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1   Úvod

Cílem této práce je zhodnocení vojenské operace Allied Force, tj. náletů NATO proti cílům v Srbsku, oficiálně zdůvodněných perzekucí kosovských Albánců. Jelikož objektivní pohled na tuto problematiku je téměř nemožné najít, autor se rozhodl v každé kapitole nabídnout tři hlediska: Prvním je oficiální postoj NATO a USA, druhým pohled Srbska a Ruska (s tím, že oba dva jsou samozřejmě velmi tendenční) a konečně třetím subjektivní pohled autora práce. Tímto způsobem budou podány příčiny operace a motivace NATO, průběh samotné operace, ztráty a škody a konečně i závěrečné zhodnocení.



















Poděkování za pomoc a informace zaslouží:
PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.
JUDr. Michal Pacovský
Mgr. Filip Tesař (ÚMV)

2   Příčiny a motivace

Oficiální cíle NATO v Kosovu byly uvedeny v prohlášení, které 12. dubna 1999 schválila Severoatlantická rada. Konkrétně šlo o zastavení násilí a represí proti kosovským Albáncům, stažení všech ozbrojených sil z Kosova, vstup mezinárodních sil do Kosova, návrat uprchlíků, humanitární pomoc a vyřešení statutu Kosova na základě dohod z Rambouillet.  NATO’s role in relation to the conflict in Kosovo, on-line text. Souhrnně se tedy dá říci, že NATO zdůvodnilo své jednání pouze snahou pomoci kosovským Albáncům, a to na základě doktríny o dodržování lidských práv, která převyšuje státní suverenitu. Hlavní ozbrojená síla kosovských Albánců, tj. Kosovská osvobozenecká armáda (Ushtria Çlirimtare e Kosovës, UÇK) byla prezentována jako skutečně národně osvobozenecká síla, která bojuje proti represivnímu režimu Slobodana Miloševiće v Bělehradu.
Naproti tomu pohled Srbska a Ruska vycházel z názoru, že UÇK je naprosto nelegitimní a teroristická organizace, která je napojena na organizovaný zločin a spokojí se jen s odtržením Kosova od Srbska. V důsledku toho pak byly všechny akce NATO (jež objektivně znamenaly podporu UÇK) vnímány jako podpora protistátního terorismu Albánců. Rusové navíc získali dojem, že jde o jakousi „válku v zastoupení“, že hlavním cílem NATO je zapůsobit na Rusko, omezit ruský vliv na Balkáně a demonstrovat technologickou převahu Západu.  Visingr, L.: Výbušný Balkán (3.): Kosovská krize, ATM, roč. XXXVII, č. 5, 2005, s. 31. Byl opomíjen autoritativní charakter srbského režimu a prokazatelně probíhající represe, jichž se srbské síly dopouštěly vůči albánským civilistům v Kosovu.
Obě tato hlediska jsou pochopitelně velice tendenční. Na jedné straně je faktem, že tehdejší srbský režim byl autoritativní diktaturou, ovšem to na druhé straně vůbec neznamená, že UÇK představovala legitimní demokratickou sílu jen proto, že proti tomuto režimu bojovala. Pokud bylo srbské a ruské hledisko v něčem zcela pravdivé, pak v hodnocení UÇK. Zpočátku snad skutečně šlo o osvobozeneckou skupinu, avšak v roce 1998 už byla pod kontrolou extrémních sil, které užívaly jednoznačně teroristické metody a byly financovány prostřednictvím úzkých vazeb na albánský organizovaný zločin. Pozdější vyšetřování prokázalo paradoxní skutečnost, že v okamžiku zahájení náletů na Srbsko již byla UÇK z Kosova prakticky úplně vytlačena za hranice provincie, tj. na území Albánie. Akce srbské armády proti UÇK byly v zásadě samy o sobě správné; problémem byl autoritativní charakter srbského režimu, kvůli kterému tyto akce přerostly v masové represe proti všem kosovským Albáncům.  E-mailová korespondence s Mgr. Filipem Tesařem ze 7. 4. 2005 a JUDr. Michalem Pacovským z 11. 4. 2005.

Činitelé zemí NATO si charakteru UÇK museli být vědomi, ale zcela zjevně se rozhodli, že v zájmu dlouhodobějších cílů budou tuto organizaci krátkodobě podporovat. A jaké byly tyto dlouhodobější cíle? Podle názoru autora práce bylo hlavním cílem svržení Miloševićova režimu, který byl tehdy (s výjimkou zemí bývalého SSSR) asi poslední diktaturou v Evropě. Velkosrbská rétorika Bělehradu znamenala velkou překážku pro stabilizaci Balkánu i pro jeho perspektivní začlenění do struktur NATO a EU. Bylo dlouhodobě nepředstavitelné, aby v čele této země stál člověk podezřelý z četných válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Otázka kosovských Albánců byla tedy jen vítanou záminkou, i když je pravděpodobné, že vzhledem k rozsahu represí proti civilnímu obyvatelstvu Kosova (a to i v době, kdy byla UÇK vojensky vytlačena za hranice) hrála určitou reálnou roli. Současně je však třeba dodat, že některá čísla uvedená Aliancí se ukázala jako velmi přehnaná, jako např. údaj, že je pohřešováno 500 000 Albánců a předpokládá se, že byli zabiti Srby. Později se ukázalo, že počet mrtvých Albánců (včetně ozbrojenců z UÇK) zřejmě nepřekročil 10 000.  Visingr, L.: Výbušný Balkán (3.): Kosovská krize, ATM, roč. XXXVII, č. 5, 2005, s. 30.

3   Vlastní operace

Jestliže dlouhodobější strategické cíle NATO jsou dosud předmětem polemik, krátkodobý taktický cíl operace Allied Force byl zřejmý: rozmístění sil pod velením NATO v Kosovu. To mohlo být uskutečněno buď se souhlasem Bělehradu, nebo bez něj. Vlastní vojenská operace, která začala večer 24. března 1999, počítala s oběma alternativami. Podle toho byl stanoven i její průběh a hlavní cíle náletů. Tehdejší americký ministr obrany William Cohen k tomu řekl: „Naším vojenským záměrem je zničit nebo poškodit vojenské a bezpečnostní struktury, které prezident Milošević používá v Kosovu k poškozování a vyhánění albánské většiny.“  NATO Operation Allied Force, on-line text.
V první fázi měla být zneškodněna srbská protivzdušná obrana, aby mohlo letectvo NATO volně operovat nad celou Jugoslávií. Poté měly být současně prováděny taktické útoky proti srbským vojenským silám v Kosovu a strategické útoky proti vojenským i jiným významným cílům v celém Srbsku. Taktické údery měly jednak zastavit násilí páchané Srby na Albáncích a jednak připravit prostor pro případnou invazi, resp. vstup pozemních jednotek NATO proti vůli Bělehradu. Strategické nálety proti vojensky důležitým cílům měly Srbsko donutit vrátit se k jednacímu stolu a akceptovat vstup sil NATO do Kosova.  Operation Allied Force, on-line text.
Pokud jde o likvidaci srbské protivzdušné obrany, je zcela evidentní, že tento cíl se Alianci zajistit nepodařilo, protože k sestřelům docházelo během celé doby trvání operace. Srbské síly v Kosovu sice utrpěly určité ztráty, které se ovšem týkaly převážně těžší techniky (obrněných vozidel a dělostřelectva), zatímco na represích se podílely hlavně lehce vyzbrojené pěchotní jednotky, které zase tak vážně oslabeny nebyly. Paradoxním výsledkem náletů proto bylo, že násilí proti albánským civilistům narůstalo a uprchlíků přibývalo. Nejvýznamnější vojenský efekt měly letecké útoky na strategické cíle v celé zemi, ovšem ani ty samy o sobě nestačily k tomu, aby Bělehrad projevil ochotu jednat o podmínkách NATO.  Tamtéž.
Koncem května 1999 bylo oběma stranám jasné, že tímto způsobem nelze dále pokračovat. Samotné nálety, jakkoli byly ničivé, nedokázaly přimět Bělehrad k jednáním, a navíc by jejich prodlužování znamenalo nárůst civilních ztrát a vedlejších škod. Jediným možným vyústěním by tedy byla pozemní invaze NATO do Kosova, která se koncem května začala velmi vážně připravovat, i když měla jen malou podporu u veřejnosti v zemích NATO. Milošević zřejmě pochopil, že vstupu jednotek Aliance do Kosova už prostě nezabrání; sama srbská armáda by proti nim neměla nejmenší šanci a Rusko dalo jasně najevo, že sice bude Srbsku poskytovat co možná nejrozsáhlejší diplomatickou, materiální, zpravodajskou a jinou podporu, ovšem o přímé vojenské intervenci proti NATO nemohla být ani řeč. Milošević se ale s Moskvou tajně dohodl, že v Kosovu budou rozmístěni ruští vojáci, kteří obsadí severovýchodní část Kosova, kde se nacházelo nejvíc Srbů (a také nalezišť vzácných kovů).  E-mailová korespondence s Mgr. Filipem Tesařem ze 7. 4. 2005 a JUDr. Michalem Pacovským z 11. 4. 2005.
2. června 1999 tedy Bělehrad oznámil, že na podmínky NATO přistupuje, ale žádal lhůtu 24 hodin pro odchod srbských vojsk z Kosova (v oné době měly totiž přijít ruské síly). Nálety byly přerušeny 8. června, operace formálně skončila 10. června a následujícího dne se Srbové začali stahovat z Kosova. Ale již 12. června se do Kosova z Bosny přesunuly ruské jednotky, což velmi překvapilo síly KFOR, které vstoupily z Makedonie na území Kosova až několik hodin po Rusech. Během oné lhůty se však (naneštěstí pro Srby) stačila do Kosova vrátit také většina ozbrojenců z UÇK a následovala pro změnu vlna násilí proti Srbům. Až po několika napjatých dnech bylo dosaženo dohody mezi Aliancí a Ruskem, UÇK složila zbraně a civilní správu Kosova převzala administrativa OSN.  Visingr, L.: Výbušný Balkán (3.): Kosovská krize, ATM, roč. XXXVII, č. 5, 2005, s. 31.

4   Škody a ztráty

Aliance nasadila proti Srbsku celou řadu „inteligentních“ a nesmrtících zbraní, z nichž řada byla v operaci Allied Force použita vůbec poprvé. Jednalo se mj. o družicově naváděné pumy JDAM nebo „grafitové bomby“ CBU-94/B určené pro zkratování elektrických sítí. Některým z těchto zbraní byla v médiích věnována značná pozornost, a to vlastně právem, protože nelze popřít fakt, že zásadně snižovaly civilní ztráty a vedlejší škody. Je ovšem charakteristické, že ještě větší pozornost byla věnována právě civilním ztrátám a vedlejším škodám. Lze rozlišit dva druhy těchto „omylů“. První znamenal selhání zbraní, jež neúmyslně zasáhly civilní cíl; to byl mj. případ zničených domů v městě Aleksinać (5. dubna), nemocnice ve městě Niš (6. května) či civilistů na mostě u Varvarinu (30. května). Druhá kategorie byla spíše výsledkem chyb rozvědky; šlo tedy o chybné určení cíle. Příkladem je bombardování konvoje uprchlíků v Kosovu (14. dubna) nebo zásah čínské ambasády v Bělehradě (7. května).  NATO’s bombing blunders, on-line text. Šlo ovšem o izolované incidenty a celkově se „inteligentní“ výzbroj NATO ukázala jako poměrně velice efektivní. Civilních obětí bylo proto relativně málo a rozhodně se nejednalo o „tisíce“, o nichž emotivně referovala srbská a ruská média. K politice USA tradičně velmi kritická organizace Human Rights Watch napočítala pouze asi 500 civilních obětí náletů.  Civilian Deaths in the NATO Air Campaign – The Crisis in Kosovo, on-line text.
Specifické a oblíbené téma tvoří ztráty leteckých sil NATO, o kterých existují diametrálně odlišná čísla. Aliance oficiálně přiznala ztrátu tří bojových letounů, dvou helikoptér, asi třiceti bezpilotních letadel a blíže neupřesněného počtu střel s plochou dráhou letu. Naopak srbská a ruská média referovala o ztrátách řádově vyšších. Nejrozšířenější srbsko-ruské statistiky tvrdí, že Srbové dokázali sestřelit neméně 61 bojových letounů, sedm helikoptér, třicet bezpilotních letadel a 238 střel s plochou dráhou letu.  Venik’s Aviation, WWW stránky.
Podle názoru autora lze obě série čísel označit za nerealistické. Ztráty uváděné NATO jsou příliš nízké už pouze proto, že při množství odlétaných misí (podle NATO zhruba 38 000) by oficiálně přiznané ztráty byly relativně mnohem nižší než ztráty během normálního mírového provozu. Naopak množství sestřelů, jež si nárokují Srbové, je absurdně vysoké a nepodložené. Vzhledem k tomu, že operace Allied Force se účastnilo asi 930 letadel NATO (a zdaleka ne všechna se přímo zapojila do bojů),  NATO Operation Allied Force, on-line text. znamenalo by to, že by během 11 týdnů Aliance utrpěla celkové ztráty téměř 11 %, což je velmi nepravděpodobné.

Reálný počet ztracených pilotovaných letadel NATO se nejspíše pohyboval mezi 20 a 30. Ony „oficiální“ sestřely jsou jen letadla, která se zřítila na srbském území (a zřejmě ještě ne všechna). NATO pak postupně přiznalo i další ztráty, vesměs letadla, která byla poškozena a dokázala přistát, avšak už nemělo smysl je opravovat. Např. americké letectvo uvedlo, že ve skutečnosti vlastně přišlo o dva „neviditelné“ letouny F-117A. První byl onen sestřelený nad Srbskem 27. března, kterému byla věnována velká pozornost; druhý byl 30. dubna poškozen, přišel o část ocasních ploch a později byl jako neopravitelný sešrotován.  Visingr, L.: Výbušný Balkán (3.): Kosovská krize, ATM, roč. XXXVII, č. 5, 2005, s. 29.
Z čistě vojenského hlediska je nutno zcela jednoznačně říci, že Aliance Srbsko významně podcenila. Srbská protivzdušná obrana dokázala ohrožovat stroje NATO po celou dobu trvání operace. Po vstupu sil KFOR do Kosova bylo zjištěno, že značná část vojenské techniky, jež byla nahlášena jako zničená, byly ve skutečnosti jen návnady, imitace a falešné cíle, některé z nich technicky mimořádně povedené. Určitý úspěch měly také dýmové clony a elektronické rušičky, které omezovaly funkčnost zbraní s laserovým a družicovým naváděním. Speciálním případem byl sestřel „neviditelného“ letounu F-117A, jehož bylo docíleno pomocí starší ruské rakety, která však byla upravena a propojena s jiným typem radiolokátoru.  Venik’s Aviation, WWW stránky. Dnes už obecně akceptovaným faktem je, že v Srbsku byli přítomni ruští vojenští poradci; autor práce však má z velmi spolehlivého zdroje k dispozici také údaje o činnosti bývalých vojáků československé armády, kteří pomohli Srbsku zejména se zmíněnými klamnými cíli.

5   Zhodnocení operace

Celkové hodnocení operace Allied Force záleží na tom, jakou motivaci přisoudíme NATO. Jestliže akceptujeme oficiální tvrzení, tedy výlučně snahu o pomoc kosovským Albáncům, lze operaci hodnotit jako krátkodobě i dlouhodobě celkem úspěšnou. Srbské ozbrojené jednotky byly donuceny opustit Kosovo, které má nyní faktickou nezávislost garantovanou jednotkami NATO. Srbsko už nemá na dění v Kosovu prakticky žádný vliv a je velmi pravděpodobné, že v blízké budoucnosti Kosovo získá i formální nezávislost s dohledem OSN.
Naopak z pohledu Ruska byla operace Allied Force neúspěšná, či spíše kontraproduktivní. Po odchodu srbských jednotek se do Kosova vrátili ozbrojenci z UÇK, kteří páchali násilí na srbských civilistech; ti vnímali útvary západních zemí jako spojence UÇK, a proto se obraceli převážně na ruské vojáky KFOR, což spolu s ruskou podporou Bělehradu přispělo k posílení pozice Ruska v Srbsku. Pokud přistoupíme na tezi, že cílem Allied Force bylo demonstrovat technologickou převahu NATO, pak výsledek se rovněž poněkud lišil od očekávání. Moderní výzbroj NATO sice většinou fungovala dobře, ale v některých případech se ukázalo, že jí lze vzdorovat poměrně primitivními prostředky (viz klamné cíle či sestřelení F-117A). Poté, co se ruským prezidentem stal Vladimir Putin, byla urychlena ruská vojenská reforma, jež vychází i ze zkušeností z operace Allied Force. Ruská zahraniční, bezpečnostní i vojenská politika se stala více asertivní, samostatnější a v některých případech i výslovně konfrontační. Souhrnně řečeno, pokud mělo NATO pomocí bombardování Srbska v úmyslu „zastrašit“ nebo „oslabit“ Ruskou federaci, pak výsledkem byl naprosto přesný opak.
Z pohledu autora práce přinesla operace Allied Force úspěchy, neúspěchy i výsledky, které dosud nelze přesvědčivě zařadit ani do jedné z kategorií. Za jednoznačný úspěch lze pokládat zejména konec režimu Slobodana Miloševiće, demokratizaci Srbska a perspektivní vstup této země do EU. Naopak neúspěchem je nedořešený status Kosova a jeho vztahu k Srbsku, což se obrazí ve vítězství neofašistické Srbské radikální strany v posledních parlamentních volbách. Kosovo je sice kvazi-samostatné, ale tuto samostatnost má pouze díky OSN a zejména silám NATO, jež alespoň částečně zabraňují tomu, aby faktickou moc získal albánský organizovaný zločin. Nezávislé Kosovo bez dlouhodobého angažmá OSN je takřka nemyslitelné. Pokud se v dohledné době podaří status Kosova rozumně vyřešit, bude možné operaci Allied Force jako začátek tohoto procesu považovat za pozitivní faktor. V opačném případě bude vnímána jako vysoce kontroverzní začátek dlouhodobé krize.
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