Přehlídka v Bagdádu:
Oslava vítězství nad Islámským státem

Dne 9. prosince 2017 vyhlásil irácký premiér Hajdar Abádí porážku Islámského státu v Iráku, což se následujícího dne slavilo velkou vojenskou přehlídkou v iráckém hlavním městě. Účasti a neúčasti na této události však mohly znamenat i určité varování před dalšími konflikty, které by tuto těžce zkoušenou zemi mohly brzy zasáhnout.

Irák patří mezi státy, které se mohou pochlubit velmi pestrou škálou výzbroje z mnoha zdrojů, což prosincová přehlídka v Bagdádu přesvědčivě ukázala. Defilovaly na ní staré typy techniky sovětské a čínské výroby vedle moderních zbraní, jež dodaly USA i Rusko, nikoli nepodstatná však byla i účast zbraní z Íránu. Diváci tedy mohli spatřit tanky M1A1M Abrams i čínské Typ 69-II, nechyběly ani obrněnce T-72M1 a BMP-1 dodané Českou republikou a moderní ruskou výzbroj zastupovaly mj. reaktivní plamenomety TOS-1A Solncepok. Projíždělo však i několik typů íránských raketometů ráže 240 mm, a dokonce těžké dělostřelecké rakety Zelzal stejného původu. K vidění byly také např. transportéry M113, obrněné automobily M1117 ASV či řada variant automobilu HMMWV, s čím dost kontrastovaly íránské terénní vozy Safir, které nesly ruské protitankové rakety Kornet-E. Nad přehlídkou prolétly např. stíhačky F-16IQ, přepravní letadla An-32 či helikoptéry Mi-35M, Mi-28NE, Eurocopter EC 635 a Bell UH-1H. Kromě sil armády a letectva se na přehlídce představily také speciální protiteroristické jednotky, známé i jako „Zlatá divize“, a jednotky podřízené ministerstvu vnitra, především Federální policie, jež užívá vozidla se zvláštním tmavě modrým nátěrem. Pro soudobý Irák je velice typické, že tato policie se z hlediska mohutnosti výzbroje podobá spíš „druhé armádě“, neboť provozuje např. dělostřelecké raketomety. Ale snad ještě příznačnější byla rozsáhlá účast jednotek, jež se dnes označují jako Lidové mobilizační síly (Al-Hashd Al-Shaabi) a vznikly sloučením cca čtyřiceti náboženských, kmenových a stranických ozbrojených milicí, z velké většiny šíitských. Od 19. prosince 2016 jsou formálně začleněny do ozbrojených sil Iráku, avšak trvají obavy, že budou v praxi plnit spíš funkci „prodloužené ruky“ Íránu. Na přehlídce naopak naprosto chyběly síly z Iráckého Kurdistánu, kde už ostatně došlo ke střetům federálních jednotek a Kurdů. Právě to by spolu se záměry a ambicemi různých mocností mohlo způsobit, že by pád Islámského státu mohl znamenat jen předehru k dalšímu vážnému konfliktu.
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Raketomet APR-40 ráže 122 mm byl původně jenom kopií sovětského kompletu BM-21 Grad na rumunském podvozku DAC 665T. Raketomety ve výzbroji irácké Federální policie se však vyznačují moderními šasi od švédské značky Volvo.

Irácká armáda a různé bezpečnostní složky vlastní také okolo pěti stovek pásových obrněných transportérů M113A2. Vozidla na snímku vynikají tím, že místo klasických těžkých kulometů M2HB nesou čínské kulomety W-85 ráže 12,7 mm.

Převážně šíitský režim v Bagdádu se těší dlouhodobé podpoře ze strany Íránu, který poskytuje mj. lehké terénní automobily Safir. Výzbroj vozů na fotografii představují protitankové řízené střely Kornet-E, které bagdádské vládě dodalo Rusko.

Na tento nákladní automobil americké firmy Navistar International umístili inženýři Lidových mobilizačních sil dělostřelecký raketomet s deseti hlavněmi. Jedná se zřejmě o kopii či derivát některého z íránských typů z řady Fajr kalibru 240 mm.

Irácká policie provozuje i tyto značně upravené pancéřované automobily HMMWV, jež nesou přídavné pancéřování karosérie a kol. Na střeše se nachází rozměrné vyvýšené střeliště, kde je lafetován sovětský těžký kulomet KPV ráže 14,5 mm.

Mezi neúčinnější prostředky v současné výzbroji Iráku náleží reaktivní plamenomety TOS-1A Solncepok ruské výroby, vlastně raketomety s termobarickým hlavicemi na podvozcích tanků. Více o této výkonné zbrani najdete v ATM 6 a 7/2015.

Tyto užitkové automobily Ford F-350 z výbavy Federální policie fungují coby nosiče systémů Vulcan (arabsky Burkan). Jde o původně syrský design velkorážového raketometu, jenž slouží zejména jako demoliční prostředek v městském boji.

Irácké dělostřelectvo v současnosti vlastní okolo 60 tažených houfnic M198 ráže 155 mm, pro jejichž tažení se obvykle užívají vozy Oshkosh MTVR. Původně jich bylo více, ovšem značný počet jich ukořistil a pak v bojích používal Islámský stát.

Irácká armáda dosud provozuje také několik desítek starých sovětských tanků T-54/55 a jejich čínských kopií. Fotografie zachycuje právě jeden z obrněnců z Číny, a sice Typ 69-II, který se do Iráku dostal v 80. letech během krvavé války s Íránem.

Když po roce 2003 začalo budování nové irácké armády, Američané jí poskytli velice levně či zcela zdarma řadu typů výzbroje. Příkladem jsou samohybné houfnice M109A5 ráže 155 mm, kterých by mělo být provozováno přibližně 24 kusů.
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