Irácká armáda, ISIL a ti druzí:
Další válka o Bagdád

Světová média znovu upřela pozornost na Irák. Bojovníci z islamistické organizace ISIL svým rychlým postupem zaskočili nedisciplinovanou iráckou armádu a začali ohrožovat i Bagdád. Irácké vládě se záhy dostalo vojenské pomoci, jenže nikoli od USA, nýbrž (pro někoho možná překvapivě) od Ruska a Íránu.

Irák opravdu nepatří mezi země, které by si v minulosti užily příliš klidu, a v současné době je zmítán dalším konfliktem. Někteří analytici již hovoří o počínajícím rozpadu Iráku. Na severu a západě země vyhlásila skupina ISIL (Islámský stát v Iráku a Levantě) svůj „chalífát“, kdežto velkou část severozápadu státu ovládají Kurdové, kteří už možná připravují i prohlášení úplné nezávislosti Kurdistánu. Federální vláda tak má vlastně pod kontrolou jen šíitský jih Iráku, ale stává se stále více závislou na podpoře z Teheránu.

Rodí se nová irácká armáda
Ozbrojené síly Saddáma Husajna byly koaliční invazí kompletně zničeny, takže když koaliční vojenská správa deklarovala 23. května 2003 jejich rozpuštění, jednalo se spíš o formalitu. Již v srpnu 2003 ale začalo budování nové irácké armády, na kterém se podíleli rovněž instruktoři z Armády ČR, byť hlavní roli měli samozřejmě Američané. Nové irácké ozbrojené síly ovšem vznikaly v mimořádně složité situaci, protože v zemi se rozhořel intenzivní konflikt, který byl oficiálně popisován jako „sektářské násilí“, avšak fakticky šlo spíše o občanskou válku, do níž se zapojily nejrůznější kmeny či klany, více či méně organizované milice, teroristické skupiny i kriminální gangy. Irácká armáda se od počátku potýkala se značně problematickou loajalitou a morálkou, protože etnické a náboženské tříštění společnosti (75 % Arabů a 20 % Kurdů, cca 60 % šíitů a 35 % sunnitů) se logicky odráželo i ve složení vojska. Např. řada šíitských vojáků poté odmítla bojovat proti radikálním šíitským milicím (jako pro-íránské „Mahdího armádě“), stále více se cítili diskriminováni menšinoví sunnité a takřka nezávisle budovali své ozbrojené síly iráčtí Kurdové. Přesto se však dařilo iráckou armádu postupně dostávat do bojeschopného stavu, aby v březnu 2008 provedla v Basře první samostatnou operaci na úrovni divize. Téhož roku bylo dosaženo dohody o odchodu Američanů, jejichž bojové útvary opustily Irák v srpnu 2010, aby v říjnu 2011 následovaly i síly výcviku a podpory (ačkoli americké velvyslanectví a konzuláty pořád chrání několik stovek mužů). Aktuální situace ale vnucuje otázku, zda nebylo toto politicky motivované stažení přece jen předčasné.

Pestrá výzbroj pozemních sil
Nejpočetnější složkou jsou samozřejmě pozemní síly, jejichž pestrá výbava zahrnuje techniku z éry Saddáma Husajna i zakoupené či darované zbraně z „nové“ éry. Základní typy dlouhých palných zbraní představují útočné pušky AKM a M16/M4, kromě nichž je ale užíváno mnoho dalších typů zbraní, zejména z Polska a Srbska. Páteř obrněných jednotek reprezentuje víc než 300 tanků, zejména typu M1A1M Abrams (vyzbrojených 120mm kanonem), jichž Američané dodali 140 kusů, avšak v tvrdých bojích s ISIL byly již zhruba čtyři desítky Abramsů zničeny. Kromě toho Irák provozuje přes dvě stovky starších T-55 a T-72. K dopravě a podpoře pěšáků je k dispozici asi stovka bojových vozidel pěchoty BMP-1 a téměř tři tisíce různých pásových i kolových obrněných transportérů, mezi kterými jsou nejpočetnější M113 (víc než tisíc kusů). Hlavní typy kolových transportérů představují ruské či ukrajinské obrněnce řady BTR. Dále je provozováno několik stovek automobilů odolných proti minám, např. americké vozy M1117 a Cougar nebo polské automobily Dzik. O dělostřeleckou podporu se stará zhruba 1400 těžkých zbraní, a to kanonů či houfnic kalibru od 130 do 155 mm (včetně třiceti samohybných houfnic M109), raketometů BM-21 ráže 122 mm a minometů ráže 81 a 120 mm. Obrana proti úderům ze vzduchu je dosud zajištěna jen prostřednictvím 23mm kanonů, avšak připravuje se pořízení raketových a hybridních systémů Avenger, HAWK a Pancir-S1. Další budoucí akvizice irácké armády zahrnují mj. pěchotní obrněnce Bradley či Stryker. Do pozemních sil náleží i jednotky vrtulníků s celkově asi 80 stroji; donedávna šlo pouze o transportní nebo univerzální typy jako Mi-171, EC 635, Bell 206 či UH-1H, avšak Iráčané začali letos přebírat i bitevníky Mi-35M a Mi-28NE, jichž má být celkem přes 40 exemplářů.

Zrod letectva a námořnictva
V důsledku krizové situace Irák nedávno získal od Ruska a Íránu bitevní letouny Su-25, avšak do té doby mohla naváděné zbraně používat vlastně jen tři vyzbrojená vrtulová letadla Cessna AC-208B Combat Caravan, schopná odpalovat rakety Hellfire. Kromě nich létaly už jen lehké cvičné, pozorovací nebo osobní letouny (jako T-6A Texan, Cessna 172, Lasta-95, CH-2000 či King Air 350) v celkovém počtu asi osmdesáti kusů a dále 15 taktických dopravních letadel, a sice devět amerických Herculesů (varianty C-130E a C-130J-30) a šest ruských An-32B. Bylo však evidentní, že Irák potřebuje rovněž výkonnější bojové a cvičné letouny s turbovrtulovým nebo proudovým pohonem. Byly tedy objednány stíhačky F-16C/D Block 52 (označované též F-16IQ), jichž má být přinejmenším 36 exemplářů. První kus vzlétl 6. května 2014 a v červnu byl formálně předán Iráku, jenže na místo určení se mají první irácké „ef šestnáctky“ dostat až někdy během podzimu. A teprve příští rok mají dorazit výkonná cvičná a lehká bojová letadla AT-6C a T-50IQ, což je právě důvod, proč Irák sáhnul po „zánovních“ Su-25 a obnovil zájem o české L-159 ALCA (jež dříve odmítnul právě ve prospěch jihokorejských T-50IQ). Poslední a nejslabší složkou je námořnictvo, které má kapacity jenom pro hlídkování u pobřeží. Vlastní dva velké čluny RiverHawk Fast Sea Frames a čtyři Saettia MK4 (každá z lodí má kanon ráže 30 mm a několik kulometů), přes dvě desítky lehkých člunů (mj. typů Swiftships a Predator) a jednu logistickou loď. Veliké posílení ale záhy přinesou dvě italské korvety Musa Bin Nussair a Tariq Bin Ziad, jež si roku 1980 objednal Saddám Husajn, avšak kvůli embargu z roku 1991 zůstaly v Itálii. Letos v květnu bylo konečně dosaženo dohody o předání Iráku, který tak získá lodě nesoucí 76mm kanony, řízené střely a hangár pro vrtulník.

Islamisté s tanky a vrtulníky
Hlavním protivníkem irácké armády je dnes ozbrojená skupina, jež se zpravidla označuje jako ISIL nebo ISIS (Islámský stát v Iráku a Levantě, resp. Sýrii). Poté, co v severních (tj. zejména sunnitských) oblastech Sýrie a Iráku oficiálně vyhlásila vlastní „chalífát“, je občas popisována také jen jako IS, Islámský stát. Každopádně jde o konglomerát řady islamistických skupin, jež mají různý původ; některé se zrodily už krátce po americké invazi do Iráku, zatímco další jsou teprve produkty občanské války v Sýrii. V řadách ISIL ale zajisté působí i mnoho sunnitských dezertérů z irácké armády a bývalých činitelů Husajnovy strany BAAS, jelikož politika dnešní irácké vlády šíitského premiéra Núrího Málikího jednoznačně preferuje šíity. Není proto divu, že se část sunnitské menšiny (která se za Husajnova režimu těšila privilegované pozici) potom postavila na stranu ISIL. Ta získává četné přívržence nejen ze Sýrie a Iráku, ale i ze zahraničí, za což vděčí především svým působivým úspěchům, dostatku financí (jelikož díky vylupování bank, prodeji ropy či výběru nejrůznějších „poplatků“ disponuje možná i miliardami dolarů) a v neposlední řadě svému veliteli. Abú Bakr al-Bagdádí je evidentně vysoce schopný a dnes již není vzácné tvrzení, že je snad i nebezpečnější než Usáma bin Ládin; mluví se i o rozpadu sítě al-Káida právě ve prospěch ISIL. Od jiných islamistických ozbrojených skupin odlišuje ISIL i její technická vyspělost, jelikož ukořistila a nasadila rovněž tanky T-55 a T-62, bojová vozidla pěchoty BMP-1 či 155mm houfnice M198, dle části sdělení dokonce i vrtulníky UH-60 Black Hawk. Ozbrojenci ISIL jsou zkušení a postupují velmi důsledně a brutálně, a tak není divu, že nezkušenou a nejednotnou iráckou armádu začali porážet.

Policisté, milice a Kurdové
Vedle irácké armády se ale do boje proti ISIL zapojily také další ozbrojené složky. Za zmínku stojí bezpečnostní síly z resortu vnitra, mezi něž náleží i elitní Federální policie, polovojenský útvar, jenž se dá popsat jako ekvivalent četnictva a používá mj. obrněné transportéry BTR-94. Po prvotních porážkách, které armáda utrpěla od ISIL, začala irácká vláda organizovat milice, jejichž úkolem je především chránit Bagdád a které jsou (podle očekávání) tvořeny především šíitskými dobrovolníky. Jejich součástí je rovněž výše zmíněná a znovu aktivovaná „Mahdího armáda“, avšak tentokrát bojující na straně vlády. Od těchto sil se dá očekávat lepší odhodlání a morálka než od hodně otřesené armády, ale jejich exkluzivně šíitský a pro-íránský charakter zřejmě jen dále prohloubí rozdělení irácké společnosti. To ještě podtrhuje angažmá síly, která dosahuje v bojích proti ISIL zatím nejlepších výsledků. Jde o kurdské milice Pešmerga, jež se zodpovídají autonomní vládě Regionu Kurdistán, jež s federální vládou v Bagdádu od začátku bojuje o pravomoci. Slovo „milice“ může ale vyvolávat klamný dojem, protože ve skutečnosti mají síly Pešmerga (česky „Ti, kdo vzdorují smrti“) k dispozici přes 200 00 ozbrojenců (uvádí se dokonce až 375 000), stovky obrněných vozidel, těžká děla a desítky vrtulníků. Za to vděčí především dlouhodobé podpoře Američanů, kteří na Kurdistán spoléhají jako na nejstabilnější část Iráku. Pokud boje šíitů (podporovaných Íránem) a sunnitů (neboli fakticky ISIL) povedou k dalšímu rozkladu iráckého státu a společnosti, je pravděpodobné, že to nakonec budou právě iráčtí Kurdové, kdo z celého konfliktu vytěží nejvíc.
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Irácké ozbrojené síly a sbory (2013)
Ozbrojené síly ministerstva obrany
Celkem v aktivní službě
271 400
Pozemní síly
193 400
Vzdušné síly
5050
Námořní síly
3600
Podpůrné síly
69 350
Bezpečnostní sbory ministerstva vnitra
Celkem v aktivní službě
531 000
Policejní služba
302 000
Federální policie
44 000
Pohraniční stráž
60 000
Ropná policie
30 000
Služba ochrany zařízení
95 000

Irácké angažmá Ruska a Íránu
Irácká vláda bývá leckdy označována za „americkou loutku“, s čímž ovšem hodně kontrastuje fakt, že se Američané do záchrany své „loutky“ příliš nehrnou. Kritizují premiéra Málikího za vyhraněně pro-šíitskou politiku, jež vhání sunnitské Iráčany do náruče ISIL, a podmiňují svou podporu žádostí, aby Málikí sestavil reprezentativnější vládu. Do Bagdádu však i přesto přišla vojenská pomoc ze zahraničí, jenže nikoliv od Ameriky. Moskva totiž posílá bitevní vrtulníky Mi-35M a Mi-28NE a bitevní letouny Su-25, další letadla posledně zmíněného typu pak dodal Írán (paradoxně jsou mezi nimi i původně irácké letouny, jejich piloti v roce 1991 „uletěli“ do Íránu, aby zachránili sebe i techniku před nálety koalice). Vedle toho se v Iráku objevuje další technika íránského původu (mj. terénní auta Safir), část však nemíří k federální armádě, nýbrž k dobrovolným šíitským milicím. Kromě dodávek zbraní ovšem Rusko i Írán zřejmě poskytují i personál; uvádí se, že irácké Su-25 mají pilotovat Rusové a že do obrany Bagdádu se zapojili příslušníci íránských Revolučních gard. Málikího pro-šíitská politika totiž pochopitelně hodně vyhovuje Íránu, zatímco Rusové chtějí chránit svoje ekonomické zájmy (největším těžařem na největším iráckém ropném poli je ruský Lukoil) a posílit svůj vliv v oblasti. Teherán i Moskva navíc samozřejmě bojují proti organizaci ISIL kvůli tomu, že je nepřítelem jejich významného spojence, syrského režimu prezidenta Bašára Assada.
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