Irák buduje novou armádu

Po porážce režimu Saddáma Husajna se irácká vojenská síla úplně rozpadla. Avšak jen pár měsíců nato už Američané a Britové zahájili výstavbu ozbrojených sil, které by měly zajišťovat mír a bezpečnost demokratického Iráku. Měla by to být nová irácká armáda.

V prvních dnech dubna 2003 se koaliční vojska přiblížila k Bagdádu. Odpor Iráčanů se omezil na izolované ostrůvky obrany, které sice způsobovaly koaličním vojákům ztráty, ale dříve nebo později byly poraženy. Režim Saddáma Husajna se hroutil a irácké ozbrojené síly jej brzy následovaly. Pozemní armáda a obávaná Republikánská garda jakoby přestaly existovat – vojáci odmítali plnit rozkazy, dezertovali a hromadně se vzdávali. Když se situace poněkud stabilizovala a civilní správa začala zjišťovat, v jakém stavu Irák je, podle očekávání se ukázalo, že Irák vlastně nemá žádné vojenské síly.

Ještě letos tři divize
Co tedy zbylo z iráckých ozbrojených sil? Mužstvo i důstojníci se vzdali nebo dezertovali, někteří se pravděpodobně přidali k ozbrojencům, kteří vedou partyzánskou válku proti koaličním silám. Z bojové techniky zůstalo funkčních několik set tanků, dalších obrněných vozidel a dělostřeleckých zbraní. Vzdušné síly a námořnictvo však prakticky zmizely – létá pouze několik vrtulníků armádního letectva.
Již před operací Irácká svoboda bylo zdůrazňováno, že po pádu Husajnova režimu bude třeba vybudovat novou iráckou armádu. Iráčané jsou velice hrdý národ, a i když většina z nich uvítala pád diktátorské vlády, obsazení své země Američany a Brity nesou velmi těžce. Proto je důležité, aby co nejrychleji vznikly nové irácké ozbrojené síly, které budou bez cizí pomoci schopné udržovat v zemi pořádek a bezpečnost. Z tohoto hlediska je situace v Iráku velice podobná té v Afghánistánu (ATM 9/2003).
Podle plánů koaliční civilní správy a prozatímní vládní rady bude nová irácká armáda (NIA, New Iraqi Army) plně profesionální síla, jejíž složení bude odrážet národnostní, etnické a náboženské složení obyvatelstva Iráku (v Husajnově armádě prakticky chyběli Kurdové a naprostá většina důstojníků byli sunnité). Nábor vojáků pro NIA začal již koncem května 2003. Nyní aktivně slouží čtyři pluky a do konce roku 2004 se počítá s vytvořením tří divizí, z nichž každá bude mít tři brigády po třech plucích. Tato síla by měla čítat asi 40 000 vojáků. Ne všichni však budou nově vycvičeni, neboť Američané se nakonec rozhodli povolit návrat části vojáků „staré“ irácké armády do aktivní služby.
Další rozvíjení NIA by formálně mělo být věcí irácké vládní rady, jež převezme moc 30. června 2004, a pak nové vlády, jež by měla vzejít z voleb plánovaných na rok 2005. Je ale celkem jisté, že bude NIA vznikat především podle pokynů amerických instruktorů a poradců, což se odrazí na její organizaci, doktríně a výzbroji.

Použijí se i původní zbraně
Otázka výzbroje NIA je vůbec velmi důležitá, zejména kvůli finančním nákladům. Hrubý domácí produkt Iráku bude zpočátku tvořen pouze vývozem ropy a předpokládá se, že na obranu bude uvolněno asi 5 % HDP. Při odhadovaném exportu za 22 miliard dolarů to tedy znamená roční rozpočet obrany asi 1,1 miliardy dolarů. Podstatnou část této sumy spotřebuje právě pořízení techniky pro nové irácké ozbrojené síly.
Na jedné straně je tady silný vliv USA na budování a organizaci NIA, což by mohlo mít za následek vybavení americkými zbraněmi. Na stranu druhou je tu ale skutečnost, že Iráčané jsou zvyklí spíše na ruskou a francouzskou výzbroj, případně její místní kopie. Jak už bylo uvedeno, po „staré“ irácké armádě zbyla nikoli nevýznamná zásoba pozemní techniky. Vojenští představitelé USA se již vyjádřili, že se počítá s jejím využitím, což pomůže snížit náklady na budování nové irácké armády.
Např. tank T‑72, jichž měl Irák velké množství (dokonce vyráběl jejich kopie pod názvem Babylónský lev), se může příslušnými úpravami dostat na špičkovou úroveň za zlomek ceny, která by byla nutná pro nákup moderních západních tanků. Stejně tak ruční zbraně série AK jsou pro pouštní podmínky rozhodně vhodnější než západní pušky, které jsou sice přesnější, ale mnohem náchylnější na prašné prostředí.
Významným zdrojem dodávek techniky pro NIA by mohly být sousední arabské státy, např. Jordánsko a Saúdská Arábie. Ta má ve výzbroji americké tanky M1 a M60, ale značná část jich není aktivně používána kvůli nedostatku posádek, takže není vyloučen jejich prodej. Pro iráckou armádu bude důležité opatřit si i kvalitní obrněné transportéry a bojová vozidla pěchoty, aby se mohla rychle přesouvat po poměrně velkém území Iráku.

Bezpečnostní síly
Již byly učiněny i první kroky k vybudování nových vzdušných a námořních sil. Od ledna 2004 se školí první piloti pro letecké jednotky armády (Army Air Corps) a první eskadra by měla začít sloužit již v létě tohoto roku. Armádní letectvo bude zatím provozovat vrtulníky a lehká letadla pro dopravu, hlídkování a spojovací účely. Probíhá rovněž výcvik příslušníků pobřežní stráže (Coastal Defense Force), jež by měla chránit 80 km dlouhé pobřeží jižního Iráku. Její výbava bude zřejmě zahrnovat jen lehké hlídkové čluny.
Kromě NIA, tedy armády v užším slova smyslu, fungují na území Iráku další ozbrojené jednotky, souhrnně označované jako bezpečnostní síly (Iraqi Security Forces). Podle údajů civilní správy už mají velikost přes 150 000 mužů a do konce tohoto roku by měly narůst na více než 220 000 mužů.
Jako první vznikly sbory civilní obrany (Civil Defense Corps). Podléhají velení koaličních vojsk a jejich úkolem je podporovat operace spojeneckých vojáků. Skládají se z civilistů, kteří dostali základní výcvik v zacházení se zbraněmi. Někteří z nich plní role řidičů, tlumočníků a zvědů, jiní působí jako nezávislé bezpečnostní hlídky v ulicích měst. Velikost CDC stále narůstá a v polovině roku 2004 by měla dosahovat 40 000 mužů. CDC by se postupně měly transformovat do podoby domobrany či národní gardy.
Dalšími bezpečnostními silami jsou pohraniční policie (Iraqi Border Police) a pohraniční stráž (Iraqi Border Patrol). Jejich úkolem v této době je především zabránit tomu, aby se do Iráku přesouvali radikální islamisté a další ozbrojenci, kteří chtějí bojovat proti Američanům. Cílová velikost těchto dvou jednotek je asi 25 000 mužů.
O bezpečnost uvnitř země se stará policie (Iraqi Police Service), jejíž stav by měl v létě přesáhnout 70 000 osob. Stojí za zmínku, že na jejich výcviku se podílejí i čeští vojenští policisté. K bezpečnostním jednotkám patří ještě ochranné síly (Facilities Protection Forces), které stráží důležitá zařízení jako nemocnice, sídla státních orgánů a ropovody a jejichž cílový počet by měl být 50 000 mužů.

Šance pro zbrojní průmysl
Při úvahách o budoucnosti Iráku se občas objevuje tvrzení, že by se mohl stát významným producentem (a tudíž i vývozcem) vojenské techniky. Není to představa tak nesmyslná, jak by se mohlo zdát. V minulosti měl Irák vyspělý zbrojní průmysl a je pravděpodobné, že nová vláda se pokusí toto odvětví oživit. Jak už bylo uvedeno, Irák vyráběl kopie tanků T‑72, ale kromě toho prováděl rozsáhlé modifikace ruských tanků T‑55, resp. jejich čínských kopií Type 59. Doplnil je přídavným pancířem, některé obdržely laserové dálkoměry‑zaměřovače a u menší části byla 100mm děla zaměněna za zbraně ráže 125 mm. Na bázi T‑55 také vznikl samohybný minomet ráže 160 mm.
Irák dále vyráběl pěchotní minomety řady Al Jaleel (ráže 60, 82 a 120 mm), ale hlavním artiklem bylo těžké dělostřelectvo. S pomocí dr. Geralda Bulla (ATM 3/2004) byla vyvinuta dvě špičková samohybná děla, 155mm Al Majnun a 210mm Al Fao (to svým dostřelem 57 km dosud drží světový rekord). Irák vyráběl i několik typů dělostřeleckých raketometů, protitankových řízených raket a celou řadu různých balistických střel. Odzkoušel dokonce prototyp třístupňové rakety Al Abeid, jež měla potenciál k vynesení družice do vesmíru. Známé je i použití oslepujících laserových zbraní (ATM 8/2003) a úprava cvičných letadel L‑29 Delfín na bezpilotní stroje (o jejich účelu se ovšem dodnes diskutuje).
Stručně řečeno, Irák svého času disponoval zbrojní technologií, jejíž úroveň převyšovala naprostou většinu zemí třetího světa a blížila se úrovni některých západních států. Problémem bylo pouze embargo, které Iráku zakazovalo obchod s jakýmkoli vojenským materiálem. Nyní tato překážka neexistuje a většina zemí bude mít o obchodování s Irákem jistě zájem. Finance získané exportem ropy pak mohou umožnit další rozvoj pokročilých technologií. Je možné, že za několik let se zbraně z nového, svobodného Iráku objeví na světovém trhu.
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Irák: Základní údaje
Současná situace v Iráku je značně složitá. Severní (kurdské) oblasti jsou už relativně stabilní, ale střední (sunnitská) a jižní (šíitská) oblast balancují na hranici občanské války. Stav se snad poněkud zlepší po předání moci irácké vládní radě, k čemuž dojde 30. června. Pokud se podaří vytvořit stabilní vládu s širokou veřejnou podporou a pokud se tato vláda udrží u moci, jsou vyhlídky Iráku poměrně dobré. Země má nejen obrovské zásoby ropy, ale i vzdělanou střední třídu obyvatelstva, která bude jistě schopna vybudovat fungující průmysl, zemědělství a obchod.
Oficiální název
Irácká republika
Hlavní město
Bagdád
Rozloha
437 072 km2
Počet obyvatel
24 700 000
Úřední jazyky
arabština, kurdština
Měna
nový irácký dinár
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