Ti, kdo vzdorují smrti:
Ozbrojené síly iráckého Kurdistánu

S tristními výsledky federální irácké armády v boji proti extrémistům z Islámského státu hodně kontrastují výkony kurdských sil Pešmerga. Jednotky regionu Kurdistán vlastní i těžké zbraně, vyznačují se velkými zkušenostmi a dobrou morálkou a nelze vyloučit, že se výhledově stanou i základem armády samostatného kurdského státu.

Iráčtí Kurdové se nyní těší snad největšímu zájmu světové veřejnosti v celých svých dějinách. Region Kurdistán se totiž profiluje jako jediná skutečně stabilní a fungující oblast Iráku a jeho ozbrojené síly, zpravidla označované jako milice Pešmerga („Ti, kdo vzdorují smrti“), ukazují své schopnosti v boji proti islamistům. Světové velmoci se nyní předhánějí v podpoře Kurdů a dodávají jim zbraně, kdežto v samotném Kurdistánu sílí hlasy po vyhlášení úplné nezávislosti, protože spolupráce s Bagdádem se ukazuje jako velice problematická, nehledě k tomu, že Irák vlastně tak jako tak čelí scénáři faktického rozpadu.

Krátké dějiny kurdských milicí
Zhruba třicet milionů Kurdů dnes představuje nejpočetnější národ bez vlastního samostatného státu a historie tohoto národa je téměř nepřetržitým bojem za sebeurčení proti vládám různých států, na jejichž teritoriu Kurdové žijí. Hypotetický „Velký Kurdistán“ by mohl zahrnout části Turecka, Iráku, Íránu a Sýrie. V minulosti Kurdové disponovali vlastním samostatným státem jen jednou, a to v podobě tzv. Republiky Mahabad v dnešním severozápadním Íránu, která ale vydržela jen necelý rok (1946). Ale již ve 20. letech 20. století utvořili Kurdové své ozbrojené síly, pro něž se od té doby užívá pojem Pešmerga a jež fungovaly zejména na území Iráku. Od 60. let pak iráčtí Kurdové zahájili otevřený odpor proti Bagdádu, jenž se označuje rovněž jako kurdsko-irácké války (1961–1970 a 1974–1975). Boj se vedl převážně pod hlavičkou Kurdské demokratické strany (KDP), největší politické formace kurdských nacionalistů, od které se ale roku 1975 oddělila levicová část a vytvořila Vlasteneckou unii Kurdistánu (PUK). Ve stejném roce byla v sousedním Turecku založena marxistická Strana kurdských pracujících (PKK), jež zahájila guerillovou a teroristickou kampaň proti turecké vládě. V Iráku byla kurdská povstání poražena a iráčtí Kurdové během irácko-íránské války podporovali Írán, za což přišla strašlivá pomsta režimu Saddáma Husajna, jenž nechal povraždit kolem 100 000 Kurdů, z nich několik tisíc za pomoci chemických zbraní. Bylo ovšem příznačné, že se Kurdů takřka nikdo nezastal, neboť kvůli svému odlišnému původu a tolerantnímu přístupu k islámu jsou mezi Araby často cílem obdobné nenávisti jako Židé, zatímco západní státy podporovaly turecký boj proti PKK, takže se ve prospěch Kurdů také příliš neangažovaly.

Boj pod ochranou Američanů
Obrovský zlom přišel v podobě války v Perském zálivu v roce 1991. Režim Saddáma Husajna utrpěl krutou porážku, přišel o velkou část svých pozemních bojových sil a nad severem Iráku byla ustavena bezletová zóna. To vše umožnilo Kurdům vybudovat si tam fakticky autonomní kvazi-stát, tzv. Region Kurdistán. Vznikl na bázi ujednání obou hlavních kurdských stran, tzn. konzervativně nacionalistické KDP a spíše sociální PUK, avšak vláda se v roce 1994 rozpadla a následovala bratrovražedná občanská válka, ve které proti sobě bojovaly jednotky Pešmerga loajální k oněm dvěma stranám, což si vyžádalo asi 5000 mrtvých. Konflikt zakončil až v roce 1997 tlak USA a následné příměří, po kterém se sice váhavě, avšak přesto opět začala rozvíjet spolupráce KDP a PUK. Jednotky Pešmerga posléze musely bojovat proti extrémistům z PKK a islamistům ze skupiny Ansar al-Islam. Další obrovské změny znamenala americká invaze do Iráku v roce 2003, během níž Kurdové pomohli při vytvoření „severní fronty“ a pak prakticky převzali odpovědnost za bezpečnost severu země. Síly Pešmerga se dlouhodobě projevily jako zdaleka nejschopnější irácká silová formace a poskytly velkou pomoc při potlačování různých povstání. Na rozdíl od jiných ozbrojených skupin tak nebyly oficiálně rozpuštěny či začleněny do irácké armády a nadále fungovaly v podřízenosti vlády Regionu Kurdistán, který však stále více narážel na odpor Bagdádu vůči své autonomii. Docházelo potom i ke střetům mezi silami federální vlády a milicemi Pešmerga, zaznívaly i prognózy nové kurdsko-irácké války. To vše změnil až nečekaný vzestup extrémistů z Islámského státu a úspěchy Kurdů v boji proti němu, jež konečně získaly tomuto národu světovou pozornost.

Pešmerga, Zeravani a další síly
Slovo „milice“, které se v souvislosti se silami Pešmerga standardně používá, často produkuje dosti zavádějící dojem o jejich možnostech (jemuž nedávno podlehl i český ministr zahraničí). Z hlediska výzbroje představují síly Pešmerga plnohodnotnou vševojskovou armádu, která má k dispozici statisíce dobře vycvičených a disciplinovaných mužů a žen. Pojem „milice“ se pro ně užívá nejen z historických a politických důvodů, ale také kvůli jejich specifické organizaci, která koneckonců vyplývá ze skrytého a „protistátního“ způsobu jejich vzniku. Síly Pešmerga totiž reprezentují dnes již poměrně vzácně vídaný případ, kdy se z dříve nestátních a převážně asymetricky bojujících sil stává regulérní kvazi-státní armáda, zároveň si ovšem pořád udržují onen částečně „miliční“ charakter. Neexistují v nich větší jednotky než prapory, které vznikají na lokální dobrovolné bázi, resp. podle místní, rodinné, klanové či politické příslušnosti. To je jedním z důvodů jejich vysoké morálky, ale současně i příčinou občas problematického velení při rozsáhlejších operacích. Charakter sil Pešmerga navíc téměř znemožňuje přesně určit, jaké mají početní stavy, a proto se objevují údaje od 180 000 do zhruba 375 000. Zmatky vznikají i z toho, zda se do nich započítávají také síly Zeravani, které sice tvoří součást sil Pešmerga, ale podléhají ministerstvu vnitra. Někdy se označují za četnictvo či převážně vnitřní bezpečnostní sbor, což je má odlišovat od vysloveně „armádních“ sil Pešmerga, ale prakticky se od nich liší jen málo. Kurdské zdroje nyní uvádějí okolo 250 000 mužů v silách Pešmerga v užším smyslu a 150 000 příslušníků Zeravani, dále asi 5000 mužů speciálních protiteroristických útvarů Diji Terror a 3000 mužů speciálních jednotek Cobra. Bezpečnostní aparát Kurdistánu pak zahrnuje ještě policii, bezpečnostní službu Asaish (řeší ty nejzávažnější trestné činy včetně terorismu) a konečně zpravodajskou službu Parastin u Zanyari.

Široká škála bojových vozidel
Výzbroj kurdských sil je opravdu pestrá. Největší část tvoří to, co zůstalo po armádě Saddáma Husajna, další technika pochází z dodávek pro iráckou federální vládu a další Kurdové koupili i zcela samostatně, byť často v utajení. Uvádí se, že v roce 2003 získali okolo 2000 obrněných vozidel z arzenálu Husajnovy armády, ačkoliv nelze přesně určit, kolik z nich je nyní schopno provozu. Obecně navíc platí, že síly Pešmerga kolem množství své techniky značně mlží a jen vzácně lze získat exaktní čísla. Jeden z mála konkrétních údajů se týká tanků, jichž by se mělo nacházet asi 240 ve výzbroji jednotek Pešmerga v užším smyslu a dalších 120 kusů u jednotek Zeravani. Kurdové disponují několika kusy T-72, hlavní sílu však reprezentují obrněnce T-55, T-62 a Type 59. Pro přepravu či podporu pěchoty slouží bojová vozidla BMP-1 a transportéry  BTR-60 a MT-LB, posledně zmíněný typ bývá často i vidět ve variantě s 23mm dvojkanonem ZU-23. Po Husajnově armádě Kurdové „zdědili“ též kolové obrněnce BRDM-2 či samohybné protiletadlové dvojkanony ZSU-57-2, objevují se i vozidla brazilského původu EE-9 Cascavel a EE-11 Urutu. Z novějších typů bývají často vidět mj. obrněné HMMWV, Textron ASV-150 (M1117), ILAV či turecké Otokar APV, u policejních sil se provozují též obrněnce Terradyne Gurkha na šasi Ford F-550. Dělostřeleckou podporu zabezpečují 122mm samohybné houfnice 2S1 Gvozdika a raketomety BM-21 Grad; coby zajímavost lze dodat, že kromě základní verze na podvozku Ural-375D se objevila též obměna na německém podvozku Magirus-Deutz M35. Kurdové disponují i množstvím tažených houfnic či kanonů ráže 122, 130 a 152 mm sovětské výroby (a jejich čínskými kopiemi) a protiletadlovými kanony S-60 ráže 57 mm. Protitankové zbraně zastupují kromě ruských kompletů (Maljutka, Fagot, Kornet) také americké TOW a do protivzdušné obrany náleží přenosné rakety Strela.

Kurdské improvizované zbraně
Podobně jako u jiných ozbrojených organizací na Středním Východě se rovněž u sil Pešmerga hojně vyskytují vozidla typu „technical“, tedy improvizovaně ozbrojené užitkové automobily. Zároveň lze ovšem konstatovat přinejmenším dva důležité rozdíly. Pokud u různých povstalců v arabských nebo afrických státech vznikají tato „bojová vozidla“ víceméně „kusově“ a každý exemplář je v zásadě originálem, Kurdové zřejmě spustili sériovou výrobu standardizovaných podob těchto vozidel, což dokládá existence desítek identických kusů některých typů. Zdaleka nejčastěji se vyskytují valníkové vozy Toyota Land Cruiser, na nichž jsou instalována střeliště pro kulomety PK a DŠK, bezzákluzové kanony SPG-9 a M40 a dělostřelecké raketomety ráže 107 a 122 mm. U raketometů jde v prvním případě o montáž celého komplexu Type 63 čínské výroby s dvanácti hlavněmi, zatímco 122mm typ představuje šest trubic systému BM-21 Grad usazených na úplně nové, poměrně sofistikované otáčivé lafetě. Jinou pokročilou úpravu vozu Toyota Land Cruiser představuje podoba, která nese nad krytou ložnou plochou jakousi malou otevřenou věžičku s kulometem a čtyřmi dýmovými granátomety. Kromě vozů značky Toyota se vyskytují i další, mezi nimi GMC, Ford nebo Land Rover, ale druhou zvláštností, která se u sil Pešmerga objevuje, je silné zastoupení aut německé výroby, hlavně Mercedes-Benz řady G a Volkswagen Iltis, která v jiných zemích prakticky vůbec nenajdeme. Příčinou je zřejmě fakt, že v Německu působí početně i ekonomicky silná kurdská diaspora, od které asi přichází i tato forma podpory. Z dalších improvizací Kurdů asi stojí za zmínku i montáže dvojkanonů ZU-23 na nákladních vozech, jichž mají síly Pešmerga také velmi pestrou skladbu, a tak jsou k vidění i výrobky „exotických“ značek jako Hino či Otosan.

Základy pro vojenské letectvo
Často se diskutuje také o tom, čím Kurdové disponují v oblasti letectva. Různé jejich policejní a bezpečnostní síly zakoupily desítky různých civilních helikoptér, mezi kterými figurují např. Bell 212, Eurocopter AS-350 Ecureuil, EC-120 Colibri a EC-135 a MD Helicopters MD 530F a MD 902 Explorer. Není asi nutné podotýkat, že tyto stroje lze i snadno „militarizovat“, resp. opatřit různými zbraněmi, aby mohly zajistit palebnou podporu. Kurdové vlastní i určitý počet větších ruských vrtulníků Mi-8/17, z nichž nejméně jeden kus zřejmě odpovídá vojenské verzi s bočními zbraňovými závěsníky, další kus slouží zejména pro přepravu vysokých politických a vojenských činitelů Kurdistánu. Někdy se uvádí, že mají i vrtulníky UH-60 Black Hawk, ale s největší pravděpodobností jde opět o civilní verzi S-70, ačkoliv i zde by pochopitelně nebylo problém provést úpravy na bojové helikoptéry. Pokud jde o letouny s pevným křídlem, známo je provozování několika lehkých pístových cvičných letounů německého původu Ikarus C42 a dále to, že síly Zeravani mají několik lehkých letadel Zenith STOL CH-701, jež se užívají pro cvičné i průzkumné mise. Otázkou zůstávají skutečné bojové letouny. Objevila se totiž vysoce zajímavá fotografie údajně z letecké základny u Irbílu (tj. hlavního města Regionu Kurdistán), na které jsou zachyceny tři lehké proudové bojové letouny typu Jet Provost nebo Strikemaster (kvůli blízké příbuznosti obou typů se to nedá spolehlivě rozpoznat). Kurdská média přinesla i informace, že se kurdští piloti cvičí u australské firmy Top Gun Australia právě na letounu Jet Provost. Nebylo by asi příliš překvapivé, kdyby takto Kurdové nenápadně, ovšem cílevědomě budovali základy pro vlastní vojenské letecké síly.

Kurdistán v centru pozornosti
Výše uvedený vojenský potenciál Regionu Kurdistán byl v plné síle využit proti extrémistům, kteří pod hlavičkou Islámského státu (původně též jako ISIL, Islámský stát v Iráku a Levantě) zahájili ofenzívu na severu Iráku a přivodili těžké porážky federální armádě. Naopak výsledky milicí Pešmerga v boji proti islamistům byly od počátku velmi dobré, protože Kurdové zvládli vytlačit ozbrojence IS z Kirkúku a ovládli i největší ropné pole na severu země, aby pak došlo k těžkým bojům o přehradu u Mosulu. To vedlo k dramatickému nárůstu zájmu světa o Kurdy a jejich snahy, což se pak odrazilo v přímých dodávkách zbraní i další vojenské výbavy přímo do Kurdistánu, což velmoci dříve (alespoň oficiálně) odmítaly. Tváří v tvář nebezpečí, jaké IS představuje, se obnovila i dříve prakticky přerušená kooperace federální vlády s Kurdistánem, který však v poslední době funguje už coby fakticky nezávislý stát. Připravuje se už dokonce i referendum o vyhlášení úplné nezávislosti, k čemuž Kurdistán prostě možná logicky směřoval už několik let. Hrozba IS a rostoucí vliv Íránu způsobují, že po světě (včetně Česka) sílí hlasy, jež volají po podpoře samostatného Kurdistánu jako nejen stabilní, ale rovněž (a to je v oblasti Středního Východu opravdu velmi vzácné) jednoznačně demokratické, sekulární a prozápadní entity. Ochotu uznat Kurdistán dosud avizovala pouze jedna země, jíž je příznačně Izrael, jenž ostatně Kurdy již dlouho podporuje. Po uzavření příměří s PKK v roce 2013 se s Kurdistánem hodně sblížilo (byť je to paradoxní) i Turecko. Opustíme-li už ale politiku, pak z pohledu čistě vojenského představují síly Pešmerga dobrý základ státní armády, ale musejí překonat některé problémy, mj. onu neexistenci vyšších organizačních stupňů či velmi zpolitizovanou loajalitu. Situace dnes vypadá pro Kurdy vcelku příznivě, zůstává však jenom na nich samotných, jak si poradí s odpovědností, kterou tato velká šance přináší.
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Kurdské ozbrojené síly v Sýrii
Kromě sil Pešmerga, podřízených regionálně vládě iráckého Kurdistánu, se dostalo pozornosti také další ozbrojené formaci Kurdů, a sice v Sýrii. V kurdštině má jméno Yekineyen Parastina Gel (YPG), což se zpravidla překládá jako Lidové ochranné síly, a je těsně spojena se Stranou demokratické unie, tedy jednou ze dvou hlavních politických stran syrských Kurdů. Působí na severu Sýrie v oblastech obývaných Kurdy a pokládá se za jakousi pobočku Strany kurdských pracujících (PKK). Síly YPG zaujaly v rámci občanské války v Sýrii pozici, která by se mohla popsat jako „ozbrojená neutralita“, protože prakticky bojují proti každému, kdo se snaží získat vojenskou kontrolu nad kurdskými oblastmi na severu země. Střetly se tedy jak s ozbrojenými silami režimu Bašára Assada, tak s extrémisty z řad opozice, resp. Islámského státu, kteří dnes představují jejich hlavní protivníky. Jednotky YPG disponují přibližně 40 000 až 50 000 muži a jsou vybaveny převážně lehkými zbraněmi, přestože již dokázaly ukořistit i malé počty těžší techniky. Podobně jako jiné nestátní ozbrojené skupiny staví též provizorní obrněná vozidla, a to i na podvozcích z pásových traktorů, buldozerů apod. Tyto improvizované „tanky“ neslouží jen přímo pro boj, ale často také pro evakuaci raněných.

Publikace: ATM 10/2014

