Irák:
Mír stále v nedohlednu

Islámský stát byl sice vojensky poražen, ovšem do Iráku se rozhodně nevrátil klid a mír. Nábožensky či etnicky motivované násilí mezi sunnity, šíity a Kurdy pokračuje a Irák se zmítá i v konfliktu velmocí, protože USA a Írán tam vedou „válku v zastoupení“ a o vliv se hlásí také další aktéři jako Turecko nebo Rusko.

Dramatické události, k nimž došlo na přelomu roku v Iráku, znovu připomenuly tragický osud této země, která desítky let trpí kvůli mj. zájmu mocností o její nerostné bohatství, kvůli velké národnostní a náboženské roztříštěnosti obyvatelstva či kvůli válečným konfliktům, které jsou v tomto regionu takřka na denním pořádku. Tomu odpovídá i aktuální podoba ozbrojených sil, které se zaměřují především na boj s vnitřními hrozbami, ovšem už zmíněná pestrost populace znamená, že konflikty existují i v samotné armádě.

Vzestup a pád Saddáma Husajna
O Iráku se někdy (a ne zcela neprávem) mluví jako o „kolébce civilizace“, protože jeho dějiny sahají až do časů starověké Babylónie. Území současného Iráku pak ovládaly různé říše, např. makedonská či sásanovská, aby moc posléze získali muslimští Arabové, po nich Mongolové a pak na dlouhá staletí Osmané. Během první světové války dobyli území Britové a hranice, jež má Irák dnes, byly ustaveny v roce 1926. Na trůnu panovala domácí dynastie, byť Irák náležel do britského Společenství národů. V roce 1941 vypuklo protibritské povstání, které významně podpořili Němci, ale podařilo se jej potlačit. Monarchie byla svržena roku 1958 při puči, který vedl Abdal Karim Kásim. O pět let později se odehrál nový převrat, díky němuž přišla k moci nacionalistická strana BAAS (Socialistická strana arabské obrody). V té době už se řadil mezi důležité postavy irácké politické scény také Saddám Husajn, jehož pozice průběžně sílila. Irák zažil další převraty a ten poslední, tentokrát nekrvavý, proběhl v roce 1979, kdy se Husajn stal prezidentem země. Někdejší těsné vztahy s východním blokem nahradila vyváženější politika, resp. lepší vztahy se Západem, což přišlo vhod kvůli také krvavé válce s Íránem, jež probíhala v letech 1980–1988. Vypukla jako spor o území, ale skončila beze změny hranic, jenže Irák se dostal na úroveň bankrotu. Husajn se rozhodl pro riskantní krok a v srpnu 1990 provedl invazi do bohatého Kuvajtu, ovšem ve válce v Perském zálivu v lednu a únoru 1991 byl Irák poražen mezinárodní koalicí a stal se terčem tvrdých sankcí. Tlak na Irák pokračoval i kvůli podezření z podpory terorismu a vývoje zbraní hromadného ničení, což byly i důvody, kvůli nimž v roce 2003 proběhla invaze do Iráku pod vedením USA. Ačkoliv z vojenského hlediska šlo o rychlý úspěch a podařilo se zatknout i Saddáma Husajna, brzy propuknul brutální konflikt, o němž se eufemisticky hovořilo jako o „sektářském násilí“, avšak ve skutečnosti šlo prostě o občanskou válku, která pramenila ze složení iráckého obyvatelstva.

Základní rysy iráckého konfliktu
Hranice země totiž po první světové válce vznikly v podstatě uměle a bez ohledu na historické skutečnosti, takže v jedné zemi „přinutily“ žít několik odlišných a často i silně znepřátelených skupin. Okolo tří pětin populace Iráku tvoří šíitští Arabové, z nichž značná část má právě díky víře vazby na Írán (byť současně existují určité animozity mezi Araby a Peršany), další pětinu představují sunnitští Arabové a necelou pětinu Kurdové (a v zemi existuje menšina křesťanů). Za Husajnových časů byla nejdůležitější loajalita k vůdci, avšak pozici evidentně protežované menšiny měli sunnité, kteří o své postavení následně přišli, neboť demokratické volby logicky vedly k vládě většiny, tedy šíitů. Naprostá většina Iráčanů totiž volila a dodnes volí především podle náboženské či etnické příslušnosti. V zemi proto vyrostly desítky či stovky ozbrojených skupin, jejichž spektrum sahalo od lokálních klanových milicí po „pobočky“ organizací, které usilovaly o globální džihád. Zahraniční vojenské síly i rodící se irácká armáda tedy vedly boje např. proti šíitským povstalcům řízeným Íránem či proti irácké odnoži sítě al-Kájda. Postupně se povedlo v zemi nastolit jakýsi pořádek a američtí vojáci na konci roku 2011 odešli, ale klid byl pouze zdánlivý a dočasný. Irák nadále trápila enormní korupce a docházelo k násilnostem, zejména proti sunnitské menšině. Do země se tedy přelila i vlna protestů známá jako „arabské jaro“, ale z krize nejvíce profitoval tzv. Islámský stát, který se poté etabloval na severu Iráku a v roce 2014 uštědřil irácké federální armádě několik těžkých porážek. Ačkoliv byl IS nakonec rozdrcen, krizová situace v Iráku dosud trvá, na čemž se značně podílí také mocenský vzestup sousedního Íránu a ambice Ruska a Turecka. Svého vlivu se pochopitelně nechtějí vzdávat ani Američané, což se projevuje nejen v turbulencích na irácké politické scéně, ale také v pestrém původu arzenálu, kterým disponuje nová irácká armáda.

Skutečně pestré složení výzbroje
Během studené války převládala výzbroj z východního bloku, avšak Irák v některých údobích udržoval dobré styky i se západními státy, a proto získal rovněž techniku mj. z Francie, Velké Británie či Jihoafrické republiky. Během války s Íránem kupoval zbraně též od Číny, která ale trochu bizarně prodávala velké objemy techniky oběma stranám. V Iráku se rozběhly i domácí zbrojní programy, které se soustředily ponejvíce na zbraně hromadného ničení, jejich raketové nosiče a těžká děla. Po roce 1991 však již Bagdád nemohl importovat takřka žádnou výzbroj a úroveň jeho ozbrojených sil rychle degradovala. V roce 2003 byla irácká armáda rozpuštěna a nově budované síly nejdříve získávaly zbraně převážně od USA a jiných států NATO, ačkoliv se pořád omezeně provozovala rovněž technika z Husajnových časů, zejména některá obrněná vozidla. Díky nákupům či darům od západních zemí irácká armáda postupně sílila, jenže když vypukly boje s Islámským státem, začaly se o slovo hlásit další mocnosti, neboť Američané se tehdy nechtěli v Iráku znovu příliš angažovat. Šíitská vláda se proto ihned obrátila na Moskvu a Teherán, takže do země začaly proudit i ruské a íránské zbraně. Velké objemy techniky byly ostatně dodány rovněž z České republiky, Polska či Srbska a další velké počty darovaly různé muslimské země, např. Jordánsko, Emiráty nebo Pákistán. Výzbroj poskytla i Čína, ale pozice USA se do značné míry obnovila díky dodávkám stíhaček F-16. Irácká armáda se proto chlubí opravdu rozmanitým arzenálem, který ještě zpestřuje bizarní fakt, že ze skladů nebo vrakovišť byla do bojů proti Islámskému státu poslána i technika, kterou Husajnova armáda ukořistila za války s Íránem. Standardními služebními zbraněmi zůstávají různé verze klasického automatu AK-47 (včetně čínských a jugoslávských), zatímco u elitních protiteroristických sil (tzv. Zlaté divize) se nejčastěji vyskytují americké pušky M16 a M4.

Tanky Abrams a T-90 vedle sebe
Tato zvláštní jednotka (oficiálně ICTF, Iraq Counter-Terrorist Force) představuje nepochybně nejlépe vycvičenou složku iráckých ozbrojených sil, o čemž vypovídá také fakt, že i navzdory vážným ztrátám v bojích s IS nedošlo k jejímu kolapsu. Naopak mnohé řadové útvary armády se prostě zhroutily a rozutekly, část se dokonce přidala k islamistům, kteří tak získali moderní západní techniku. Kromě „Zlaté divize“ tvoří iráckou pozemní armádu dalších dvanáct divizí, a to jedna obrněná, čtyři mechanizované, dvě motorizované a pět lehkých pěších. Ve výzbroji se nachází celkem cca 400 tanků, z čehož asi stovku tvoří americké M1A1 Abrams a okolo 75 nově dodávané ruské T-90S. Zbytek reprezentují staré obrněnce T-55 či T-72 (včetně kusů od České republiky) a kořistní ex-íránské Chieftainy. Obor průzkumných obrněnců zahrnuje typy Akrep z Turecka či zastaralé BRDM-2 a EE-9 Cascavel. Pro přepravu a podporu pěchoty jsou aktuálně dodávána ruská bojová vozidla pěchoty BMP-3, ale početně dominují staré obrněnce BMP-1. Užívají se i kolová vozidla BTR-80, ukrajinská BTR-4 a stará brazilská EE-11 Urutu. Mezi pásové transportéry patří typy M113 (asi 500 kusů) a MT-LB (asi 400 kusů), zatímco do kategorie lehkých kolových obrněnců náleží velmi rozmanité spektrum, v němž nechybějí mj. americké MaxxPro, Badger a Caiman, obrněné úpravy HMMWV, polská vozidla Dzik-3 nebo jihokorejské Barracuda. Dělostřelectvo vlastní směs starých sovětských a čínských zbraní ráží 122, 130 a 152 mm, disponuje ovšem též americkými 155mm houfnicemi M109 a M198 nebo špičkovými ruskými raketomety TOS-1A kalibru 220 mm. Dělostřelectvo obsahuje i přibližně tisícovku minometů ráží 81, 120 a 240 mm. Pro ničení tanků slouží ruské řízené rakety Kornet a bezzákluzová děla. Tyto zbraně bývají mnohdy instalovány na terénních automobilech, mezi jejichž velké dodavatele patří Írán, odkud pochází typy Safir či Aras. Pestrost vozového parku podtrhuje i služba ukrajinských nákladních vozů KrAZ.

Letectvo užívá typy F-16 i L-159
Do pozemních sil patří též vojskové letectvo, které používá především asi tři desítky bitevních helikoptér Mi-28NE a Mi-35M. Vedle nich Moskva dodala též okolo dvou desítek dopravních Mi-17/171Š a v přibližně stejném počtu slouží evropské H135M. Iráčané provozují také velký počet helikoptér značky Bell, mj. modelů 205, 206 a 407. Pořád létají i stroje SA 342 Gazelle, jež používala již Husajnova armáda. Mezi nejviditelnější výsledky vztahů Bagdádu a Pekingu patří několik vyzbrojených bezpilotních letadel CH-4, která lze popsat jako velice jednoduché napodobeniny amerického typu MQ-1 Predator. Letectvo jako samostatná složka získalo coby svoje nejlepší letouny americké F-16IQ v celkovém počtu 34 exemplářů, kdežto Rusko a Írán dodaly proudové bitevníky Su-25 (kolem dvaceti strojů). Irák se stal i významným uživatelem českých letadel L-159 ALCA, kterých odebral dvanáct kusů. Kontraktu pro Česko napomohl i fakt, že se hodně opozdily dodávky jihokorejských letounů T-50IQ Golden Eagle, které slouží pro pokročilý výcvik pilotů a dovedou též útočit na pozemní cíle (dodáno 24 strojů). Základní výcvik probíhá na letounech CH-2000 Sama a srbských Lasta-95, vedle nich byly získány též stroje T-6A Texan II. Irácké letectvo provozuje také dvouciferný počet výrobků firmy Cessna, které kromě malých pomocných letadel zahrnují i stroje AC-208B Combat Caravan, jež nesou senzory a zbraně pro operace proti povstalcům. Dopravní složka letectva čítá devět taktických letadel C-130E a C-130J-30 Hercules a šest menších An-32B a pro pomocné účely se používá i několik letounů řady Beech King Air. S letectvem je spojeno velitelství protivzdušné obrany, která z Husajnových časů zdědila tažené kanony ZU-23-2 a S-60 ráže 23 a 57 mm, zatímco od USA pocházejí mobilní komplety Avenger s raketami Stinger. Rusko poskytlo přenosné střely 9K338 Igla-S a samohybné systémy Pancir-S1 a objevily se zprávy, že Bagdád zahájil jednání o nákupu kompletů dlouhého dosahu S-400 či FD-2000.

Ambice a angažmá dalších hráčů
Prakticky beze zbytku zmizelo staré irácké námořnictvo, jež mělo svého času poměrně velkou sestavu člunů s protilodními střelami. Saddám Husajn si objednal v Itálii též moderní raketové fregaty a korvety, jenže kvůli sankcím se již nikdy nedostaly na místo určení. Současné irácké námořnictvo provozuje jenom zhruba tři desítky lehkých hlídkových člunů, mj. americké lodě třídy River Hawk a italské Diciotti, několik plavidel už dodala také Čína, ale žádný z iráckých člunů nenese výzbroj silnější než kulomety. Do námořnictva patří také námořní pěchota, která má sílu cca 1000 osob. Základní úkol iráckého loďstva představuje střežení ropných terminálů na jihu země, jelikož jimi proudí velká část nerostného bohatství země. Druhá trasa pro prodej ropy a plynu směřuje na sever přes Turecko, které také náleží mezi země, které chtějí prosadit v Iráku svůj politický vliv. Ačkoliv Turecko má obecně špatné vztahy s Kurdy, poměrně málo se ví, že právě Turci silně (byť tajně) podporují autonomii Iráckého Kurdistánu, který de facto funguje jako samostatný stát. Právě integrace této entity koneckonců patří mezi největší výzvy pro jakoukoli bagdádskou vládu a opakovaně došlo ke srážkám kurdských a federálních vojsk na hranicích Kurdistánu. Určitě velice silným a ambiciózním hráčem je také Írán, který využil stažení amerických vojsk, a tudíž se dnes už běžně říká, že se Irák zařadil na seznam „klientů“ Teheránu (a stále více i Ruska, které získalo v Iráku největší těžební koncese). Výsledkem tak je jakási „válka v zastoupení“ mezi USA a Íránem, jež v posledních měsících gradovala, když Američané zlikvidovali vlivného íránského generála Solejmáního. Írán odpověděl raketovými údery na základny, kde vojáci NATO cvičí Iráčany, a irácký parlament vyzval zahraniční síly, aby zemi opustily. Je ovšem příznačné, že pro rezoluci hlasovali jen šíitští poslanci, což znovu připomnělo, že Irák zůstává tragicky rozdělenou zemí.
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Irácké polovojenské síly
Vedle vojenských sil v užším slova smyslu, které jsou podřízeny ministerstvu obrany, funguje v rámci iráckého bezpečnostního systému též několik dalších složek. Na prvním místě je třeba jmenovat Federální policii, jež náleží do resortu vnitra a nosí velice typické uniformy s tmavě modrou kamufláží. Představuje cosi jako četnictvo a z hlediska vybavení se dá téměř srovnat i s armádou, jelikož vlastní mj. obrněné transportéry BTR-94 či dělostřelecké raketomety, mezi nimi též improvizované zbraně velkých kalibrů. V policejním arzenálu ručních zbraní figuruje nejen množství obecně známých typů, ale i např. chorvatské útočné pušky HS Produkt VHS-2 kategorie „bullpup“ a pistole HS2000 téhož původu. Federální policie má sílu asi 36 000 osob a mezi bezpečnostní složky patří i pohraniční hlídky v počtu asi 9000 mužů. Kromě toho však v Iráku existují velmi početné síly mimo kontrolu ministerstev v Bagdádu. Jedná se zejména o jednotky podřízené autonomní vládě v Kurdistánu, a sice síly Pešmerga (cca 250 000 mužů) a Zevarani (kolem 150 000 osob). Disponují širokým spektrem techniky včetně tanků, bojových vozidel pěchoty, dělostřelectva či helikoptér. Především v rámci šíitské komunity pak funguje množství nepravidelných miličních útvarů, z nichž mezi nejznámější náleží Kataib Hezbollah, Brigáda Badr nebo Prapory Imáma Alího, avšak vlastní ozbrojené milice postavily též některé sunnitské frakce. Celkově jde o řádově statisíce mužů.

Ozbrojené síly Irácké republiky
Celkem v aktivní službě
64 000
Pozemní síly
V aktivní službě
54 000
Hlavní bitevní tanky
400
Obrněná průzkumná vozidla
450
Pěchotní obrněná vozidla
2340
Dělostřelecké systémy
1100
Bitevní vrtulníky
28
Ostatní vrtulníky
117
Vzdušné síly
V aktivní službě
7000
Nadzvukové bojové letouny
34
Podzvukové bojové letouny
30
Cvičné letouny
45
Ostatní letouny
53
Námořní síly
V aktivní službě
3000
Hlídkové a pobřežní lodě
32

Publikace: Extra Válka – Zbraně 2/2020

