Přehlídka v Libyi:
Demonstrace síly maršála Haftára

Obě hlavní znepřátelené frakce v Libyi podepsaly v říjnu 2020 příměří a v prosinci 2021 by se měly konat nové volby, ale situace zůstává napjatá a nedá se vyloučit propuknutí dalších bojů. Islamistická vláda i sekulární síly se nadále těší podpoře několika velmocí, což demonstrovala i zajímavá přehlídka, jež se uskutečnila 29. května.

Loňským událostem v Libyi jsme se věnovali v č. 10/2020, a proto zde pouze připomeňme, že proti sobě stojí islamistická Vláda národní shody (GNA) a sekulární Libyjská národní armáda (LNA). První z nich sídlí v Tripolisu a těší se podpoře především od Turecka a Kataru, kdežto druhá má sídlo v Tobrúku a zásobuje ji např. Rusko, Emiráty, Jordánsko a Egypt. Právě LNA, které velí maršál Chalífa Haftár, uspořádala na základně Benina u Benghází velkou přehlídku, zřejmě ve snaze demonstrovat svou sílu a potvrdit odhodlání hájit sekulární pozice. Zúčastnilo se přes 35 000 vojáků a kolem 3700 vozidel, byť velkou většinu tohoto počtu tvořily nesmírně dlouhé kolony vozů Toyota Land Cruiser. Objevila se ale také řada zajímavých typů obrněnců či balistické rakety Scud a k vidění byly též letouny a vrtulníky, mj. Mirage F1, Su-24, Mi-24, AS 332 nebo AW109. Událost však bohužel poznamenal také tragický incident, jelikož přímo během přehlídky havaroval stíhač MiG-21, jehož pilot zahynul. Předvedená technika LNA ale každopádně znovu prokázala, že za maršálem Haftárem stojí koalice mocností, které nehodlají dovolit další expanzi tureckého vlivu ve Středomoří.
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Mezi hlavní sponzory LNA patří Emiráty, které dodaly do Libye mj. vozidla řady Panthera od značky MSPV (Minerva Special Purpose Vehicles). Kromě zachyceného vozu Panthera T6 na šasi Toyota Land Cruiser J79 se na přehlídce ukázal i větší typ Panthera F9 na podvozku Ford F-550 a ještě větší vůz Inkas Titan-DS na šasi Dodge Ram.

Vedle mnoha nových typů zbraní používá LNA též výzbroj pocházející ještě z Kaddáfího éry, např. poměrně vzácné tažené houfnice D-74 ráže 122 mm. Zachycená zbraň navíc představuje velmi málo vídanou variantu vyrobenou v KLDR.

Srbsko dodalo své dělostřelecké raketomety LRSVM Morava mj. do Emirátů, které je posléze poskytly maršálu Haftárovi. Na podvozku FAP 1118 se nachází otáčivé modulární vypouštěcí zařízení pro dva vyměnitelné svazky hlavní. Nejčastěji se instalují svazky s šestnácti hlavněmi ráže 122 mm nebo dvanácti hlavněmi ráže 128 mm.

Do protivzdušné obrany LNA spadají rovněž staré přehledové a výstražné radiolokátory P-12, které však obdržely nové šestikolové podvozky KAMAZ. V pozadí je vidět radiolokátor 1S91 neboli SURN ze sestavy raketového komplexu 2K12 Kub.

Většinu tanků ve výzbroji LNA reprezentují stará sovětská vozidla T-55 ve víceméně původní podobě, najde se však též několik výjimek. Tank na zádi tohoto podvalníku odpovídá variantě T-55E, která vznikla v Egyptě. Vyznačuje se velkým infračerveným světlometem od německé firmy AEG-Telefunken v nápadném hranatém pouzdru.

Nejpočetnějším „bojovým vozidlem“ v LNA je terénní vůz Toyota Land Cruiser J79, takže se květnové přehlídky zúčastnily stovky kusů v různých provedeních a s různou výzbrojí. Patrně nejzajímavější podívanou nabídlo několik šestikolových kusů, jež nesly 23mm kanony ZU-23 a zřejmě pocházejí od společnosti NSV z Emirátů.

Některé fotografie z přehlídky jsou skutečně bizarní. Tato ukazuje motocykl Harley-Davidson od vojenské policie LNA, za kterým je na přívěsu přepravován člun Elmon Nemesis kategorie RHIB. Společnost Elmon sídlí v Řecku, které koneckonců také náleží do oné koalice zemí, jež podporují maršála Haftára a oponují tureckým ambicím.

LNA provozuje také několik typů vozidel od jordánské společnosti KADDB. Na tomto záběru projíždějí čtyřkolové obrněné automobily Al-Washsh a osmikolové transportéry Al-Mared; na všech jsou umístěny kulometné věže Snake Head.

Na přehlídce se předvedly též obrněnce od americké firmy TAG (The Armored Group), jež se do výzbroje LNA dostaly přes Emiráty. Snímek zachycuje vůz LT-79 Terrier na šasi Toyota a objevil se rovněž model BATT AP na podvozku Ford.

Podporu pro LNA ze strany Ruska prokázaly automobily VPK-233136 Tigr-M v méně vídané pětidveřové verzi. Zajímavá byla rovněž jejich výzbroj, kterou tvořily staré sovětské kulomety SGM (nebo jejich čínské kopie Typ 57) ráže 7,62x54 mm.

Armáda maršála Haftára získala od Emirátů několik typů obrněných automobilů značky Streit Group, a sice vozy Cougar, Cobra, Spartan a největší Typhoon. Poslední uvedený obrněnec se na přehlídce objevil s rozměrnou anténou, jež společně s anténami na okolních vozech Toyota napovídá, že šlo o velitelskou (a)nebo spojovací verzi.

Mezi nejsilnější zbraně Haftárovy armády náleží balistické rakety R-17 Elbrus neboli Scud-B. Na přehlídce se představila odpalovací zařízení na šasi MAZ-543, návěsy pro dopravu dalších raket a rozsáhlé spektrum podpůrných prostředků.

Vedle všudypřítomných vozů Toyota Land Cruiser se přehlídky zúčastnily i jiné terénní vozy. Objevily se mj. ruské UAZ-3151 Hunter, íránské Safir nebo americké Jeep Gladiator Rubicon JT, které zde dopravují čtyřkolky Yamaha Kodiak 700. 

Před diváky projížděla i málo vídaná podpůrná vozidla pro balistické střely Scud-B. Na tomto snímku je zachycen jeřáb pro manipulaci se střelami 9T31M1 na podvozku Ural-375 a za ním projíždí čistící a neutralizační vůz 8T311 na šasi ZIL-131.

Do struktury LNA patří i zvláštní jednotky, u kterých je však dost možné, že část personálu ve skutečnosti tvoří ruští kontraktoři (a)nebo příslušníci speciálních sil z Emirátů. Tato fotografie ukazuje „speciály“ na čtyřkolkách Kazuma Jaguar.

Na seznamu techniky, která se do LNA dostala z Emirátů, figurují také jihoafrické samojízdné houfnice G5 ráže 155 mm. Pocházejí sice už z 80. let, ale navzdory tomu jde stále o vynikající dělostřelecké zbraně s max. dostřelem přesahujícím 39 km.
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