Konflikt v Jemenu:
Další nekonečná intervenční válka

Už víc než dvacet měsíců uběhlo ode dne, kdy se koalice sunnitských arabských států rozhodla zasáhnout v rozpadajícím se Jemenu. Očekávaná „blesková válka“ se však nekonala, vzdušné nálety k úspěchu nestačily a pozemní síly se zapletly do vleklého konfliktu, který by i v případě vojenského vítězství jistě zanechal zemi zoufale rozdělenou.

Událostem v Jemenu jsme se podrobně věnovali v textech v ATM 12/2011, 6/2015 a 10/2015. Zde tedy jen připomeňme, že na jedné straně konfliktu stojí šíitští Hútijové a bývalý prezident Sálih (a toto nejisté spojenectví bývalých nepřátel podporuje Írán), zatímco intervenční vojska bojují po boku jemenských sil, jimž velí prezident Hádí (někdejší Sálihův viceprezident). Celá operace začala dne 26. března 2015 s cílem vrátit k moci svrženého Hádího a rozdrtit povstání Hútijů, ale skutečným motivem zřejmě byla snaha sunnitských ropných monarchií zvýšit svou prestiž a omezit rostoucí moc a vliv Teheránu v regionu.

Koaliční jednotky a žoldnéři
Ve skutečnosti je ale tato situace ještě složitější, protože v rozvráceném Jemenu působí daleko více aktérů. Konflikt značně posílil tamní sunnitské radikály, jako je pobočka sítě Al-Káida na Arabském poloostrově (AQAP) a skupina Ansar al-Šaríja. Tyto síly dnes ovládají již přibližně pětinu jemenského teritoria, kdežto aliance Hútijů a vojsk věrných Sálihovi kontroluje západ a síly loajální Hádímu s podporou interventů ovládají dvě oddělené části státu na západě (neboli vlastně mezi „hútijským“ západem a teritoriem sunnitských extrémistů) a na úplném východě. Současné rozdělení země, které na mapě vypadá trochu groteskně, reprezentuje důsledek dvou faktorů, z nichž prvním je enormní roztříštěnost obyvatelstva Jemenu mezi nejrůznější kmeny, klany, strany a frakce, které se tak trochu podobá Afghánistánu. Ostatně sjednocení dřívějšího Severního a Jižního Jemenu proběhlo až v roce 1990 a bylo uspěchané a nedotažené, což dnes opět vychází najevo. Druhým důvodem je skutečnost, že intervenční síly vstoupily do Jemenu jak po zemi ze Saúdské Arábie, tak po moři z přístavu Aden. Koalici, jež stojí za Hádím, tvoří především pět arabských monarchií z organizace GCC, tedy Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Katar, Kuvajt a Bahrajn (neúčastní se Omán). Kromě nich se ale angažují další země, např. Egypt, Jordánsko, Maroko, Súdán, Senegal či Mauretánie. Je ovšem velice příznačné, že ty chudší poskytly svá vojska v podstatě výměnou za finanční injekce od bohatých monarchií, které si navíc ve značné míře najímají žoldnéře. Největší podíl mezi nimi patří profesionálním vojákům z Latinské Ameriky (zejména z Kolumbie, Chile, Panamy či Salvadoru), vedle nichž se v Jemenu vyskytují také např. Britové nebo Australané.

Spektrum pozemní techniky
Nasazení vojáků z chudších muslimských států a regulérních žoldnéřů reprezentuje v podstatě nepřímé přiznání toho, že operace nepostupuje zdaleka podle plánu a že vojska monarchií tam utrpěla těžké ztráty. Saúdská Arábie sice nyní přiznává jenom něco přes 400 mrtvých vojáků a Emiráty něco přes 80 mužů, ale v srpnu 2016 (tzn. rok od vstupu pozemních sil) se neoficiální odhady pohybovaly kolem 3000 padlých. Značných hodnot dosahují i ztráty techniky, které se koneckonců dají doložit fotografiemi či filmovými záběry. Konflikt v Jemenu je ostatně velmi zajímavý též díky širokému spektru obrněných vozidel ve službách intervenčních sil a Hádího vojsk. Zdaleka nejčastěji bývá vidět obrněný automobil Oshkosh M-ATV, jenž zaznamenává i nejvyšší ztráty, protože bylo zničeno už kolem sta kusů. Dále byly nasazeny obrněnce saúdské výroby Al-Shibl 1 a Al-Shibl 2, vozy Nimr z Emirátů, auta Reva III z Jižní Afriky či kanadské obrněnce Terradyne Gurkha RPV a Streit Group Cougar. Svou premiéru absolvoval vůz Delta Didgori, jenž pochází z Gruzie a slouží v saúdské armádě. Nejednalo se ale o premiéru zrovna slavnou, neboť vůz Didgori v sanitní verzi utrpěl poruchu a zastavil se, po čemž do něj zezadu narazil osmikolový transportér LAV a osádky obou obrněnců zahynuly. V Jemenu se objevily také šestikolové transportéry Pegaso BMR a Ratel. Do boje promlouvají též méně vídané typy techniky jemenské armády, mj. tanky T-80BV, obrněné automobily Jalal nebo severokorejská samohybná děla Tokchon. Saúdská Arábie ztratila i mnoho pásových vozidel západní výroby, např. minimálně pět tanků M1A2S Abrams, přes dvacet obrněnců M2 Bradley či kolem třiceti transportérů M113. Seznam ztrát zahrnuje také letadla, mj. dvě F-16C, nejméně jeden vrtulník AH-64 Apache a čínský bezpilotní stroj Wing Loong.

Jemenský raketový arzenál
Ukazuje se, že armády arabských monarchií mohou nakupovat špičkovou techniku, ale pokud postrádají kvalitní výcvik, disciplínu a zkušenosti, zaznamenávají těžké ztráty i proti poměrně slabě vyzbrojeným, ale odhodlaným Hútijům. Ostatně i arzenál šíitských povstalců se výrazně rozšířil, zřejmě díky podpoře z Íránu, protože v jejich rukou se objevily též např. protitankové řízené rakety ruské výroby Kornet-E či íránské střely Toophan (kopie americké zbraně TOW). Filmové záběry dokazují, že právě tyto komplety stojí za mnoha ztrátami moderních obrněnců arabských interventů. Počet padlých vojáků se pak hodně zvýšil kvůli skutečnosti, že Hútijové a Sálihovi loajalisté dosud disponují balistickými střelami, a to i navzdory oficiálním tvrzením Saúdské Arábie, že všechna odpalovací zařízení jemenské armády byla včas zničena. Koaliční vojska se už stala cíli mnoha raketových útoků, které na začátku prováděly především taktické střely OTR-21 Točka a operačně-taktické rakety série Scud (pravděpodobně šlo o kopie zvané Hwasong-5 z KLDR). Později se ovšem přidaly další dva typy. V prosinci 2015 byla nasazena střela Qaher-1, označovaná za jemenský výrobek, ačkoliv je dost možné, že ve skutečnosti jde o derivát íránského systému Tondar-69. V každém případě je to původně protiletadlová raketa kompletu S-75 Volchov/Dvina, která byla upravena na protizemní balistickou zbraň s doletem údajně asi 250 km. Íránského původu může být i druhá nová jemenská střela Burkan-1, jež má udávaný dostřel cca 800 km a vypadá jako prodloužená úprava rakety Scud. Logicky se nabízí vysvětlení, že se může jednat o íránský typ Shahab-2, tzn. vlastně kopii severokorejské zbraně Hwasong-6 (popř. Hwasong-7) se zvýšeným dosahem.

Nízká účinnost leteckých sil
Arabské intervenční armády sice disponují protivzdušnými systémy Patriot PAC-3 a údajně se jim povedlo několik jemenských raket zasáhnout a sestřelit, avšak i přesto řada střel dopadla a způsobila nemalé ztráty jak vojskům v Jemenu, tak na základnách v Saúdské Arábii. Ostatně i proto jeví arabské státy zájem o nákup dalších protiraketových systémů (více v ATM 1/2016), podobně jako u obrněné techniky však platí, že bez kvalitního personálu nemohou ani nejlepší protiraketové zbraně zajistit spolehlivou ochranu. Problémy ostatně zaznamenávají též letecké síly, na něž se na začátku spoléhalo jako na primární nástroj intervence. Dokonce se zdá, že se původně plánovaly jen vzdušné údery a operace zvláštních jednotek, kdežto rozsáhlá pozemní invaze byla až reakcí na zjištění, že to k vítězství zdaleka nestačí. Letecké síly arabských států se každopádně nemohou chlubit nějakou zvlášť vysokou efektivitou, jelikož se jim nepodařilo způsobit protivníkovi příliš velké ztráty, zato se jim však „podařilo“ zasáhnout velké množství civilních cílů. Patrně největší selhání znamenal útok saúdských letounů na pohřební ceremonii v říjnu 2016, při kterém zahynulo více než 150 osob. Útoky na civilní infrastrukturu a faktická blokáda Jemenu způsobily humanitární katastrofu, kdežto poněkud komickou povahu má fakt, že arabským zemím již v loňském roce došly zásoby letecké munice, a proto se musely obrátit na Ameriku a Velkou Británii s žádostí o urgentní dodávky. Situace se ještě zkomplikovala po útocích protilodních střel na americké lodě (více v minulém čísle), navíc se v Jemenu uchytil i Islámský stát. Vojenské vítězství koalice je stále jen velice vzdálenou perspektivou a Jemen je rozdělený více než kdykoli dříve. Lze říci, že místo zvýšení své prestiže a omezení vlivu Íránu dosáhly arabské země svou intervencí takřka pravého opaku.
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