Irák v ohrožení:
Vojenská i politická selhání

Irák se opět dostal do centra pozornosti světových médií. Rychlý postup ozbrojenců ze skupiny ISIL vyvolal strach ze vzniku islamistického státu a vzbudil zájem o výzbroj irácké armády. Ta sice z hlediska techniky zaznamenává vzestup, avšak průběh bojů s ISIL dokládá, že disciplína i další kvality iráckých vojáků mají značné rezervy.

Středovýchodní rubriky médií se donedávna zaměřovaly zejména na občanskou válku v Sýrii, zatímco Irák se dočkal pozornosti pouze v případě nějakého velkého teroristického útoku. Ale záležitosti obou zemí byly a stále jsou úzce propojeny, což dokládá i vzestup organizace ISIL, která už na sunnitském území Sýrie a Iráku vyhlásila islamistický chalífát. Irácká armáda byla rychlým postupem radikálů na severu Iráku zjevně zaskočena, nedovedla jim efektivně čelit a v současnosti ISIL fakticky ovládá nemalou část země. Jelikož historie irácké armády v údobí vlády Saddáma Husajna i následný vnitrostátní konflikt byly již mnohokráte popsány, v tomto textu se soustředíme především na samotnou novou iráckou armádu a její zapojení do operací proti nestátním ozbrojeným skupinám na území Iráku.

Vznik nové irácké armády 
Dne 23. května 2003 rozpustila koaliční vojenská správa iráckou armádu, ačkoliv se jednalo o spíše formální krok, protože ozbrojené síly, jež sloužily režimu Saddáma Husajna, se fakticky již rozpadly v důsledku zničující porážky od koaličních vojsk. Bylo však zřejmé, že Irák bude v budoucnosti potřebovat novou armádu, takže již v srpnu 2003 začal výcvik prvního praporu, po němž mělo následovat ještě 26 dalších, aby vznikla armáda o síle asi 40 000 mužů. Výcvik prováděli jak vojáci USA i dalších států (včetně Česka), tak soukromé firmy, mezi nimiž měla největší význam Vinnell Corporation. Paralelně s výcvikem vojáků byly ustaveny také milice, zvané zpočátku Iraqi Civil Defense Corps a potom Iraqi National Guard; fungovaly na lokální bázi a v lednu 2005 byly začleněny do armády. Ta se od počátku potýkala s velkými potížemi, protože se rodila v situaci stupňujícího se vnitřního konfliktu, do kterého se postupně zapojily nejrůznější domácí i zahraniční etnické a náboženské skupiny, stejně jako obyčejné kriminální gangy. Výsledkem byla značně problematická loajalita vojáků, která se odrážela v dezercích a velmi variabilní disciplíně a morálce. Navíc bylo jasné, že původně kalkulovaných 27 praporů nebude ani zdaleka postačovat na udržení vnitřní bezpečnosti, a tudíž v říjnu 2005 měla irácká armáda už přes sto praporů. Postupně začínala přebírat více a více pravomocí a v březnu 2008 zahájila první zcela samostatnou (tj. bez zahraničních vojáků prováděnou) bojovou operaci na divizní úrovni, a to ve městě Basra. V témže roce bylo dosaženo i dohody mezi Irákem a USA o stažení vojsk. Poslední americké bojové jednotky tak opustily území státu v srpnu 2010, aby v říjnu následujícího roku odešly i síly výcviku a podpory, ačkoli v Iráku stále zůstává asi 800 vojáků USA na velvyslanectví a třech konzulátech.

Odraz politiky ve vojenství
Nyní se často ozývá otázka, zda nebylo stažení amerických jednotek z Iráku (jež bylo fakticky výsledkem předvolebních slibů Baracka Obamy) předčasné a zda byla irácká armáda skutečně připravena samostatně zajišťovat bezpečnost v zemi. Skutečností je, že iráčtí vojáci nedovedli zastavit bleskový postup extrémistů z organizace ISIL na severu země a obvykle utíkali, je ale otázkou, jestli by na tom delší výcvik od Američanů mohl něco zásadního změnit. Principiální slabost současné irácké armády totiž nespočívá ve vojenské oblasti, nýbrž v politice. Brutalita, se kterou režim Saddáma Husajna zemi ovládal, „skrývala“ obrovské množství národnostních, kmenových a náboženských sporů, jejichž důsledkem byl nejen následný vnitřní konflikt, ale i neutěšená situace v politické sféře. Obyvatelstvo Iráku dnes tvoří ze 75 % Arabové a necelých 20 % představují Kurdové; okolo 60 % Iráčanů se hlásí k šíitské větvi islámu, zatímco sunnité tvoří něco málo přes třetinu. Sunnitští Arabové měli během Husajnova režimu privilegovanou pozici, o kterou ale přišli, protože vzhledem k výše uvedeným číslům bylo evidentní, že volby musí skončit úspěchem šíitů. V jejich čele stojí nynější premiér Núrí Málikí, jehož politika má bohužel daleko k budování celonárodního konsensu. Otázkou ovšem je, jestli je v Iráku vůbec možno takovou politiku realizovat, jelikož loajalita ke kmenu či k náboženství má prostě větší váhu než loajalita státoprávní. Většinu irácké exekutivy tak postupně obsadili šíitové, zatímco sunnité se ocitli z větší části „mimo hru“; nelze se divit, že mnozí sunnitští vojáci poté odmítli bojovat proti ISIL. Paradoxně se tak „obrátila“ situace z minulých let, kdy se nemálo šíitských Iráčanů nechtělo angažovat v boji proti radikálním šíitským milicím (z nichž nejznámější byla tzv. Mahdího armáda). V konfrontaci s odhodlaným protivníkem, jakým ISIL bezesporu je, se tyto rozpory a pnutí zákonitě musí negativně projevit.

Pestrá výbava pozemních sil
Na konci roku 2013 měly irácké pozemní síly přibližně 193 000 mužů, kteří byli organizováni do čtrnácti divizí (jedné obrněné, deseti motorizovaných a tří pěších) a dále čtyř samostatných brigád (tří motorizovaných a jedné brigády speciálních sil) a šesti eskader vojskového letectva (tj. vrtulníků). Výbava irácké armády je vskutku pestrá, neboť ji tvoří jak pozůstatky výzbroje z Husajnovy éry, tak nákupy či dary z „nového“ období. Američané dodali iráckým obrněným jednotkám 140 tanků M1A1M Abrams (verze se 120mm dělem, ovšem bez desek ochuzeného uranu v pancéřování), v bojích proti ISIL od ledna do května 2014 však bylo zničeno nejméně 28 z nich. Kromě toho by měly být v provozu více než dvě stovky tanků T-55 a T-72. Pěchotu přepravují a podporují zejména bojová vozidla BMP-1 a široké spektrum pásových i kolových transportérů, mezi nimi téměř tisícovka M113 různých verzí a vedle nich MT-LB, BTR-80UP a BTR-4 (více o potížích s posledně zmíněným obrněncem najdete v ATM 3/2014). Iráčané si objednali rovněž bojová vozidla M2 Bradley a obrněné transportéry Stryker. V současnosti se mohou pochlubit i několika stovkami obrněných automobilů včetně vozidel kategorie MRAP, mezi nimiž najdeme např. americké M1117 a Cougar, polský typ Dzik či exotické pákistánské obrněnce Mohafiz. Páteř dělostřelectva tvoří třicet samohybných houfnic M109 ráže 155 mm, kromě kterých jsou k dispozici též stovky tažených houfnic a kanonů ráží 130, 152 a 155 mm, menší počet raketometů BM-21 Grad a cca 1200 minometů ráží 81 a 120 mm. Protiletadlovou obranu mohou zajišťovat jen 23mm kanony, počítá se však se zakoupením mobilních systémů Avenger a raket HAWK XXI, možná také ruských kompletů Pancir-S1. Vojskové letectvo má pestrou škálu lehkých a středních dopravních či víceúčelových vrtulníků, mj. Mi-171, SA 342 Gazelle, EC 635, Bell 206, Bell 407 a UH-1H. Z Ruska již dorazily první bitevníky Mi-35M a Mi-28NE, jichž má být nakonec cca 43 kusů, kdežto USA mají dodat 24 kusů AH-64 Apache. V boji s ISIL již bylo nejméně šest vrtulníků sestřeleno.

Páteří letectva budou F-16
Irácké vzdušné síly měly donedávna jen velmi omezené bojové kapacity, protože měly vlastně jen tři letouny s pevným křídlem schopné dopravovat naváděné zbraně. Jsou to letadla Cessna AC-208B Combat Caravan, lehké užitkové stroje opatřené senzory a zbraněmi, které přibližně odpovídají schopnostem bezpilotního letounu MQ-1 Predator. Vedle nich provozuje Irák řadu lehkých cvičných letounů, mezi nimiž figurují T-6A Texan, Cessna 172 nebo srbské Lasta-95. Bojové kapacity mají dále zvýšit turbovrtulové stroje AT-6C, je však zjevné, že Irák potřebuje i plnohodnotné proudové bojové letouny. Z toho důvodu bylo roku 2009 rozhodnuto pořídit si stíhačky F-16 Fighting Falcon. Zpočátku se mluvilo o 18 letounech a v současné době existuje závazná objednávka na 36 kusů, ale perspektivně se plánuje akvizice až 96 letadel. Vedle toho má Irák obdržet protiletadlové střely AIM-9L/M a AIM-7, protizemní střely AGM-65 a řízené pumy Paveway II. První kus dvoumístné verze F-16D Block 52 vzlétl 6. května 2014, o měsíc později byl formálně předán iráckému letectvu a společnost Lockheed Martin má další letadla dodávat tempem přibližně jednoho kusu za měsíc. První z nich se však mají dostat do Iráku až na podzim 2014, takže vzhledem k naléhavé situaci Irák v červnu získal určitý počet bitevních letounů Su-25 z Ruska a z Íránu. Pro výcvik pilotů F-16 (označovaných rovněž jako F-16IQ) i bojovým akcím mají sloužit zejména jihokorejská letadla T-50IQ, objednaná v počtu 24 kusů, ale dodávky začnou patrně až v roce 2016, což je důvod, proč Irák obnovil svůj zájem o české L-159 (které dříve zavrhl právě ve prospěch T-50IQ). Další arzenál iráckého letectva zahrnuje především lehká pozorovací a průzkumná letadla (např. CH-2000 Sama a SB7L-360 Seeker) a tři desítky dopravních letadel, z nichž největší kapacity nabízí devět Herculesů verzí C-130E a C-130J-30 a šestice lehčích ruských strojů An-32B.

Nutnost posílení námořnictva
Bez ohledu na panující režim bylo námořnictvo zpravidla nejslabší částí iráckých ozbrojených sil, na čemž se v podstatě nic nezměnilo. Současné irácké námořní síly, někdy označované též jako Iraqi Coastal Defense Force, mají v současné době kapacity pouze na hlídkování blízko u břehu a nepočítá se s tím, že by měly získat skutečně oceánské kapacity, koneckonců by to ani nemělo (vzhledem ke geografii) příliš smysl. Obdobně jako v případě vzdušných sil nezůstalo z techniky Husajnova námořnictva prakticky nic, takže se nové námořnictvo budovalo vlastně „z ničeho“. Jeho největší jednotky tedy dnes představují dva velké hlídkové čluny RiverHawk Fast Sea Frames kategorie OPV (Offshore Patrol Vessel) o výtlaku asi 1400 tun. Nesou názvy Al-Basrah a Al-Fayhaa a jejich výzbroj zahrnuje 30mm kanon a několik kulometů. Jen o něco menší je čtveřice italských plavidel třídy Saettia MK4 s výtlakem 450 tun a arzenálem opět ve formě 30mm kanonu a několika kulometů. Dále Irák vlastní dvanáct lehkých člunů Swiftships Model 35PB1208 E-1455 (výtlak cca 215 tun), pět malých člunů Predator, šest říčních člunů a logistickou loď jménem Al-Shams. Ale stejně jako v případě letectva je zřejmé, že se kapacity iráckého námořnictva musí značně zlepšit, přinejmenším kvůli potřebě dohlížet na bezpečnost přístavů či ropných vrtů. Vedle dalších plavidel kategorie OPV, jejichž objednávka se plánuje, by měly irácké námořnictvo posílit dvě vrtulníkové korvety italské výroby, které ale mají dost složité osudy. U loděnic Fincantieri je totiž (spolu s dalšími plavidly) objednal v roce 1980 již režim Saddáma Husajna, ovšem v důsledku embarga v roce 1990 zůstaly lodě (se jmény Musa Bin Nussair a Tariq Bin Ziad) v Itálii a donedávna chátraly v přístavu. V květnu 2014 ale byla oznámena dohoda, podle níž je Irák po modernizaci odebere. Získá tak pořád celkem výkonná plavidla s výtlakem okolo 685 tun, jež nesou mj. 76mm kanon, protiletadlové rakety Albatros, protilodní střely Otomat Teseo a záďový hangár pro vrtulník.

Další ozbrojené síly a sbory
Vzhledem k bezpečnostní situaci v Iráku zřejmě nepřekvapuje, že síly vnitřní bezpečnosti, jež podléhají ministerstvu vnitra, jsou mnohem početnější než ozbrojené síly ministerstva obrany. Kromě více než 300 000 „řadových“ policistů působí v Iráku též elitní Federální policie, která se dá považovat za četnictvo a často se zapojuje do polovojenských operací. Tomu odpovídá i její výzbroj, do které náleží mj. obrněné transportéry BTR-94. Do vnitřních bezpečnostních sil dále patří Pohraniční stráž (Border Enforcement), Ropná policie (Oil Police) a Služba ochrany zařízení (Facilities Protection Services). Druhá a třetí se starají zejména o bezpečnost ropných vrtů, rafinérií, čerpacích terminálů atd. Zbývá ale ještě jeden velice důležitý element. Všechny popsané vojenské síly a bezpečnostní sbory totiž podléhají federální vládě v Bagdádu, jenže ta není jedinou veřejnoprávní autoritou v zemi. Převážně Kurdy obývaný sever Iráku totiž získal širokou autonomii jako Region Kurdistán a jeho vládě podléhají i nezávislé ozbrojené síly, jež jsou známé jako milice Pešmerga. Slovo „milice“ by však mohlo vzbuzovat chybný dojem; ve skutečnosti jde o překvapivě dobře vycvičenou a vyzbrojenou sílu, jejíž početní stavy se podle různých zdrojů pohybují mezi 180 000 a 375 000 muži a která vlastní snad až 2000 obrněných vozidel (včetně tanků) a tři desítky vrtulníků. Morálka a disciplína kurdských bojovníků by se rozhodně neměla podceňovat, protože jednotky Pešmerga dokázaly v polovině června vytlačit ISIL z obsazeného Kirkúku. Také irácká federální armáda se vzchopila a s podporou šíitských dobrovolníků (a údajně rovněž Revolučních gard z Íránu, s nímž navázal premiér Málikí úzké styky) zastavila postup islamistů na Bagdád a sváděla intenzivní boje o další města. Bojovníci ISIL určitě nejsou neporazitelní, musejí však proti nim stát dobře motivované a disciplinované vojenské síly. Počáteční alarmující neúspěchy irácké armády tak prostě jen odrážejí selhávání, nejednotu a nestabilitu irácké politické reprezentace.
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Islámský stát v Iráku a Levantě
Organizace ISIL, jejíž vznik byl oznámen roku 2011, je de facto konglomerát několika skupin radikálních sunnitských islamistů ze Sýrie a Iráku, mezi kterými byla také irácká pobočka sítě al-Káida (jíž velel nechvalně známý Abú Músa al-Zarkáví, jenž zemřel roku 2006). Velitelem ISIL je velmi schopný Abú Bakr al-Bagdádí, jemuž jsou obvykle přičítány největší zásluhy za sjednocení mnoha skupin do centralizované organizace. ISIL se vyznačuje nejen mimořádnou brutalitou (kvůli níž se jí zřekla dokonce i syrská al-Káida), ovšem od většiny povstaleckých a teroristických skupin se liší také výrazně vyšší úrovní disciplíny a vojenských schopností. Lze to doložit i faktem, že kromě běžných pěchotních zbraní používá v boji též ukořistěná obrněná vozidla (jako tanky T-55 nebo transportéry M113), a údajně dokonce i vrtulníky UH-60 Black Hawk, jež islamistům padly do rukou u Mosulu. ISIL získala i balistickou střelu Scud, ačkoliv ta už patrně není funkční. Lze každopádně soudit, že v organizaci působí i dezertéři z armády, kteří vyspělejší techniku ovládají. Bojovníci ISIL byli viděni též s americkými neprůstřelnými vestami Interceptor a brýlemi nočního vidění AN/PVS-7. Organizaci ISIL nechybí ani peníze, protože díky vylupování bank, výběru různých poplatků a vlastní ekonomické činnosti má její majetek hodnotu údajně až v miliardách dolarů, takže je dnes možná i nejbohatší teroristickou skupinou světa. Kvalifikované odhady současného počtu ozbrojenců v řadách ISIL uvádějí asi 10 000 mužů, kteří působí na území Sýrie a Iráku, ale přidávají se též zahraniční dobrovolníci, pro něž ISIL (stejně jako kdysi al-Káida) zajišťuje výcvik. O al-Bagdádím se nyní často mluví jako o „vycházející hvězdě“ sunnitského radikalismu a o muži, který by mohl nahradit Usámu bin Ládina v roli jakéhosi vůdce „globálního džihádu“, avšak na rozdíl od bin Ládina by mohl disponovat i pevným zázemím v podobě vlastního „státu“.
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