečnost státu. Jestliže napětí mezi muslimy a křesťany mělo dříve spíše socioekonomickou povahu, v současné době se v muslimské populaci (která již představuje nadpoloviční většinu) stále významněji projevuje islámský radikalismus. Počínaje rokem 1999 zavedlo několik států federace právo šaríja a odpor centrální vlády proti těmto krokům způsobil, že se začalo množit násilí ve jménu islámského fundamentalismu. A v roce 2009 zahájila boj dnes nejvýznamnější protistátní ozbrojená skupina v zemi, islamistické hnutí Boko Haram, kterému se pak podařilo získat na severu Nigérie pevné pozice a rozšířit svou činnost do sousedních zemí. Zpočátku se potkávalo jen s nepříliš účinným odporem nigerijských ozbrojených sil, protože ty (i navzdory zdánlivě působivým počtům techniky) trápí stejné problémy jako většinu armád Afriky. Jejich budování dlouhodobě odráželo přípravu na mezistátní válku, zřejmě s Kamerunem, mezi nímž a Nigérií existoval dlouholetý spor o poloostrov Bakassi, bohatý na ropu. Roku 1994 dokonce došlo kvůli poloostrovu k ozbrojeným srážkám, poté se však oba státy dohodly, že spor vyřeší u Mezinárodního soudního dvora. Ten v roce 2002 přiřknul oblast Kamerunu, což pak Nigérie akceptovala, byť vládu nad ní předala Kamerunu až roku 2008. Každopádně ovšem dnes musí čelit hrozbám úplně jiného charakteru; vedle vzestupu ozbrojených islámských radikálů je to i pirátství, které po potlačení obdobné hrozby u Somálska začalo představovat vážný problém u západního pobřeží Afriky. Ohrožuje tam nejen námořní dopravu, ale též těžbu ropy, na jejímž vývozu je Nigérie hospodářsky silně závislá. Teprve nejčerstvější nákupy techniky ukazují, že si vláda uvědomuje novou povahu bezpečnostních hrozeb.

Nasazení v zahraničních misích
Nigerijské ozbrojené síly, přestože čelí podobným problémům jako ty v jiných zemích Afriky, však přece jen představují zajímavý případ. Nejde jen o fakt, že disponují poměrně rozsáhlým arzenálem moderní techniky (byť jeho značná část se nachází ve špatném stavu), ale také o to, že jako jedny z mála na černém kontinentu mají i kapacity pro nasazení v zahraničí. Nigérie je totiž fakticky vůdčím státem Ekonomického společenství západoafrických států (ECOWAS) a rozhodujícím způsobem se podílela na mezinárodní expediční vojenské jednotce, jež je známa jako Monitorovací skupina západoafrických států (ECOMOG). Byla sestavena v roce 1990 se záměrem intervenovat do občanské války v Libérii, kde působila do roku 1998, ale vedle toho zasáhla do konfliktů v dalších dvou státech, jimiž byly Sierra Leona a Guinea-Bissau. Ačkoliv se podařilo zmíněné konflikty uklidnit či ukončit, síly ECOMOG si získaly dosti kontroverzní pověst kvůli korupci a zabavování majetku, takže ona zkratka se poté údajně začala vykládat i jako „Every Car Or Movable Object Gone“. V druhé občanské válce v Libérii krátce fungoval obdobný útvar ECOMIL, který ovšem záhy nahradila mise OSN UNMIL. Ta nyní představuje jedno z hlavních zahraničních angažmá armády Nigérie, která udržuje v Libérii bezmála 1500 vojáků, ale největší počet Nigerijců se dnes nachází v Jižním Súdánu (přes 2500 mužů). Vedle toho působí v dalších misích OSN téměř 300 členů nigerijské armády. Právě to ovšem vytváří paradoxní kontrast, protože Nigérie se nyní podílí na udržování bezpečnosti v devíti afrických zemích, avšak sama není schopna zajistit pořádek a bezpečnost na značné části svého území a potřebuje k tomu vojenskou pomoc od vyspělých států.

Technika z ostravského letiště
Pozemní vojska Nigérie nyní čítají jednu tankovou divizi, tři mechanizované divize, dvě lehké pěší divize, elitní brigádu Prezidentské gardy a samostatný pluk protivzdušné obrany. Výzbroj vojáků je velmi pestrá a figurují v ní mj. pušky AKM, M16A1, Heckler & Koch G3, FN FAL, SIG SG 540 či Beretta AR70 (některé typy se v Nigérii rovněž vyrábějí licenčně). Pokud jde o obrněnou techniku, nejpočetněji jsou zastoupeny britské tanky Vickers Mk 3, vedle kterých se používá několik francouzských AMX-30 a cca stovka starých T-55. V provozu je též přes 150 lehkých tanků Scorpion a víc než 450 lehkých kolových bojových vozidel AML-60, AML-90, EE-9 Cascavel, Fox, Saladin, VBL a Cobra. K podpoře pěchoty slouží asi tři stovky pásových transportérů Steyr 4K-7FA a MT-LB a přes 160 kolových transportérů Saracen, LAV Piranha, BTR-3U a EE-11 Urutu. Nejlepší dělostřelecké zbraně představují čtyři desítky samohybných houfnic Palmaria ráže 155 mm, kromě kterých je zavedeno i několik desítek různých tažených kanonů a houfnic v rážích 105, 122, 130 a 155 mm. Raketové dělostřelectvo zahrnuje 25 kusů raketometů APR-21 (rumunská kopie kompletu BM-21 Grad) a k dispozici je rovněž přes 330 tažených minometů ráží 81, 82 a 120 mm. Pro destrukci tanků slouží (vedle pěchotních zbraní Carl Gustaf a bezzákluzových kanonů M40A1) zejména protitankové řízené rakety Swingfire. Protivzdušná obrana má šestnáct mobilních raketových komplexů Roland, asi 150 přenosných raket Blowpipe a Strela-2, třicet samohybných kanonů ZSU-23-4 Šilka a cca šedesát tažených kanonů (20mm Oerlikon, 23mm ZU-23 a 40mm Bofors). Kromě výše zmíněných transportérů BTR-3U získala Nigérie z Ukrajiny jistý počet tanků T-72, ale Ukrajina pak exportní zakázky stornovala, a proto se Nigérie obrátila na českou firmu Excalibur Army. Od té získala šestnáct vojenských vozidel (a to tanky T-72A, pěchotní obrněnce BMP-1 a raketomety RM-70), které z ostravského letiště přepravil obří letoun An-225 Mrija.

Kde koupit nová útočná letadla
Jediná nadzvuková letadla nigerijského letectva dnes představuje patnáct čínských strojů typu F-7 (čili modernizace stíhače MiG-21), a sice ve verzích F-7NI (12 kusů) a TF-7NI (tři cvičné dvoumístné). Čína by měla dodat i stroje K-8 Karakorum, tedy cvičné a lehké bojové letouny, což je v nigerijském letectvu nejvíce zastoupená kategorie. V současnosti by mělo provozovat 14 francouzsko-německých letounů Alpha Jet, 23 československých letounů L-39ZA Albatros a 12 italských strojů MB-339AN. Všechny tři typy mohou používat zbraně a dnes reprezentují nejdůležitější kapacity nigerijských vzdušných sil v bojích proti islamistům. K dispozici jsou i bojové vrtulníky v podobě devíti Mi-24 různých verzí (podle nejnovějších informací byly dva kusy na Ukrajině zmodernizovány prostřednictvím jihoafrického projektu ATE Super Hind) a několika ozbrojených AW109 LUH. Vedle toho se provozují dopravní vrtulníky AS332 Super Puma a lehké cvičné helikoptéry Mi-34 Hermit. Nigerijské vzdušné síly vlastní rovněž dvojici námořních hlídkových letadel ATR-42 MP. Provozovány jsou dva též dopravní stroje C-130H Hercules a tři G-222 a dalších osm strojů obou typů je uskladněno. Podpůrné letouny zahrnují ještě šestnáct lehkých strojů Cessna a Dornier a několik proudových letadel pro transport VIP; jedná se o letadla Boeing 727 a 737, BAE 125-800, Falcon a Gulfstream. Pro primární výcvik se užívá cca pět desítek vrtulových strojů RV-6A Air Beetle. Nigerijské letectvo se ale snaží o podstatné navýšení svých bojových kapacit. USA zablokovaly prodej ex-izraelských vrtulníků AH-1 Cobra, objevily se však informace, že několik firem ze západní Evropy, Ruska a Izraele nabízí Nigérii „balík“, jenž má obsahovat šest vyzbrojených vrtulníků Puma (snad podobných rumunským IAR-330L) a šest bitevních letounů Su-25KM a Su-25UB. Nigérie rovněž usiluje o britsko-italské lehké bitevní vrtulníky AW129 a údajně se řadí mezi hlavní zájemce o nákup nového amerického lehkého bojového letounu Scorpion.

Námořnictvo a polovojenské síly
V regionu západní Afriky představuje Nigérie jedinou zemi, jejíž námořnictvo vlastní i velkou a moderní hladinovou válečnou loď, konkrétně raketovou fregatu. Jmenuje se Aradu a vznikla v Německu jako plavidlo třídy MEKO 360H1. Její výzbroj čítá osm protilodních střel Otomat, osminásobné odpalovací zařízení systému Albatros s protivzdušnými raketami Aspide, dvojici trojhlavňových torpédometů pro torpéda A244 ráže 324 mm a jedno 127mm dělo. Vedle ní se pod nigerijskou vlajkou plaví přes sto hlídkových plavidel rozmanitých velikostí. Jedná se mj. o dvě plavidla Centenary a Unity čínské třídy P18N, což je prakticky derivát fregaty Type 056 vybavený jen kanony ráže 76 a 20 mm, resp. bez raketové výzbroje. Několik menších plavidel však řízené rakety nese; konkrétně jde o korvetu Enymiri britské třídy Vosper Mk 9, která má na palubě protiletadlové střely Sea Cat, a raketový člun Ayam, náležející do francouzské třídy Combattante IIIB a vyzbrojený střelami MM.38 Exocet (další dva čluny téhož typu se nalézají mimo službu). Nigérie provozuje též dva americké hlídkové kutry třídy Hamilton, tři německé čluny třídy Lürssen FPB57, dva singapurské čluny třídy Sea Eagle a desítky malých člunů pro operace těsně u pobřeží nebo na řekách (např. izraelské čluny třídy Shaldag Mk 2). Má rovněž dvě minolovky, pět výsadkových člunů a devět logistických plavidel. Námořní letectvo se pak skládá z dvou vrtulníků AW139 a tří AW109E. Vedle samotného námořnictva působí na moři Přístavní policie, jež disponuje asi šedesáti čluny. Poslední položkou ve výčtu nigerijských sil jsou tzv. Bezpečnostní sbory (Security and Civil Defense Corps), což je zvláštní polovojenská jednotka, jež má především chránit ropovody a často se zapojuje do boje proti islamistům. Do její výbavy patří asi 74 obrněných transportérů (jde o typy AT105 Saxon, BTR-3U a UR-416) a celkem osm letounů Cessna a Piper a helikoptér Bell.

Zapojení světových mocností
Zdánlivě impozantní arzenál pozemní, letecké i námořní techniky však pochopitelně nedokáže suplovat velké nedostatky nigerijských ozbrojených sil v sektoru personálních kvalit, výcviku, taktiky, strategie a logistiky. Z tohoto pohledu je ale velmi důležité, že se Nigérie těší podpoře světových velmocí, které mají zájem na její bezpečnosti a stabilitě. A rozhodně nejde jenom o hrozbu, kterou sami o sobě představují islamisté a piráti. Bylo by naivní se domnívat, že tento zájem nemá nic společného se skutečností, že Nigérie je také významným dodavatelem ropy a zemního plynu; ještě před několika lety zajišťovala přibližně desetinu importu ropy do USA a je jedním z hlavních dodavatelů uvedených surovin pro expandující ekonomiku Číny, která se dostala též do pozice největšího obchodního partnera Nigérie. Oficiálně je známo, že v Nigérii působí poradci z ozbrojených sil nejméně tří západních států (USA, Velké Británie a Francie), a neoficiálně jsou přítomni instruktoři přinejmenším z Izraele a Číny. Navíc se dá soudit, že se Číňané podílejí i přímo na bojových operacích proti Boko Haram; v lednu 2015 bylo v Nigérii nalezeno zřícené bezpilotní bojové letadlo čínské výroby CH-3 a není moc pravděpodobné, že by tak sofistikovanou techniku zvládala sama domácí armáda. Vedle vojsk vyspělých států ale na severu Nigérie funguje také malý kontingent vojáků tří sousedních zemí (a to Čadu, Nigeru a Kamerunu, mohl by se přidat Benin), který ve spolupráci s armádou bojuje proti islamistům. Ani velká zahraniční účast však samozřejmě nemůže vyřešit celkově špatnou situaci v Nigérii, kde všudypřítomná korupce a chudoba efektivně pomáhá islamistům, kteří mohou zbídačelým obyvatelům nabízet alespoň lákavou ideologickou vizi. Bez výrazného zlepšení ekonomické a sociální situace v Nigérii se tak nedá předpokládat, že by jen samotné vojenské operace mohly postačovat ke konečné porážce islamistů v západní Africe.
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Boko Haram
Organizace, jež se běžně označuje jako Boko Haram („Západní vzdělání je zakázané“), má ve skutečnosti oficiální název Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’Awati Wal-Jihad („Lidé oddaní šíření Prorokova učení a džihádu“). Ideologicky se přihlašuje k extrémní podobě sunnitského islámu (tzv. saláfismu) a v minulosti proklamovala loajalitu k síti al-Káida, ale v roce 2014 se přidala k „síti“ Islámského státu a začala používat jeho vlajku. Hlavní základny má na severu Nigérie, ale působí i v sousedním Nigeru, Čadu a Kamerunu. Ačkoliv primární orientaci tvoří radikální podoba islámu, většina z jejích několika tisíc bojovníků náleží do etnické skupiny Kanuri a při některých akcích Boko Haram bylo násilí zaměřené spíš etnicky než nábožensky, byť hlavním cílem útoků jsou zpravidla přece jen nigerijští křesťané. Za začátek činnosti Boko Haram jsou považovány přípravy bombových útoků v létě 2009 a do současnosti mají nigerijští radikálové na svědomí nejméně 5000 mrtvých. Od roku 2011 začali používat sebevražedné útoky a jejich zatím nejhorším činem byl v lednu 2015 útok na město Baga, kde zemřelo několik stovek lidí. Je však nutno poznamenat, že skupina Boko Haram (podobě jako Islámský stát) v současnosti přesahuje rozměry teroristické a guerillové organizace, protože v některých oblastech fakticky ustavila vlastní správu (pochopitelně na bázi islámského práva šaríja) a nasazuje v bojích také ukořistěná obrněná vozidla (mj. průzkumné obrněnce ERC-90 Sagaie či transportéry Piranha), která zřejmě obsluhují dezertéři z armád příslušných států.
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