Operace proti Libyi:
Pouštní diktátor na mušce

Nedávno jsme si připomněli tři roky od vojenské operace, jež ve svém důsledku vedla ke konci režimu libyjského diktátora Muammara Kaddáfího. Zúčastnily se jí země NATO i další státy, které vesměs nasadily svou nejvyspělejší techniku. Některé typy zbraní si tak v operaci proti Libyi odbyly bojovou „premiéru“.

Za počátek „libyjské revoluce“ se dá pokládat 15. únor 2011, kdy začaly masové demonstrace proti režimu Muammara Kaddáfího, který je vzápětí potlačil silou. Část armády se ale posléze přidala k opozici, jež poměrně rychle ovládla východ země (kde Kaddáfí nikdy neměl velikou podporu) a zahájila postup na Tripolis. Režim však po prvních porážkách zkonsolidoval síly a začal povstalce zatlačovat. Občanská válka znepokojila západní státy, jež proto začaly chystat ozbrojenou intervenci, oficiálně s cílem ochránit civilisty a stabilizovat region, byť bylo jasné, že reálně jde o podporu opozice a svržení Kaddáfího vlády. Dne 17. března 2011 udělila Rada bezpečnosti OSN povolení k vojenské operaci, jež začala o dva dny později. Za několik dní se dostala pod velení NATO, byť se účastnily i nečlenské země.

Bezletová zóna, nálety a blokáda
Celá vojenská operace proti Kaddáfímu byla od začátku prosazována zejména Velkou Británií a Francií, k nimž se postupně připojili další členové NATO a několik arabských zemí, které se nijak netajily podporou povstalců. Společné politické a diplomatické úsilí těchto států posléze vedlo k prosazení rezoluce, jejíž přijetí trochu překvapivě neblokovalo Rusko ani Čína. Tak se 19. března 2011 rozběhla komplexní vojenská operace, jež obsahovala několik prvků. Nejvíce pozornosti samozřejmě vzbudilo nasazení bojových letounů, pomocí kterých byla vynucována bezletová zóna nad Libyí a které prováděly útoky na pozemní cíle. Vedle nich se ale i zapojily námořní síly, jež zajistily odpalování střel s plochou dráhou letu z moře (což mohly uskutečnit pouze lodě US Navy a Royal Navy) a námořní blokádu libyjského pobřeží. Tato opatření byla přijata se záměrem všestranně omezit Kaddáfího možnosti v boji proti opozičním silám, a sice prostřednictvím vyřazení důležitých strategických cílů i jeho jednotek na bojišti a zablokování možnosti získávat ze zahraničí zbraně (a)nebo žoldnéře. První údery tedy směřovaly na hlavní libyjské vojenské základny, velitelství a pozice protivzdušné obrany. Posléze se rozšířily proti Kaddáfího obrněným a dělostřeleckým jednotkám, jež v poušti získávaly převahu nad opozicí, avšak už krátce po zahájení úderů dokázali povstalci opět převzít iniciativu a obnovit ofenzívu proti vládní armádě. Nejprve se intervence odehrávala pod národními veleními Velké Británie (operace nesla krycí označení Ellamy), Francie (operace Harmattan) a USA (operace Odyssey Dawn), avšak dne 31. března 2011 přešlo velení na Severoatlantickou alianci, jež pak přidělila této komplexní operaci jméno Unified Protector.

Účast Evropy a arabských zemí
Francouzi a Britové investovali do prosazení intervence rozhodně nejvíce politického kapitálu a byly to i jejich vojenské síly, jež byly nejvíce „vidět“. Francouzi vyslali svoje nejmodernější bojové letouny Dassault Rafale a kromě nich starší stroje „rodiny“ Mirage, a sice typy Mirage 2000 a Mirage F1, k dispozici byly také stroje francouzského loďstva na palubě letadlové lodě Charles de Gaulle a vrtulníkového nosiče Tonnerre. Francouzské letouny uskutečnily asi 35 % všech leteckých úderů proti Libyi pod vlajkou NATO. Velký význam měla tato intervence pro vzdušné síly Velké Británie, které kromě osvědčených stíhacích bombardérů Panavia Tornado použily i letouny Eurofighter Typhoon. Právě zde tedy tento letoun prodělal své „premiérové“ bojové nasazení. Účast dalších členských zemí Aliance již byla trochu skromnější; zahrnovala především letouny F-16 různých verzí, které vyslala Belgie, Dánsko, Itálie (jež poskytla navíc letouny Tornado), Nizozemí, Norsko, Řecko a Turecko. Bojová letadla typu F/A-18 Hornet se zapojila v barvách Španělska a Kanady. Řada členů Aliance vyslala také plavidla pro námořní blokádu; jen v této složce operace Unified Protector participovaly Bulharsko a Rumunsko. Do akce se zapojila rovněž alianční letadla včasné výstrahy E-3 Sentry. Na prosazování bezletové zóny se podíleli i Švédové se stíhači JAS-39 Gripen. Zajímavostí bylo i přímé angažmá trojice arabských zemí, a to Kataru, Spojených arabských emirátů a Jordánska, které nasadily letouny Mirage 2000 a F-16. Je prakticky jisté, že několik koaličních zemí vyslalo do Libye i speciální jednotky, jež pomáhaly povstalcům s výcvikem, značkovaly cíle apod., avšak oficiálně přiznal svou aktivní účast v pozemních bojích pouze Katar.

Bez Ameriky by to určitě nešlo
Operace proti Kaddáfímu je vnímána především jako „evropský podnik“, což dost kontrastuje s obvyklou praxí, kdy podobné intervence vojensky i politicky „táhnou“ primárně Američané. Skutečností ovšem je, že bez významného a přímého zapojení ozbrojených sil USA by zřejmě celá operace nebyla prakticky uskutečnitelná, neboť některými kapacitami disponují právě jen Američané. V tomto smyslu je nutno zmínit především strategické bombardéry B-1B Lancer a B-2A Spirit, jichž se zapojilo celkově jen pět, avšak zničily 17 % všech cílů, což opět přineslo konkrétní doklad užitečnosti této „exkluzivní“ kategorie techniky. Obrovský význam mělo též vypuštění střel s plochou dráhou letu Tomahawk, což uskutečnily nejen americké, ale i britské lodě a ponorky. Vůbec poprvé byly použity střely nové verze BGM-109E Tactical Tomahawk (neboli Tomahawk Block IV) a část z nich vzlétala z dalšího typu techniky, který prodělal své první bojové nasazení. Šlo o modifikovanou nukleární ponorku SSGN-728 Florida třídy Ohio, která původně sloužila coby nosič balistických raket Trident, přestavba ji ovšem proměnila na plovoucí „baterii“ pro legendární křižující střely Tomahawk, kterých dopraví až 154 kusů. Pro vedení intervence ale Američané vyčlenili i velké množství další námořní a vzdušné techniky, např. bojové letouny F-16C, F-15E, A-10C, AV-8B a AC-130U, bezpilotní letouny Predator a Reaper nebo několik raketových křižníků či torpédoborců. Z americké techniky je nutno uvést ještě jednu „premiéru“, a sice palubní letouny pro elektronický boj EA-18G Growler, jež měly velký podíl na vyřazení Kaddáfího protivzdušné obrany. Zásadní pro úspěch celé operace byla samozřejmě i podpora amerických kosmických družic.

Výsledky a zhodnocení operace
Alianční operace Unified Protector byla oficiálně ukončena po 222 dnech trvání, a to 31. října 2011, tedy asi týden poté, co opoziční koalice vyhlásila osvobození státu od vlády Muammara Kaddáfího (on sám byl zabit 20. října). Souhrnná čísla dosud k dispozici nejsou, ale je známo, že francouzská letadla odlétala více než 5600 misí a ta americká v období do 22. srpna přesně 4516 misí. Ztráty byly prakticky zanedbatelné, čítaly jen jeden F-15E (zajímavostí je, že šlo o stroj, který v roce 2010 navštívil akci Dny NATO v Ostravě), jeden F-16 a bezpilotní vrtulník MQ-8 Fire Scout (ten jediný byl patrně ztracen v důsledku nepřátelské palby). Intervenční síly se těšily obrovské technické, taktické i početní převaze, a proto se nelze divit, že s tak malými ztrátami dosáhly tak velkých úspěchů. Zároveň ale nelze zapomínat, že jenom leteckými nebo raketovými údery se války nevyhrávají. Země NATO od počátku odmítaly jakoukoli pozemní invazi, takže takřka celá tíha pozemních bojů ležela na libyjských opozičních silách, jimž sice nechybělo nadšení, jejich vojenské kapacity však za Kaddáfího armádou přece jenom výrazně zaostávaly. Vzdušná ochrana a podpora ze strany koaličních letadel byla proto nezbytná, jinak by Kaddáfí pravděpodobně dokázal povstalce přece jen zdolat. Objevilo se i zajímavé tvrzení, že občanská válka v Libyi trochu připomínala boje, které se na stejných místech vedly před 70 lety. Podobně jako při střetech Afrika Korpsu s Brity šlo i tentokrát o rychlé přesuny poměrně malých jednotek, krátká sražení v poušti a delší úporné bitvy o města. A stejně jako kdysi měl pochopitelně výhodu ten, kdo získal vzdušnou nadvládu. Z ryze vojenského hlediska se tak dá říci, že vojenské operace proti Libyi perfektně splnila účel.
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Kaddáfího ozbrojené síly
Před „arabským jarem“ měly Kaddáfího řadové ozbrojené síly k dispozici okolo 76 000 mužů v aktivní službě, které doplňovalo asi 40 000 osob v zálohách (tzv. Lidových milicích). Velmi zajímavá byla organizace libyjské armády, kde existovalo pět elitních brigád (čtyři vyzbrojené balistickými střelami a jedna bezpečnostní) a dále už jen jednotky o velikosti praporů, kterých bylo celkem 73. Toto schéma vymyslel sám Kaddáfí, který se přílišného vlivu armády obával, takže nedovolil formování větších jednotek. Do vyšších velitelských funkcí obvykle jmenoval své příbuzné, aby si pojistil loajalitu vojsk, což se ale potom kvůli tradiční kmenové a klanové rivalitě nakonec obrátilo proti němu. Vedle řadových ozbrojených sil působilo v Libyi několik zvláštních složek, mj. Sbor Revoluční gardy o síle okolo 3000 mužů, kteří pocházeli výhradně z členů Kaddáfího kmene. Dále to byla Islámská (někdy také Panafrická) legie, asi 7000 mužů z různých islámských zemí Afriky, kteří představovali cosi jako vojenskou stránku Kaddáfího utopických snů o sjednocení a vedení „černého kontinentu“.
Pokud jde o dodavatele vojenské techniky, Kaddáfí samozřejmě nejvíce nakupoval od SSSR a dalších zemí Varšavské smlouvy; ostatně byl i jedním z hlavních zákazníků československých zbrojovek a získal např. obrněné transportéry OT-62 TOPAS a OT-64 SKOT. V jeho arzenálu ale figurovaly i západní zbraně, z nichž některé pocházely z krátkých období vřelejších vztahů Libye s Francií a Itálií a další z černého trhu, kde měl Kaddáfí vždycky dobré kontakty (tak se k němu dostaly některé americké zbraně). Páteří výbavy pozemních sil bylo okolo 2000 tanků T-72, T-62 a T-54/55 a podobný počet bojových vozidel pěchoty a obrněných transportérů, ze kterých asi polovinu tvořily stroje BMP-1. Dělostřeleckou podporu zajišťovalo přibližně 2400 těžkých systémů (včetně čs. 152mm houfnic DANA) a ochranu proti tankům a letadlům tisíce nejrůznějších kanonových a raketových kompletů.
Letectvo mělo na papíře impozantní sílu, jelikož na počátku roku 2011 disponovalo mj. sedmi bombardéry Tu-22 a šesti Su-24MK, více než třemi stovkami sovětských stíhaček či stíhacích bombardérů (typy MiG-25, MiG-23, MiG-21, Su-20 a Su-22) a ještě asi třiceti francouzskými stíhači Mirage F1, z nichž dva 21. února 2011 dezertovaly na Maltu. Pro útočné operace navíc bylo možné nasadit dvě stovky vyzbrojených cvičných letounů L-39ZO Albatros a G-2 Galeb. Faktem ale je, že patrně jen malá část z těchto působivých počtů letadel byla opravdu schopna reálného boje, nehledě k tomu, že se jednalo o silně zastaralou techniku. Podobně na tom byla soustava protivzdušné obrany státu, jež disponovala sovětskými střelami S-75, S-125 a S-200. Libyjské loďstvo provozovalo všehovšudy tři staré raketové fregaty a korvety a kolem dvaceti pobřežních člunů a jiných plavidel. Z původní šestice ponorek Projekt 641 Foxtrot už nejspíše nebyla schopna plavby (natož boje) ani jediná. A stejně tak lze vážně pochybovat o funkčnosti několika desítek Kaddáfího balistických raket Scud a FROG.
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