Konflikt v Jemenu:
Raketová válka nad katastrofou v poušti

Brzy uplynou tři roky od začátku intervence arabských států v Jemenu, avšak za celou dobu se jim ani zdaleka nepodařilo dosáhnout jejich cílů. Intervenční vojska uvázla ve vleklých bojích, zatímco jemenští Hútijové se dočkali masivní podpory ze strany Teheránu. Ten jim dodává mj. balistické rakety, které míří především na saúdské cíle.

Ozbrojené intervence s cílem změnit režimy v zemích se složitou národnostní, náboženskou či jinou strukturou obyvatelstva zpravidla představují hodně riskantní podniky s krajně nejistými výsledky. Kromě angažmá západních států v Afghánistánu, Iráku, Libyi či Sýrii to prokazuje i operace v Jemenu, jež probíhá již od 26. března 2015, aniž by se tam koalici sunnitských zemí podařilo dosáhnout deklarovaných cílů. Nasazení moderní vojenské techniky ostře kontrastuje s neúspěchy, za nimiž stojí mj. nepříliš kvalitní personál, přehnané ambice a v neposlední řadě některé íránské zbraně, jež získávají jemenští povstalci. Běžně už tak zaznívá názor, že se celý tento zásah změnil v tragikomický kontraproduktivní debakl.

Deklarované a skutečné cíle
Konfliktu v Jemenu jsme se již věnovali několikrát (naposled v č. 12/2016), a proto zde pouze připomeňme, že sunnitská koalice oficiálně usiluje o to, aby se k moci vrátil svržený prezident Abd Rabú Mansúr Hádí. V pozadí však zjevně leží jiné cíle, a to především úsilí zvýšit prestiž sunnitských monarchií (která po „arabském jaru“ utrpěla vážné šrámy) a omezit moc Íránu, ze kterého se stal hlavní protivník „ropných“ států Zálivu. Dá se říci, že Saúdská Arábie a Írán se nacházejí v typické „válce v zastoupení“, v níž proti sobě bojují prostřednictvím spojenců, mj. v Sýrii, Iráku a právě v Jemenu. Bývalý prezident Sálih dlouhodobě obviňoval jemenské šíity, tzv. Hútije, že se těší podpoře z Íránu, ovšem tato podpora bývala fakticky dost omezená a ani zdaleka se nemohla měřit s tím, jak Írán sponzoroval např. libanonské hnutí Hizballáh. V roce 2011 byl Sálih donucen rezignovat a prezidentem se stal Hádí, ovšem vnitřní konflikty v zemi gradovaly, Hútijové v lednu 2015 obsadili hlavní město a prezident Hádí uprchnul do Saúdské Arábie. Tamní vedení se poté rozhodlo zahájit intervenci, protože se patrně obávalo, že Jemen ovládaný Hútiji bude dalším členem „šíitské osy“ řízené Teheránem. Připojily se i další země, jež nejspíše počítaly s „bleskovou válkou“, díky níž si zlepší image a dokážou svou schopnost samostatně prosazovat své zájmy v regionu. Výsledkem je ovšem přesný opak, jelikož koalice se zapletla do velmi složitého konfliktu bez jasné vyhlídky na úspěch. Zaznívá dokonce názor, že Írán nalákal své protivníky do důmyslné „pasti“, v níž jenom vyčerpávají síly a přicházejí o prestiž, zatímco Teherán fakticky i symbolicky získává.

Eskalace složitého konfliktu
Jemen bývá často přirovnáván k Afghánistánu, což je sice dost zjednodušující, existuje ovšem přinejmenším jistá podobnost z hlediska roztříštěnosti populace a extrémně složitého vládnutí, které Alí Abdalláh Sálih popsal jako „tančení na hlavách hadů“. Prokazuje to mj. fakt, že proti sunnitské intervenci se postavili nejen Hútijové, ale také jejich dřívější nepřítel Sálih, k němuž navíc zůstala loajální část ozbrojených sil. Toto oportunistické spojenectví ale vydrželo jenom do podzimu roku 2017, kdy začaly boje také mezi Hútiji a jednotkami věrnými Sálihovi, který byl 4. prosince zabit. Nyní již bojují takřka „všichni proti všem“, jak prokazuje i mapa. Území na západě u hlavního města San’á ovládají Hútijové, kdežto přístavu Aden a okolí se zmocnili jižní separatisté (kteří donedávna podporovali Hádího režim), většinu teritorií na západě a jihu pořád kontrolují intervenční vojska, jimž patří i úplný východ země, uprostřed Jemenu se však odehrávají boje se sunnitskými radikály z hnutí Ansar al-Šaríja. To se hlásí k síti al-Kájda, ale některé jeho složky již přešly k Islámskému státu. Obdobně jako v Afghánistánu však platí, že se v konfliktu angažuje i řada kmenů a klanů, jimž jde především o úzké lokální cíle a které se podle momentální výhodnosti přidávají na tu či onu stranu. Nepochybné ovšem je, že se válka podepsala na katastrofálním zhoršení už tak špatné humanitární situace. Infrastruktura je těžce zasažena nepřesnými útoky a země trpí pod blokádou, a tudíž brzy zákonitě propukl hladomor a epidemie cholery a z Jemenu už uprchnul více než milion lidí. Sunnitské země tak musí čelit hlasité kritice za následky svých mocenských ambicí.

Nestabilní sunnitská koalice
Sunnitská intervenční operace (zpočátku označovaná jako Decisive Storm, poté přejmenovaná na Restoring Hope) ale reprezentuje hodně problematickou záležitost i v ryze vojenské rovině. Byla zahájena z iniciativy Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů, k nimž se připojily mj. Bahrajn, Kuvajt, Egypt, Jordánsko, Maroko, Senegal a Súdán. Zapojení posledně zmíněné země bylo dosti překvapivé vzhledem k tradičně dobrým vztahům Súdánu s Íránem, ovšem za změnou tohoto postoje se nalézá faktor, jenž vedl i k angažmá Senegalu. Sunnitské monarchie totiž doufaly v rychlé vítězství, místo něhož se ale dostavil vleklý konflikt s vážnými ztrátami. Částečné řešení znamenalo zapojení západních žoldnéřů ze soukromých firem, avšak Saúdové potřebovali početnější a vlastně „postradatelnou“ lidskou sílu. Hodně doufali v přímé zapojení Pákistánu, který to ale odmítnul, a tak Rijád sáhnul k investicím a další „finanční pomoci“ pro chudé africké státy. Právě Súdán a Senegal potom tedy vyslaly početné pěší jednotky, zatímco „ropné“ monarchie v současnosti nasazují převážně obrněná vozidla, dělostřelectvo a letectvo. Ani jejich koalice ale zdaleka nefunguje bez problémů, jelikož roztržka mezi Saúdskou Arábií a Katarem údajně vedla k tomu, že Katar začal tajně podporovat Hútije, kteří dnes náleží mezi důležité „klienty“ Íránu. Na straně intervenční koalice stojí státy NATO, jež dodávají zejména logistickou a informační podporu. Americké loďstvo odpálilo 13. října 2016 střely Tomahawk proti hútijské radarové stanici a v Jemenu možná omezeně působí americké speciální jednotky a bezpilotní letadla, což se ostatně dělo už za Sálihovy vlády.

Již stovky ztracených vozidel
Není s jistotou známo, jaké ztráty intervenční síly utrpěly, jelikož oficiálně přiznávají jen něco přes 1200 mrtvých, zatímco neoficiální zprávy uvádějí celkové ztráty přesahující 10 000 osob. Byly zničeny rovněž stovky vojenských vozidel, mezi nimi mj. tanky M1A2S Abrams, M60 a AMX-30S, bojová vozidla pěchoty M2A2 Bradley a kolové transportéry LAV-25, ale zdaleka největší část představují obrněné automobily kategorie MRAP, kterých už bylo zničeno kolem 500 kusů. Přibližně polovinu tohoto počtu tvoří obrněnce Oshkosh M-ATV a z dalších typů se vyskytují např. saúdské vozy Al Shibl-2, gruzínské obrněnce Gurkha RPV, vozidla řady Nimr Ajban z Emirátů, britské BAE Systems Caiman nebo produkty původně kanadské firmy Streit Group, jež má továrnu v Emirátech. Koalice ztratila též leteckou techniku, např. letouny F-15, F-16, Mirage 2000, Typhoon a Tornado, bezpilotní stroj Wing Loong nebo několik helikoptér AH-64 Apache a UH-60 Black Hawk (ale pochopitelně ne u všech jde o sestřely). Dá se uvést i fakt, že nad Jemenem operují turbovrtulové bojové stroje AT-802U Archangel vzdušných sil Emirátů, z nichž jeden už byl rovněž zničen. Některá pozoruhodná technika se však objevuje i u samotných Jemenců, ať již bojují na kterékoliv straně. Snímky zachycují mj. tanky T-80BV, jihoafrické obrněnce Ratel (z nichž část má ukrajinské věže BAU-23-2, což je výsledek úprav, jež proběhly v Jordánsku), severokorejská samohybná děla Tokchon či obrněná auta jemenské výroby Jalal. Kuriozitou je fakt, že v Jemenu dodnes slouží také tanky T-34 a samohybná děla SU-100, resp. jejich československá licenční verze SD-100.

Spektrum balistických raket
Specifickou dimenzi intervenční války v Jemenu reprezentují balistické rakety. Jemen vlastnil dělostřelecké rakety Luna-M, taktické rakety OTR-21 Točka a operačně-taktické rakety, které patřily do „rodiny“ Scud, fakticky však šlo o severokorejské zbraně Hwasong-5/6. Intervenční síly sice sebevědomě tvrdily, že všechna raketová odpalovací zařízení byla zlikvidována už na počátku náletů, avšak záhy se objevily fotografie prokazující opak a poté začaly nad Jemenem opravdu létat balistické střely. Obvykle směřovaly na pozice intervenčních vojsk a potom také na cíle přímo v Saúdské Arábii. Nejdřív se patrně jednalo o střely, které přečkaly první nálety, ale později začalo přibývat nových typů, které Jemen dosud ve výzbroji neměl. Hútijové tvrdí, že se jedná o jejich vlastní výrobky, analýzy fotografií a získaných součástí však prokazují, že aspoň některé prvky a technologie přišly z Íránu. Již na konci roku 2015 byla poprvé odpálena střela Qaher-1, která je evidentně protizemní verzí protiletadlové rakety ze známého kompletu S-75 Dvina (může se jednat o aplikaci íránského projektu jménem Tondar-69). Qaher-1 nabízí dolet cca 300 km, kdežto zdokonalená verze Qaher-2M má dosah až 400 km. Na podzim 2016 předvedli Hútijové střelu Burkan-1, která má dolet až 800 km a zjevně spadá do řady Scud; ve skutečnosti nejspíš jde o íránskou variantu nazývanou Shahab-2. Dosud nejvýkonnější raketou Hútijů je typ Burkan-2H s dostřelem 900 km, ve skutečnosti íránská raketa Qiam. Kromě toho se ve výbavě Hútijů objevují dělostřelecké rakety Zelzal, Al Najm a Al Surkha, jež mají dosah v desítkách kilometrů, ovšem jejich původ není zcela jasný.

Transfery íránských zbraní
Dalším identifikovaným typem techniky íránského původu je bezpilotní letadlo Qasef-1. Jde o modifikaci íránského letounu Ababil do podoby jednorázového útočného prostředku, který má hlavici o hmotnosti 15 až 20 kg a max. dosah 150 km, takže vlastně funguje jako jakási „střela s plochou dráhou letu pro chudé“. Írán však Hútijům dodal také plnohodnotné střely s plochou dráhou letu, což prokázalo několik útoků proti lodím Emirátů a US Navy. Nejspíše šlo o střely Noor, tzn. íránské kopie čínské střely C-802 (více v ATM 11/2016). Hútijové deklarují rovněž schopnost výroby střel Al Mandab-1, jež vypadají jako klony čínských střel C-801. V prosinci 2017 se objevily filmové záběry vypuštění jiného typu hútijské střely, která velmi připomínala íránskou střelu Soumar, což je příbuzná známé ruské letecké zbraně Ch-55. Írán měl evidentní podíl rovněž na pozoruhodném útoku proti saúdské fregatě Al Madinah, jenž byl proveden 31. ledna 2017. Nejprve se připisoval člunu řízenému sebevražedným útočníkem, ale řada expertů upozorňovala, že Hútijové sebevražedné útoky neprovádějí, a tak se další úvahy otočily k vině sunnitských radikálů. Posléze se zjistilo, že spektakulární útok skutečně provedli Hútijové, ale za pomoci dálkově řízeného plavidla Shark-33. To bylo vyvinuto v Íránu, nese hlavici ze staré sovětské protilodní střely Termit (resp. nějaké její čínské či íránské kopie) a v zájmu účinného dálkového řízení má televizní kameru a terminál GPS. Objevují se také informace, že Hútijům poskytuje technickou podporu i Severní Korea, jejíž zbraňoví experti koneckonců dlouhodobě asistují různým zemím „šíitské osy“ v čele s Íránem a Sýrií.

Nový postup proti přístavům
Teherán poskytl svým spojencům také protitankové řízené rakety Toofan, což je íránská kopie americké rakety TOW, a dále ruské střely téže kategorie Kornet-E. K přesunu zbraní a munice obvykle slouží malá plavidla, která přepravují náklady do přístavů pod kontrolou šíitských sil. Vojska sunnitských států tak v prosinci 2017 zahájila další ofenzivu, a sice na západě Jemenu, aby tyto přístavy obsadila a zabrzdila pašování z Íránu. Média se většinou zaměřují na armádu Emirátů, jež nasadila svou nejlepší techniku, mj. tanky Leclerc se soupravami AZUR pro boje ve městě (pro něž to znamenalo bojovou „premiéru“), obrněnce Patria AMV nebo samohybné minomety Agrab na šasi automobilů RG-31. Do Jemenu se přesunul dokonce i obří raketomet Jobaria s 240 raketami ráže 122 mm (více v č. 4/2013). Postup však dosud nevedl k úspěchu a súdánská armáda, která zajišťovala většinu lidských sil, utrpěla velké ztráty. Ve státech, jež se jemenské operace účastní, narůstá nespokojenost, protože nebylo dosaženo žádných výsledků, kterými by se dalo chlubit. Prestiž sunnitských monarchií utrpěla těžkou ránu, ztráty narůstají, válka polyká nemalé finanční prostředky, a navíc na Saúdskou Arábii stále dopadají jemenské balistické střely. Do konce roku 2017 jich bylo přes sto a jenom část zachytily systémy Patriot PAC-3, což přispívá k tomu, že arabské státy chtějí koupit komplety THAAD a S-400 Triumf. Žádné nákupy moderních zbraní ovšem jemenský problém zákonitě nevyřeší a nezdá se, že by sunnitské státy měly nějaký recept na smysluplné ukončení konfliktu. Konec boje „všech proti všem“ v rozvráceném Jemenu je tedy stále v nedohlednu.
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Jemenské zbraňové improvizace
Podobně jako další složité konflikty na Blízkém i Středním Východě se také ten v Jemenu stal prostředím, kde se mnohdy objevují různé improvizované a kombinované zbraně. Např. jedna z ozbrojených skupin se zmocnila vozidel Oshkosh M-ATV saúdské armády a na jedno z nich instalovala dvojkanon ZU-23-2, kdežto druhé dostalo dokonce celou věž z ruského obrněného transportéru BTR-80A. Bylo zaznamenáno i několik šestikolových obrněných vozů BTR-152, na nichž se nacházely věže z transportérů BTR-60PB. Samozřejmě nemohou chybět populární automobily Toyota Land Cruiser doplněné nejrůznější výzbrojí (na jednom se objevil dokonce 20mm kanon Vulcan), příliš nepřekvapuje ani fakt, že na mnoho vozidel pravidelných armád i nestátních sil je instalována desková či mřížová ochrana proti kumulativním hlavicím. Vysoce zajímavý je ale fakt, že si Hútijové (údajně) sami vyrábějí rovněž pěchotní výzbroj. Jedná se o odstřelovačské pušky Sarem (nejspíše klon pušky Mauser ráže 7,92x57 mm), anti-materiálové pušky Khatef (12,7x108 mm) a Ashtar (14,5x114 mm) i zbraně, které se dají popsat spíše jako lehké protitankové kanony. Typ Hasem má ráži 20x102 mm a nejsilnější Zulfiqar střílí municí kalibru 23x152 mm, a to na účinnou vzdálenost až 4000 m.

Protiletadlové zbraně Hútijů
Dvouciferný počet letounů a vrtulníků, o které již přišla sunnitská intervenční koalice, logicky budí dotazy týkající se protiletadlových zbraní Hútijů. Před začátkem konfliktu vlastnil Jemen staré sovětské systémy raket země-vzduch Dvina, Pečora, Kub a Strela, ale o jejich funkčnosti se dá jen spekulovat. Výše uvedených sestřelů totiž mohlo být dosaženo jak pořád fungujícími komplety sovětské výroby, tak nově dodanými zbraněmi. Nepochybným faktem je, že už roku 2013 byla u jemenského pobřeží zadržena loď, jež z Íránu vezla přenosné střely čínské výroby QW-1M (tento typ dodává Írán i šíitským skupinám v Iráku). Hútijové v lednu 2018 oznámili, že vlastní nový raketový komplex země-vzduch, pomocí něhož sestřelili saúdské letouny F-15 a Tornado IDS. Žádné podrobné údaje o něm nejsou známy, ale existují letecké snímky, podle nichž Hútijové upravili rakety vzduch-vzduch R-27T a R-73 pro vypouštění ze země, takže by se zmíněné prohlášení mohlo vztahovat právě k nim.

Parametry balistických raket jemenských Hútijů

Qaher-1
Qaher-2M
Burkan-1
Burkan-2H
Celková délka
10,60 m
10,60 m
12,50 m
11,50 m
Průměr těla
0,70 m
0,70 m
0,88 m
0,88 m
Celková váha
2300 kg
2300 kg
8000 kg
6155 kg
Váha hlavice
300 kg
350 kg
450 kg
750 kg
Max. dostřel
300 km
400 km
800 km
900 km

Publikace: ATM 3/2018

