Nálety na Islámský stát:
První výstřely v dlouhé válce

Ozbrojené síly USA se nedávno znovu zapojily do bojových akcí na Středním Východě, když se rozběhly údery na Irák a záhy i na Sýrii. K americké snaze se potom připojila řada západních i arabských zemí. Cílem jejich náletů je Islámský stát, z něhož se skutečně alarmující rychlostí stala obrovská hrozba, a to nejen pro tento region.

Situace v Iráku se i navzdory úspěchům kurdských sil Pešmerga (více v minulém ATM) stala kritickou, když brutální Islámský stát zahájil faktickou genocidu menšiny jezídů a jeho síly se opět dostaly na dohled Bagdádu. Prezident Obama (přes zjevnou nechuť) rozhodl, že Amerika tedy musí intervenovat. 7. srpna byla vzduchem dopravena pomoc jezídům a již následujícího dne byly v Iráku provedeny první letecké údery. Od začátku ovšem bylo zřejmé, že IS nebude možno porazit bez angažmá rovněž v Sýrii, a proto nebylo překvapivé, když 23. září letouny a řízené střely koalice udeřily na cíle islamistů také tam.

Charakteristika nového nepřítele
Hned na úvod je potřeba zdůraznit, že Islámský stát reprezentuje hrozbu naprosto jiného typu, než jakou je al-Káida. Ta představuje decentralizovanou „manažerskou strukturu“, jež dokáže zaopatřit peníze, osoby, výcvik, zbraně a plánování. Pod její „obchodní značkou“ se provádějí teroristické útoky, při kterých se jedná o maximální psychologický a mediální efekt, ovšem na dlouhodobé udržení či rozvoj jakýchkoli výsledků al-Káida nemá schopnosti. Naproti tomu IS (původně pod názvem Islámský stát v Iráku a Levantě, popř. Sýrii, tedy ISIL nebo ISIS) je už opravdu tím, co říká jeho název, totiž etablovaným státem. Takřka bezprecedentní brutalita, se kterou jedná, na tom nic nemění. IS má funkční veřejnou správu, vojenskou hierarchii, zdroje a infrastrukturu. Realizuje i vlastní ekonomickou činnost, díky níž disponuje financemi v řádu snad až miliard dolarů. Jinými slovy, má všechno to, co Usáma bin Ládin (když pobýval jako svéhlavý host kdesi v primitivním Súdánu či Afghánistánu) nikdy neměl. Kdyby IS dostal čas na další upevnění své pozice, pak by nepochybně bezprostředně ohrožoval nejen arabské státy v regionu, ale zahájil by nejspíš i teroristickou kampaň proti západním zemím. Alarmující je i nárůst počtu bojovníků, jimiž IS disponuje, protože pokud se na začátku roku hovořilo o max. 10 000 mužů, dnes jsou to již čísla desetinásobná. Islamisté užívají těžké zbraně včetně tanků a dělostřelectva, podle některých zdrojů ukořistili několik vrtulníků a v Sýrii získali základny s několika letouny MiG-21 a L-39, se kterými se (údajně) již učí i létat. Každopádně je ovšem jasné, že proti IS je třeba bojovat jiným způsobem, než jaký se aplikuje proti síti al-Káida, jež se ostatně díky úspěchům IS dostala do podřadného postavení. Prezident Obama vystihnul IS jako „hybridní hrozbu“, spojující vlastnosti teroristické sítě a „darebáckého státu“, ale ačkoliv se již k IS přihlašují islámští extrémisté po celém světě, primární hrozbu nyní reprezentuje IS coby faktický stát na územích na severu Sýrie a Iráku.

Koalice států a nasazené zbraně 
Ačkoli se zdůrazňuje široký charakter mezinárodní koalice, která se proti IS vytvořila, faktem je, že naprostou většinu útoků realizují (jak je to u podobných konfliktů takříkajíc pravidlem) ozbrojené síly USA. Jako první nastoupily do akce letouny F/A-18 Hornet z paluby letadlové lodě CVN-77 George H. W. Bush a střely s plochou dráhou letu Tomahawk a od námořnictva následovaly stroje F/A-18E Super Hornet. Záhy se připojilo i americké letectvo, které nejprve použilo své osvědčené letouny F-15E, F-16 a B-1B a bezpilotní stroje MQ-1 Predator a MQ-9 Reaper, aby se následně do úderů na Sýrii zapojily i stíhače 5. generace F-22 Raptor, které tak prodělaly svou bojovou premiéru. Na počátku října se přidaly také vrtulníky AH-64 Apache a do oblasti byly dislokovány bitevní letouny A-10 Thunderbolt II, jež tak zřejmě opět dokážou svou stále vysokou efektivitu. Ze zhruba 2000 úderů proti IS, jež byly realizovány do počátku října, uskutečnily zbraně s americkou vlajkou bezmála 1800. Zbytek připadá na další státy, jež se k této nové „koalici ochotných“ přidaly. V době vzniku tohoto článku šlo o sedm členských zemí NATO (a sice Kanadu, Velkou Británii, Francii, Německo, Nizozemí, Belgii a Dánsko), dále Austrálii a pětici arabských zemí (Bahrajn, Jordánsko, Katar, Saúdskou Arábii a Spojené arabské emiráty). Svou účast na počátku října schválilo i Turecko, které ale z několika důvodů s přímým zapojením do bojů váhalo. Je ještě nutno zdůraznit, že letouny arabských zemí byly nasazeny pouze pro údery na území Sýrie, jelikož irácká vláda výslovně odmítla, aby útočily i v Iráku. Navzdory dominantní úloze USA lze očekávat, že se ke koalici proti IS připojí (třeba jen ze symbolických a prestižních důvodů) i další státy světa, protože hrozba, kterou islamisté představují, je intenzivně vnímána takřka všude.

Na začátku dlouhodobé kampaně
S tím vším ale poněkud kontrastuje fakt, že intenzita leteckých úderů proti IS je zatím celkem nízká. Příznačné ostatně je, že se dlouho váhalo také s oficiálním přidělením kódového jména pro tyto údery, které se formálně považovaly za součást stále trvající protiteroristické operace Enduring Freedom. Teprve v polovině října bylo oznámeno, že údery proti IS dostaly oficiální jméno, a to operace Inherent Resolve. Příčinu tohoto váhání je třeba hledat v politické oblasti, neboť formální zahájení této nové vojenské operace v Iráku samozřejmě vrhá nežádoucí stíny na činy prezidenta Obamy, jenž prosadil stažení vojsk z Iráku a podporu syrské opozice, z níž vyrostly i základy Islámského státu. Stejně tak se musejí vnímat i často opakovaná prohlášení, že USA nemají v plánu vyslat do Iráku či Sýrie pozemní bojové síly. Současně je ale jasné, že islamisty nebude možné porazit pouze leteckými údery. Ty jim nepochybně mohou působit (a také působí) škody na bojišti i v týlu a připravují je o těžké zbraně a ekonomické statky (mj. o ropné rafinérie), ale k porážce fanaticky odhodlaných bojovníků na zemi nestačí. Nové zprávy hovoří o tom, že se IS dovede pružně a rychle adaptovat a že v terénu se jeho síly pohybují ve velice rozptýlených formacích, které nelze ze vzduchu snadno zničit. A jakmile dojde na boje ve městech, mohou být vzdušné údery ještě kontraproduktivní. Schopnosti irácké armády jsou pořád nedostačující, Kurdové nejspíše nebudou chtít operovat mimo Kurdistán a spolupráci se syrským Asadovým režimem Západ odmítá, a proto se vnucuje otázka, kde vzít ony nezbytné pozemní síly. USA již oznámily záměr vycvičit a vyzbrojit proti IS asi 5000 bojovníků syrské sekulární opozice, ale to nepochybně zabere dlouhou dobu. Ostatně také vojenské velení USA avizovalo, že nynější údery proti Islámskému státu jsou jen počátkem rozsáhlé kampaně, jejíž dobu trvání v této chvíli není možné přesněji stanovit.
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